




obra poética dispersa
de

Xoán Manuel pintos villar



© CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957202 Fax 981 957205
correo@consellodacultura.org

Proxecto gráfico 
e deseño de cubertas
MANUEL JANEIRO

ISBN 84-96530-15-9
Depósito legal C-3375-2006

Realización
Lúdica 7

PINTOS VILLAR, Xoán Manuel
Obra poética dispersa / de Xoán Manuel Pintos Villar ; 
introdución, edición, notas e apéndice M.ª C. Ríos Panisse. —
Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2006.
— 580 p. ; 23 cm. — (Colección Base)
D.L. C-3375-2006. — ISBN 84-96530-15-9
I. Ríos Panisse, M.ª Carme. II. Consello da Cultura Galega.



obra poética dispersa
de

Xoán Manuel pintos villar

Introdución, edición, notas e apéndice
M.ª C. RÍOS PANISSE

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

S ECC IÓN DE  L INGUA S ECC IÓN DE  C OMUNICAC IÓN S ECC IÓN DE  L I TERATURA 
E  I NDUSTR IAS  DA  E DIC IÓN





ÍNDICE XERAL

ESTUDO INTRODUTORIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BIBLIOGRAFÍA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
OBRA POÉTICA DISPERSA DE XOÁN MANUEL PINTOS VILLAR  . . . . . 111

Dándome parte Faustino Domínguez de su casamiento con Luísa
Coumes Gai le contesté en 13 de marzo de 1843 a la suya del 6 del
mismo lo siguiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

“Á entrada do Señor Arsibispo cando viña do seu desterro de Mahón.
Cantábase na porta de San Roque en Santiago” (1844)  . . . . . . . . . . . . 118

“Romance das dúas beatas” (1845)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

“O Achadizo” (1845)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

“A usura” (1845)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

“Contos da aldea” (1846)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

“A las gentes del campo en la festividad de Nuestra Señora del Refugio,
la Divina Peregrina” (s.d.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

“Queixumes dunha fonte” (1857)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

“Antonio e Margarida” (1857)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

“Saudades de un pastor” (1857)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

“Os nenos” (1857)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

“1858” (1857)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

“Consellos da tía Fuca á súa sobriña” (1858)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

“Xacinto e Catriña” (1858)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

“Égloga. Delores e Alexandre” (1858)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

“Os labregos de Galicia á reina de España doña Isabel II” (1858)  . . . . 220

“Cando te vexo nesa cruz pendente” (1858) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

“O reiseñor” (1858)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

“A Pontevedra” (1858)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

“Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila que
parecen contos da aldea” (1858-1859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

“No seimento da fermosa filla de D. Domingo Lareu” (1859?) . . . . . . . 378

“Contestación” (á “Epístola” de Alberte Camino) (1859)  . . . . . . . . . . . 380

“Recramo” (1859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

“A Sarmiento” (1859)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441



“A Galicia” (1861)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

“A Cuba” (s.d., pero anterior a 1865)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

“Un cego diante da cadea” (1865. O poema s.d. pero seguramente de
1853 ou 1854)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

“Bieito e Manuela” (1867)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

“Meting en Lérez” (1869)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

“Ao poeta D. T. V. T., fillo de Vigo” (1875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

“A Vesteiro Torres” (1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

“O loito” (s.d.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

APÉNDICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Textos referentes a A gaita gallega non incluídos nela  . . . . . . . . . . . . . 505
Textos relacionados con Pintos pero da autoría doutros escritores  . . . . 537



A Isidoro Millán González-Pardo e Rosina Otero
por permitírenme acceder a textos de Pintos
difíciles (ás veces imposibles) de atopar.

O meu agradecemento temén a X. R. Barreiro e R.
Baltar Veloso polas súas suxestións.

A Antón Santamarina por facilitarme textos do
ILG e ideas persoais.





ESTUDO INTRODUTORIO

O máis importante dos precursores literarios de Rosalía foi
Xoán Manuel Pintos Villar.

Nacido en Pontevedra en 1811 no seo dunha familia bur-
guesa1, pasou alí os seus primeiros anos. En 1817 trasladouse a
Ferrol, onde perdeu a nai en idade moi temperá, o que fixo que o
seu pai enviara os catro fillos que tiña vivos2 de novo a
Pontevedra. En 1821 desprázanse outra vez a Ferrol e en 1824 á
Coruña3. Nesta cidade Pintos comeza a estudar Humanidades no
convento dos Dominicos. A partir de 1825 reside durante os cur-
sos académicos en Santiago4 e, alí, o escritor inicia, en 1826, os
seus estudos de Filosofía e entre os anos 1829 e 1835 fai a carrei-
ra de Dereito. Son estes, segundo nos conta o propio poeta, “os
seus mellores anos”5, nos que lembra especialmente as clases de
latín do doutor Losada e as que de música e violín recibía do mes-

1. O seu pai, don Basilio de Pintos García, era funcionario de Aduanas. Tanto el como
a nai do poeta (dona Ramona Villar Rodríguez) eran naturais de Pontevedra, veciños
da parroquia de Santa María. O casal tivo cinco fillos (dúas mulleres e tres homes), dos
que don Xoán Manuel era o terceiro.

2. Un dos fillos morreu pouco despois da súa nai.

3. Aínda que algúns biógrafos do pontevedrés dan como data do seu establecemento
na Coruña o ano 1922, nunha carta do 2 de setembro de 1857, a don Antonio de la
Iglesia, Pintos dille: “A Coruña es como mi segundo pueblo, pues ahí casi puedo decir
que me he criado desde 1824 hasta 1840, que salí y no pude volver”, Arquivo Irmáns
De la Iglesia, caixa 97/carpeta 22, biblioteca Real Academia Galega.

4. Sabemos que nesta cidade viviu en “San Clemente” (Ver “Recramo”, verso 188, La
Perseverancia, n.º 23, p. 3), probablemente nunha casa desta rúa. Pensamos que se se
desprazou coa familia a Compostela (como din algúns biógrafos) manterían casa na
Coruña e alí pasarían as vacacións, pois senón non sería pertinente a afirmación que
lle fai na carta devandita a don Antonio de la Iglesia.

5. Ver “Recramo”, verso 145, La Perseverancia, n.º 23, p. 3.
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tre Xoán de Curtí6. Xa licenciado impartiu durante un ano a docen-
cia universitaria na disciplina de Institucións Canónicas. Pasou en
1837 a desempeñar a profesión de avogado na Coruña, ata que en
1840 se desprazou a Cambados como xuíz de Primeira Instancia,
cargo en que estivo ata que o substituíron en 1844, coa chegada ao
poder dos moderados. Pasou logo, en Pontevedra, a exercer durante
algúns anos como avogado, e alí desempeña o posto de fiscal e
imparte tamén ensino público e privado. Supoñemos que isto últi-
mo tería que facelo cando quedou cesante de novo, en 1856, coa
volta dos moderados ao poder. Quéixase diso o 23 de setembro de
1857, en carta a Antonio de la Iglesia: “Supongo que sabrá V. que
hace un año que estoi (sic) cesante con el item de doce hijos. ¿Volvió
V. a su destino? Lo celebraría.”7 (o que mostra que don Antonio de la
Iglesia debeu tamén quedar cesante polo mesmo motivo). En 1862
tiña praza de rexistrador da propiedade en Vigo, cidade onde faleceu
en 1876. Pintos estaba casado con Serafina Amado Boullosa (irmá de
Xosé Bieito Amado), coa que tivo catorce fillos.

Foi un membro moi activo do labor propagandístico da súa
xeración, sendo de salientar a súa defensa da lingua galega, que o
levou a ter unha creación poética case monolingüe (feito asombro-
so na súa época). Por esa mesma actitude foi recoñecido polo
grupo rexionalista como un dos principais precursores e nomeado
socio de mérito na agrupación “Galicia Literaria” (fundada en
Madrid por Vesteiro Torres).

Empeza a escribir en galego a comezos da década de 1840.
En 1852 e baixo o pseudónimo do “gaiteiro do Burgo” (zona onde
vivía Pintos en Pontevedra), anuncia a subscrición da primeira sete-
na de foliadas de A gaita gallega, que aparecerá no ano 1853 (un dos
famosos anos da fame). En 1854 inicia a segunda setena, pero só
publicará 8 páxinas da “Foliada” 1ª. Hai que esperar a 1857 para que
se publique o anuncio da subscrición a un novo intento de sacar esta

6. Ver “Recramo”, estrofas 52 e 53 (versos 208 e ss.), La Perseverancia, n.º 23, p. 3.

7. Arquivo Irmáns De la Iglesia, caixa 98/ carpeta 16, biblioteca Real Academia Galega.
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segunda setena de A gaita gallega, intento que desemboca tamén en
fracaso. Así mesmo, de 1857, 1858 e 1859 son as colaboracións en
distintas publicacións periódicas de Pontevedra, Vigo e A Coruña,
que constituirán o principal do recollido neste volume. En 1863, xa
instalado Pintos en Vigo, saen os Cantares gallegos de Rosalía de
Castro. El é requirido para revisar o seu Glosario8. Con menos inten-
sidade continuará publicando ata a súa morte en 1876.

Como xa indicamos, Pintos foi un home moi preocupado
pola lingua, gran recadador de léxico galego, que organizou non só
no coñecido Breve diccionario gallego, escrito por el tamborilero para
facilitar la inteligencia de La gaita gallega tocada por el gaitero9,
senón tamén no Vocabulario gallego-castellano, feito en 1865 pero só
publicado recentemente10, que se conservaba inédito na Real
Academia Galega.

CONTEXTO HISTÓRICO DA OBRA LITERARIA DE PINTOS

No Estado español o réxime liberal imponse e empeza a
consolidarse en 1840, cando remata a primeira guerra carlista e se
fai coa rexencia o xeneral Espartero. Expulsado Espartero do poder
no verán de 1843, faise co goberno unha combinación política na
que abundan os progresistas contrarios ao duque da Victoria. Este
efémero goberno será substituído por outros ministerios de ten-
dencia moderada, detrás dos que xa se albisca a Narváez, que

8. No Museo de Pontevedra existe unha carta de Compañel dirixida a Pintos onde se
lle pide a súa colaboración. Penso que esta carta foi publicada por Filgueira Valverde.
Supoñemos que a colaboración non se realizou, pois o devandito glosario aparece asi-
nado por M. (que coidamos que debe ser a inicial de Murguía), o que nos fai pensar
que a intervención de Pintos foi nula ou non se tivo en conta.

9. X. M. Pintos Villar, Breve diccionario gallego, escrito por el tamborilero para facilitar la
inteligencia de La gaita gallega tocada por el gaitero, Pontevedra, Imprenta de José y
Primitivo Vilas, calle de Isabel II, n.º 4, 1853.

10. Pintos Villar, J. M., Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos, ed. a cargo
de Marga Neira e Xesús Riveiro en Cadernos de Lingua, Real Academia Galega, Anexo
5, A Coruña, 2001 (aínda que a data que figura no libro é a de 1992, ano en que se
sacou o ISBN da serie; a data real de publicación é a que poñemos aquí).
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gobernará a partir de maio de 1844. A situación, non obstante, non
vai ser estable, pois o futuro duque de Valencia rivaliza no poder
coas camarillas cortesás de Isabel II. En 1845 promúlgase unha
nova Constitución, moito máis retrógrada cá consensuada en
1837, aplícase a impopular reforma tributaria de Mon e inícianse
negociacións co papado (que aínda non recoñecera como raíña a
Isabel), buscando un concordato que non se consegue. Nestes anos
a liberdade de prensa reséntese.

En Galicia existira de antigo unha conciencia de unidade
que impedira a total asimilación do país polos poderes externos que,
en moitas situacións, tiveran que se establecer e exercer dende a
idiosincrasia do reino explotado. Esta conciencia víase agora fortale-
cida co civismo liberal e coa actuación do pobo nos momentos de
crise (expulsión dos franceses na Guerra da Independencia, na que
os galegos tiveran un papel esencial). Pero, como estudaron moitos
dos nosos historiadores e mostra en forma magnífica Otero Pedrayo
na súa novela Os camiños da vida, os cambios sociais empezaron a
organizarse máis por intereses foráneos ca polos do propio país. As
clases dirixentes autóctonas foron eliminadas polo centralismo (o
clero regular na desamortización) ou non estiveron á altura das cir-
cunstancias (xerarquías do clero secular e fidalguía) para dirixir a
sociedade, apoiando un inútil inmobilismo que só serve para atrasar
o inevitable cambio. Agás as protestas dalgúns integrantes da bur-
guesía, que se fora formando nas vilas e cidades dende o século XVII

e que agora empeza a incrementarse de forma rápida e imparable,
non xorden voces que “rechamen” (como diría Pintos Villar) unha
modernidade controlada dende dentro dos intereses galegos. As
voces burguesas que se erguen polos dereitos de Galicia son, case
sempre, de integrantes da clase media de servizos –a clase media
máis numerosa neste país–, constituída basicamente por “intelec-
tuais” universitarios que veñen da fidalguía galega, dalgún esporádi-
co enriquecido das clases baixas ou dunha burguesía foránea asimi-
lada (e non en pouco número, segundo indican os apelidos).

Cando se agrupan, nace o galeguismo na súa primeira
xeira: o Provincialismo inicial. Son progresistas que en 1840 apoian



Estudo introdutorio 15

o esparterismo, pero que máis tarde, decepcionados, combaten os
ayacucos (é dicir, os partidarios de Espartero) e, coa chegada dos
moderados, non se resignan a perder moitas das liberdades polas
que loitaran. Seguidores de De la Sagra, aglutínanse ao redor de
periódicos da época, dos que os máis coñecidos son El Porvenir e
La Aurora de Galicia. Un deles debeu ser Xoán Manuel Pintos
Villar11, que se formara con anterioridade en Santiago e que agora
colabora gustoso cos integrantes da xeración do seu cuñado Xosé
Bieito Amado.

Organízanse nun primeiro momento en Santiago, onde
centraron o groso do seu labor político e cultural, e pronto empe-
zan a deixarse sentir noutras cidades, sobre todo na Coruña
(“Inauguración do Liceo Artístico e Literario da Coruña” –segun-
do escribe Vicente Turnes en 1846–) e en Pontevedra, onde Xosé
Bieito Amado e Xoán Manuel Pintos publican en 1845 os Misterios

11. A adscrición de Pintos á ideoloxía progresista (aínda que en moitos aspectos hoxe
a súa maneira de pensar non nos pareza desta ideoloxía) coidamos que está claramen-
te patente en dous textos presentes no Apéndice final desta publicación relacionados
coa fracasada edición da Segunda Setena de A gaita gallega. Un está nos versos finais
(vv. 86-104, texto 2.º do Apéndice) da disertación en latín coa que se introduce a
“Foliada 1.ª” da Segunda Setena de 1854 e nel Pintos, aludindo aos sucesos de
Vicálvaro, avisa aos progresistas para que a súa actuación non sirva só para fortalecer
os moderados; e o outro, de 1857, aparece no anuncio, publicado en La Aurora de El
Miño, dunha nova edición da Primeira Setena de foliadas e do intento (fracasado tamén
esta vez) da publicación da Segunda Setena (liñas 34-42 do texto 3.º do Apéndice).
Neste anuncio aparece o seguinte diálogo entre o gaiteiro e Pedro Luces:

— Cala, Pedro, que xa falas ti máis que un diputado.

— Señor, de menos nos hizo Dios.

— ¡Ola! ¿Con que logo quer decir que aínda te atopabas con folgo para rexer con
tanta carga?

— Yo nunca tuve tamañas ínfulas; y, sin embargo, si se publicasen las semblanzas de
muchos, quizá tendría derecho un tamborilero para optar a tal prebenda.

— Tote, Pedro. ¿E ti que habías de ir a facer alí co teu tamboril? ¿Que habías de tocar
entrando pola porta de aquel convento?

— Puede ser que me diese la gana de tocar la marcha de Riego.

(Neste texto parece evidente que Pedro Luces se está postulando como deputado pro-
gresista).
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de Pontevedra. Esfarélanse en 1846 co fracaso da revolución de
Solís. A partir da década dos 50, os que sobreviven real ou cultu-
ralmente recollerán o “lábaro” para agrupar os novos galeguistas
no segundo Provincialismo e espallarse por todas as cidades impor-
tantes de Galicia.

A sociedade galega está mergullada na crise económica que
sacode toda Europa e que aquí se fai notar especialmente en certos
anos chamados “da fame” (1843, 1847, 1853). Esta situación toca de
cheo a nacente burguesía industrial, que presenta neses anos expe-
dientes de crise e orienta as súas ganancias cara ao investimento máis
seguro en propiedades de terras. En Pontevedra, que entrara en pro-
gresiva decadencia dende fins do século XVII, os anos corenta traen
unha pequena recuperación económica ligada ao feito de ser no-
meada a cidade capital de provincia. Desenvolve os curtidos, a salga
de peixe e cocho, e o transporte marítimo. A carón destas activida-
des comerciais nacen outras, que podemos chamar parasitas: apare-
cen os corredores de cambio, os abastecedores de víveres ao exérci-
to, arrendadores de curatos e bulas, prestamistas, xestores da
remisión de quintos, axentes da emigración… Cesado a partir de
1844 do seu cargo de xuíz de Primeira Instancia, don Xoán Manuel
Pintos empeza a escribir a partir de 1845 como provincialista, alenta-
do polo seu cuñado12 e o grupo de seguidores de De la Sagra.

Entre 1848 e 1852 os moderados, sempre á sombra de
Narváez, exercen no goberno de España unha ditadura reacciona-
ria. A desculpa fornécella a revolución francesa de 1848, as novas
guerras carlistas de Cataluña e as desordes europeas da época. Non
hai xeito, pois, de retomar, de momento, os ideais provincialistas
esmagados na revolución de 1846. Como moito pódense publicar
en galego algúns poemas de circunstancias e algunha panxoliña.
Pero a mediados de 1851 Narváez, que segue a ser o xefe dos

12. Murguía di de Xosé Bieito Amado: “Sufrió entre otros disgustos una emigración
que le llevó a las hospitalarias playas de Portugal en 1846, después de la sangrienta
jornada de Santiago”. Manuel Murguía, Diccionario de escritores gallegos, 2.ª edición,
Xunta de Galicia, Santiago, 1999, p. 65 (Voz AMADO –JOSÉ BENITO–).
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moderados, enfróntase aos membros máis reaccionarios do seu
partido, que dende o gabinete ministerial de Bravo Murillo inten-
tan impoñer unha nova Constitución (o proxecto de 1852) aínda
máis restritiva cá de 1845, que estaba en vigor. O partido modera-
do divídese entre contrarios e partidarios do devandito proxecto.
Firman en contra del o propio Narváez e o xeneral O’Donnell.
Meses despois, ambos os xenerais enfróntanse tamén entre si, e en
1854 O’Donnell encabeza un motín militar que en poucos días se
troca de moderado en progresista pois, para triunfar, o conde de
Lucena vese obrigado a pactar cos partidarios de Espartero e a facer
con el un novo goberno.

A comezos dos anos 50, a estratexia cultural galeguista non
está aínda reestruturada. Dos antigos provincialistas, Pintos foi dos
primeiros en reaccionar: publica algún poema en follas soltas e leva
adiante a edición da Primeira Setena do ambicioso proxecto de A
gaita gallega, que, seguramente, tivo problemas coa censura13. No
bienio constitucional, o Provincialismo reorganízase tendo, nun pri-
meiro momento, a Vicetto e o seu periódico, o coruñés El Clamor de
Galicia (1855-56), como principal referencia. É desta época o único
texto conservado no que Pintos expón claramente o seu pensamen-
to político. Como observador dos sucesos de Vicálvaro e das alian-
zas antinatura que provocaron, avisa os progresistas (cos que evi-
dentemente se sente unido ideoloxicamente) para que non traballen
a favor dos moderados cos que comparten goberno14.

O 16 de xullo de 1856 chega ao seu cume a ruptura entre os
progresistas de Espartero e os moderados de O’Donnell, o que pro-
vocou unha breve pero cruenta guerra civil que desemboca no triun-
fo dos moderados. A recentemente aprobada Constitución progresis-
ta de 1854 é substituída pola reaccionaria, anterior, de 1845 e entra
no goberno español un gabinete en que o ministro máis “liberal” era

13. Así parece desprenderse dos versos 60 e 61 do latín macarrónico do intento de edi-
ción desta Segunda Setena de A gaita en 1854.

14. Este texto é o xa citado 2.º do Apéndice, que se inicia cunha disertación en latín
macarrónico coa que se introduce a “Foliada” 1.ª da Segunda Setena de 1854.
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o xeneral Narváez. A liberdade de prensa volve ser unha utopía. Pero
esta situación tan extrema non dura moito. Cos progresistas menos
radicais e os conservadores máis parlamentaristas, O’Donnell leva ao
poder á Unión Liberal a finais de 1858. A Unión Liberal fixo unha
política máis conservadora ca progresista, pois o seu xefe
–O’Donnell– era un conservador e os progresistas do partido non
gozaban de gran consideración, pero permitiu certas liberdades que
propiciaron que a estratexia cultural do segundo Provincialismo pui-
dera desenvolverse (con altibaixos). Son os anos en que Pintos, que
está cesante do seu cargo na fiscalía, escribe e publica a maioría dos
poemas aquí recollidos, ademais de participar moi activamente na
actividade periodística pontevedresa do segundo Provincialismo.

A fins de 1859 iníciase a Guerra de Marrocos e a Unión
Liberal empeza a ter problemas para manterse no poder. O’Donnell
resiste ata 1864, en que volve de novo Narváez, que goberna ata
1865. España entra logo nunha etapa imparable de inestabilidade
estatal, na que os desexos de liberdade das nacións periféricas inten-
tan sufocarse con gobernos centralistas moi reaccionarios. Coa desa-
parición de O’Donnell (morre en novembro de 1867) e de Narváez
(morto en abril de 1868), a expulsión da monarquía borbónica,
tanto tempo esperada, faise posible e a revolución é imparable.

Nas cidades galegas prodúcense, nestes anos que van
dende a década dos 30 ata a revolución de 1868, grandes transfor-
macións urbanísticas: demolicións das murallas e de edificios anti-
gos que impiden, no sentir da época, a modernización e ensanche
das rúas. Pontevedra está entrando de cheo na época destas demo-
licións e dos cambios de uso de certos edificios. O primeiro en caer
foi o templo de San Bertomeu (Bartolomé, o famoso da cuarteta
que identifica a cidade15). Pero pouco despois empezan as demoli-
cións das murallas, os expedientes de derriba das Torres
Arcebispais, a ameaza de ruína do templo de San Domingos (do
que se usa o edificio conventual para cuartel, cárcere de mulleres,

15. Pontevedra é boa vila/ dá de beber a quen pasa/ na fonte da Ferrería/ San
Bartolomé, na praza.
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hospicio, escola, asilo...). O convento de San Francisco pasa a ser
Pazo Provincial e o convento de Santa Clara asilo tamén. Derrúbase
o antigo cárcere e constrúese un novo. Tírase a capela do Burgo
para facer outra e trasládase a de San Roque.

O Pintos que máis nos interesa nesta publicación vive nesta
Pontevedra e, como seguidor do socialismo utópico de De la Sagra,
levantará acta de todas as transformacións, denunciando as atroci-
dades que nestes anos se fan en nome do progreso, así como as
ausencias que ese mesmo deus decimonónico presenta na cidade
do Lérez. Faino en poemas na prensa local provincialista, que el
promove e apoia.

Dende inicios dos anos 60, Pintos está instalado en Vigo e
traballa como rexistrador da propiedade. A súa musa parece case
esgotada.

Obra literaria de Xoán Manuel Pintos

A obra literaria de Pintos podemos clasificala en tres grupos:
– Os poemas publicados na época do primeiro Provincialismo.
– A recollida en A gaita gallega.
– A espallada en publicacións periódicas dos inicios do segundo

Provincialismo.

Pintos e a primeira xeración literaria do Provincialismo

Os integrantes do primeiro Provincialismo, que veñen tra-
ballando en forma organizada dende 1840, deciden, a partir de
1845, incluír formalmente a reivindicación da lingua na súa estra-
texia cultural. Empezan pola poesía. Primeiro farano os do grupo
máis radical, o de El Porvenir16; logo os máis moderados de La

16. Publicado en Santiago de febreiro a agosto de 1845, fundado por Antolín Faraldo,
Romero Ortiz e Rúa Figueroa. Tiña como subtítulo Revista de la Juventud Gallega. En teo-
ría debía ser semanal, pero non sempre o conseguiu, ás veces por razóns da censura.
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Aurora de Galicia, Periódico de Literatura, Ciencias y Artes17. Cada un
dos grupos elixe un representante da súa sensibilidade, pois dúas
son as sensibilidades ideolóxicas e estéticas principais que conflúen
nese momento:

a) A do grupo dos nacidos na primeira década do século,
que temperan os idealismos románticos coa idade e
cunha formación eminentemente clásica.

b) O do grupo dos nacidos na segunda década do século,
produto do idealismo bucólico do Prerromanticismo
(que motiva neles un certo folclorismo costumista) mes-
turado coas desgrazas, bágoas e tremendismos do tru-
culentismo que está de moda no contorno hispano. Este
grupo, ligado a El Porvenir, elixirá como o seu primeiro
representante a Alberte Camino no poema “O Descon-
solo”18. A estes primeiros provincialistas píntaos Otero
como un grupo de rapaces idealistas, utópicos, incons-
cientes do que están xogando persoalmente ao intervir
na revolución de 1846. Logo, decepcionados, fracasa-
dos, vencidos, case aniquilados, o seu labor esfarelouse
coa arriscada aposta. Pero deixarán semente.

Ao grupo dos nacidos na primeira década do século per-
tence don Xoán Manuel19, que se deixa arrastrar ao Provincialismo
(seguramente engaiolado a través do seu cuñado Xosé Bieito

17. Publicado en Santiago semanalmente dende o 8 de maio ata, probablemente, prin-
cipios de agosto de 1845.

18. Facer unha clasificación meramente cronolóxica non é sempre exacto. Responde
ao feito de indicar unha distinta formación, pero é evidente que esta non só depende
da data de nacemento senón tamén do tipo de ensino recibido, do pensamento fami-
liar, etc., o que provoca que xentes cronoloxicamente máis vellas ou máis novas poi-
dan estar incluídas no grupo que teoricamente non lles corresponde ou poidan pasar
dun a outro grupo segundo as ideas puntuais que se defendan en cada momento ou
mesmo non tomen partido claro por un ou por outro e colaboren con ambos ou as súas
colaboracións sexan pedidas por ambos.

19. Tamén pertence a este grupo Añón, que é o elexido cos seus “Recordos da infan-
cia” para iniciar a estratexia de recuperación cultural do galego polos integrantes de La
Aurora de Galicia.
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Amado, cronoloxicamente integrante do segundo grupo) polas teo-
rías reformadoras do socialismo utópico de De la Sagra. Elas serven
de base á totalidade dos integrantes deste primeiro Provincialismo,
aínda que con distintas realizacións. Para don Xoán Manuel, home
maduro, xa casado, bo coñecedor e moi identificado con Sar-
miento, o socialismo utópico representa o camiño de solución de
moitos dos problemas que o frade bieito denuncia, un camiño que
hai que empezar a andar pouco a pouco, co espírito práctico da
paciencia e o convencemento, e que empata co costumismo folcló-
rico e a tradición aos que, ás veces, haberá que substituír en nome
do progreso (aspecto en que máis se ve a pegada de De la Sagra) e
outras conservar en nome da identidade. Para os provincialistas
máis novos, o socialismo utópico era a meta. Primeiro había que
tomar o poder e logo, inseridos nel, organizar unha sociedade
moderna, utopicamente xusta dende a óptica galega, ao redor
dunha capital que a estruturase.

Parece que é a partir de 1843 cando Pintos empeza a escri-
bir en galego. Iníciase con dous poemas de circunstancias que xa
presentan un compromiso coa lingua e unha preocupación polo
seu uso e pola desaparición de certos costumes tradicionais. En
1844 Pintos está sen traballo, o que lle facilita a súa colaboración
con Xosé Bieito Amado para facer unha publicación crítica que
fomente o patriotismo galego, denunciando a situación decadente
de Pontevedra. Nacen así os Misterios de Pontevedra (1845).

Vexamos esta etapa con máis detalle:
O primeiro poema que se supón da autoría de Pintos está

datado en 1843. É o titulado A Faustino Domínguez con motivo do
seu casamento (manuscrito do Arquivo Histórico Nacional, exhu-
mado por X. Xove Ferreiro)20. Trátase, como vemos polo título, dun

20. O título completo é “Dándome parte Faustino Domínguez de su casamiento con
Luísa Coumes Gay le contesté en 13 de marzo de 1843 a la suya del 6 del mismo lo
siguiente” (e empeza o poema). Foi publicado por primeira vez no artigo “O primeiro
texto galego coñecido de Juan Manuel Pintos”, da autoría de Xosé Xove Ferreiro, den-
tro da Homenaxe ó profesor Camilo Flores, t. II, Facultade de Filoloxía, Universidade de
Santiago de Compostela, 1999, pp. 731-740.
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poema de circunstancias que Pintos dedica a dous amigos
(Faustino Domínguez e Luísa Coumes Gay) con motivo da súa
voda. Nos versos 1 a 22, 37 a 62 e 131 a 174 é un romance octo-
sílabo, do verso 23 ao 36 e do 63 ao 130 é un romanciño hexasí-
labo. Sempre emprega unha rima asonante en “e-o”. Parece que nas
partes do romanciño Pintos quere dar maior protagonismo aos
casados, sobre todo á muller, mentres que nas partes do romance
octosílabo toma o narrador (que se identifica co autor) maior peso.

De 1844 é o segundo poema coñecido, que se titula A
entrada do señor arsibispo cando viña do seu desterro de Maón.
Cantábase na porta de San Roque en Santiago21. Aparece asinado
polas iniciais J. P. V.: isto e a defensa da lingua e do arcebispo Rafael
Vélez fan afirmar a Rafael Chacón22 a autoría de Pintos23. O poema
ten, ademais, unha estrutura que o escritor pontevedrés repetirá en
case todos os seus poemas narrativos. Iníciase cunha introdución,
que nos coloca no momento da chegada do arcebispo a Santiago,
na que se manda tocar as ferreñas a Tareixa e usar o pandeiro e can-
tar a Rosiña, que semella ser unha ribeirá do Tambre, en concreto
de Noia (“Nas ribeiriñas do Tambre/ aprendín o talalala... Si en
cantar non teño sal/ en querer non dou a palma/ pero acordavos

21. J. P. V. A entrada do señor arsibispo cando viña do seu desterro de Mahon. Cantábase na
porta de San Roque en Santiago, Imprenta de V. E. H. de Compañel, Santiago, 1844.
Folla solta. Aparece recollida en Rafael Chacón, “De novo sobre bibliografía de Pintos
e Pondal”, Grial 84, Vigo, 1984, pp. 227-237.

22. Chacón, R., “Contribución á bibliografía de J. M. Pintos”, Grial 82, Vigo, 1983, pp.
495-498. Pintos é un defensor acérrimo da lingua galega e tamén un grande admira-
dor do arcebispo Rafael Vélez. Ambos os aspectos pódense comprobar no poema
“Recramo”.

23. Para Xove Ferreiro (“O primeiro texto galego coñecido de Juan Manuel Pintos”,
Homenaxe ó profesor Camilo Flores t. II, Facultade de Filoloxía, Universidade de
Santiago de Compostela, 1999), hai neste texto aspectos tan alleos a Pintos que fan
difícil que a peza sexa da súa autoría (v. nota 8 do devandito artigo, p. 733). Eu vexo
nel, como indico, aspectos que poden defender a autoría do pontevedrés, aínda que
dubido dela debido ás iniciais coas que aparece asinado o poema, pois Pintos empre-
ga normalmente J.M.P. (Juan Manuel Pintos) e non J. P. V. (Claro que puido mandar
asinar coas iniciais ao propio editor da folla solta e este, ao mellor, decidiu pola súa
conta poñerlle como iniciais as de Juan Pintos Villar).
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que en Noia/ a sardiña n’é salgada”), que veu a Santiago a recibir o
arcebispo Vélez. Rosiña toma entón a palabra e anima as nenas san-
tiaguesas (“nenas do Sar e Sarela”) a recibir en galego e á maneira
galega o arcebispo, o que mostra que as mozas da vila compostelá
xa tiñan tendencia daquela a usar o castelán en intervencións e
cantos públicos (quizais só nos relixiosos). O texto, en forma de
romance, carece de valor literario, porque a intención de Pintos, se
é o autor, coido que é principalmente a de reivindicar o uso da lin-
gua galega nos acontecementos cidadáns e agasallar dun xeito
popular o arcebispo. No poema hai seseo total na maioría das for-
mas que poden presentalo (“nasín, Andalusía, Arsibispo”, etc.,
pero “vergonza”).

En 1845, nos Misterios de Pontevedra24, aparecen, anóni-
mos, os poemas titulados “O achadizo” e “A usura”, recollidos logo
con pequenas variantes en A gaita gallega. A Xosé Bieito Amado
atribúelle Murguía25 os anónimos Misterios de Pontevedra, a primei-
ra obra bilingüe do noso Rexurdimento. Trátase dunhas entregas
periódicas que pretenden ser un libro montado, imitando no títu-
lo os Misterios de París de Eugène Sue. Aparecía por entregas domi-
nicais e nel faise unha crítica da sociedade pontevedresa, intentan-
do facernos rir coas intranscendentes preocupacións da burguesía
e chorar coa situación de gran miseria na que se atopa a xente do
mar. Logo dun “Prólogo” en prosa, no que o autor se declara segui-
dor de De la Sagra, e dunha “Introducción” en verso, internámo-
nos nunha primeira parte, titulada “La Alameda”, na que “un viejo

24. Misterios de Pontevedra, Imprenta da viúva de Pinto, Pontevedra, 1845. Pódese con-
sultar na biblioteca do Museo de Pontevedra.

25. Murguía, M., Diccionario de escritores gallegos, 2.ª edición, Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1999, p. 65.
Parece raro que Murguía, contemporáneo de Pintos, non o cite como coautor de Misterios
de Pontevedra. Nas Cartas a Murguía I (edición, introdución e notas de Xosé Ramón
Barreiro Fernández e X. L. Axeitos, colección Galicia Viva, Real Academia Galega,
Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 2003) aparece unha carta de Xosé Bieito Amado
(n.º 137, p. 175) enviada dende Pontevedra e datada o 26 de maio de 1862 onde se fala
dos Misterios, admitindo a autoría que lle atribuíu Murguía no seu Diccionario. Nesta
carta non se fala de Pintos.
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de buen humor” convertido en pulga cóntanos, nun longo roman-
ce, o que falan as xentes do paseo: as vellas, os mozos e as mozas,
os vellos, unhas beatas (as únicas que dialogan en galego nun
romance que incluímos tamén nesta publicación, pois sospeitamos
nel a autoría de Pintos, quizais en colaboración co seu cuñado),
para rematar coa fantasía filosófica e pesimista dun espectro que
presenta o efémero da vida. A segunda parte (para nós a máis inte-
resante) titúlase “El barrio de la Moureira”26 e iníciase coa narra-
ción, en romance, das penalidades dos mariñeiros pontevedreses
ante a decadencia do porto da vila. O autor aproveita así mesmo
para cantar antigas glorias marítimas de Pontevedra, dialogando co
mítico fundador Teucro. Veñen a seguir os dous poemas en galego
de Xoán Manuel Pintos, que foron posteriormente incluídos en A
gaita gallega, o que nos dá a certeza de que interveu activamente
nos Misterios e que, talvez, era unha publicación que montaban
entre ambos. O primeiro destes poemas é o romance “O achadizo”
e, a seguir, aparece “A usura”. Os Misterios de Pontevedra teñen
aínda unha terceira parte, toda ela en castelán, que se titula “Viaje
de una romántica al otro mundo”, que non é outra cousa que unha
parodia dos suicidios románticos.

“O romance das beatas”, incluído na primeira parte do libro
titulada “La Alameda”, é, como todos os poemas iniciais do ponte-
vedrés (que supoñemos que é o seu autor27), un exemplo do didac-
tismo de Pintos, que neste caso nos leva á ridiculización das xentes
(aquí dúas mozas de clase baixa) que se presentan como moi reli-

26. Eu inclínome pola idea de que, polo menos esta segunda parte de Misterios de
Pontevedra, fose de Pintos. Para defender a autoría do pontevedrés está tamén o feito
de que o exemplar que vimos no Museo de Pontevedra está dedicado a Sergio
Valladares, asinando a dedicatoria “El autor”, debaixo do que, con outra letra, se escri-
biu a modo de aclaración o nome de Xoán Manuel Pintos Villar.

27. O feito de non aparecer este romance reproducido posteriormente en A gaita galle-
ga parece indicar, non obstante, que Pintos ben non o considerou interesante (pola súa
frivolidade e intranscendencia) ou ben non era o seu autor ou o seu único autor (pois
quizais foi escrito conxuntamente por ambos os cuñados).
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xiosas e gozan espeluxando o actuar doutras mozas, desexosas de
imitar os costumes da desgaleguizada clase burguesa. O romance
tamén serve para presentar como ridículos os novos enfeites das
mozas criticadas. A temática será, pois, semellante á que atopare-
mos no poema titulado “Consellos da tía Fuca á súa sobriña”. Na
estrutura veremos tamén un narrador presentador (o vello de bo
humor, convertido en pulga) que introduce o diálogo das beatas,
por certo cunha curiosa fala mariñeira empregada, con moita graza,
en sentido figurado (versos introdutorios que nesta edición non se
reproducen por estar en castelán).

“O achadizo” é un poema de denuncia dunha sociedade que
permite o abandono dos nenos naipelos, sen ningunha lei que o cas-
tigue (na maioría dos casos implicaba a morte por frío e fame do
neno) e sen ningunha entidade caritativa que se faga cargo da ali-
mentación e educación do abandonado, que, se vive (chámase
daquela “achadizo”, é dicir, “atopado”), ten que facelo grazas á cari-
dade e explotación de particulares, que nunca fornecerán o neno do
cariño necesario, que só pode dar unha nai. No fondo, pois, é unha
diatriba contra as nais desalmadas (para as que Pintos non busca
posibles desculpas) que abandonan os seus fillos. Está escrito en
quintillas. Aparecerá reproducido en A gaita gallega na p. 159 e ss. da
edición facsímile de Real Academia Galega (A Coruña, 1981).

“A usura” é tamén un poema de denuncia pero cunha
estrutura máis elaborada, semellante á que viamos en “Á entrada
do Señor Arsibispo cando viña do seu desterro de Mahón” ou no
“Romance das beatas”. Consta dunha introdución en forma tamén
romanceada na que un narrador nos leva, en primeira persoa, a
unha aldea calquera onde mora un dos poucos curas que poden
servir de exemplo por ser consecuente a súa vida cos costumes que
marcan as doutrinas da Igrexa (“enseñaba o evanxelio/ amostrando
a súa conduta/ de tal doutrina un espello”). Ademais identificába-
se co pobo desprotexido, pois predicaba en lingua galega. O narra-
dor inicial vai reproducir un dos sermóns deste crego, en cuartetos
de hendecasílabo (ás veces dodecasílabo), que versa sobre a usura,
denunciando os que a practican e prognosticándolles os máis
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horrendos castigos. Hai que ter en conta que a usura era, naqueles
anos de fame en que escribe Pintos, un dos medios máis comúns
para facerse coas propiedades dos que, polas pragas e condicións
meteorolóxicas, perdían as colleitas e necesitaban de préstamos
para dar de comer aos fillos. Pola avaricia dos prestamistas moitos
labregos pasaron, daquela, a esmoleiros e viron morrer na indixen-
cia a toda a familia. Ademais, a través deste poema, Pintos demos-
tra a posibilidade e eficacia do sermón en galego. “A usura” apare-
ce tamén editado en A gaita gallega, na edición citada, p. 138 e ss.,
por petición duns admiradores do gaiteiro (que teñen como iniciais
J. S. e J. L., segundo di o tamborileiro).

Na p. 149 desa edición de A gaita gallega o tamborileiro
empeza a recitar de memoria varios poemas en galego da autoría
do gaiteiro, é dicir, Pintos; e o primeiro deles fai referencia a unha
sesión de Cortes celebrada o 12 de marzo de 1845 (“Soño que tuvo
un home no ano 45 con motivo de haber lido a sesión de Córtes
de 12 de marzo de aquel ano”), polo que supoñemos que é, xa que
logo, un poema que debemos datar nese ano28.

Hai que esperar ata o n.º 18 de El Circulador de Pontevedra
(agosto de 1846) para atopar outra obra de posible autoría de
Pintos. Trátase dun poema incompleto (328 versos en romanciño
hexasílabo), pois faltan varias follas da publicación e con elas o final
e a sinatura do autor29. Pero o título, a riqueza de léxico, a soltura
narrativa e o afán de recollida de historias populares apuntan a
Pintos. Aparece como “Contos da aldea”, título que coincide no
comezo con outro poema posterior, do que falaremos máis adiante.

28. Quizais foi este un poema pensado para incluír en Misterios de Pontevedra (a súa
forma, en romanciño hexasílabo, facilitaría ben a súa inclusión) pero, por razóns de
censura (ou autocensura, ou quizais doutro tipo), acabou excluíndose. A censura (ou
autocensura) aínda pode verse na impresión de A gaita entre os versos 80 e 92 do
poema, que aparece na p. 149 da edición facsímile da RAG.

29. O texto conservado pode verse ben no exemplar de El Circulador (Pontevedra, 18,
agosto, 1846, pp. 3-4), que está no Museo de Pontevedra, ben no Apéndice final da
tese de licenciatura inédita de M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán
Manuel Pintos, ed. cit., pp. 448-460.
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A coincidencia fai pensar que talvez Pintos proxectara facer unha
obra en verso na que se recollesen relatos de tipos e ambientes
populares (algo semellante ao que fixo Rosalía en Cantares gallegos
e proxectou facer –neste caso en prosa– nos fracasados Contos da
miña terra; pero, no caso de Pintos, coa intención puntual da
denuncia social-utópica de distintos problemas da sociedade gale-
ga). Neste relato versificado do pontevedrés (que poderiamos titu-
lar, dentro desa hipotética colección de Contos, “A reliquia”), cónta-
se que nunha parroquia hai unha rapaza sen protección paternal,
aínda moi nova, rica e feitiña, que está sendo pretendida polos seus
cartos. Os veciños senten mágoa pola nena, á que consideran unha
xoia inocente, e xenreira contra os pretendentes, xentes alleas á
parroquia que ven como intereseiras e usurpadoras dos bens da
rapaza. Entre estes veciños está un vello mariñeiro que narra unha
historia que pode servir de guía para a actuación dos da parroquia:
de novo un poema montado cunha introdución dun narrador máis
xeral que dá entrada ao relato dun narrador máis concreto. O vello
mariñeiro conta como, nunha travesía en que transportaban unha
reliquia, foron avisados polo Ceo, cunha treboada terrible que dei-
xou o barco medio desfeito, de que se gardasen de varios navegan-
tes que viñan noutros buques a roubárllela. Pero, aínda tendo reci-
bido tales avisos, os mariñeiros deixáronse engaiolar pola axuda das
embarcacións e permitiron subir a bordo a mariñeiros alleos. Tive-
ron a sorte de que o rapaz do navío oíu como a intención daquelas
xentes era a de roubar a reliquia e decidiron loitar todos xuntos para
que ninguén llela quitase. Así termina o texto conservado, pero
supoñemos que o poema seguiría coa unión de todas as xentes da
parroquia para conseguiren que a nena casase cun veciño axeitado.
Como vemos, Pintos móstrase partidario de defender a tradición
popular de casar entre veciños e non con descoñecidos. Esta mesma
temática será máis tarde utilizada por Francisco María de la Iglesia
para o seu drama A fonte do xuramento. No relato do poema vemos
tamén a presenza de dous narradores: un primeiro (aínda non iden-
tificado co gaiteiro, como en poemas posteriores do pontevedrés)
heterodiexético, cun punto de vista omnisciente, que introduce a
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historia, caracterizando perfectamente a xenreira das xentes da
parroquia, o desvalemento da nena, a astucia dos pretendentes e a
esperteza e veteranía do segundo narrador, homodiexético, cun
punto de vista parcial, que nos relata a historia da reliquia.

Escritos con anterioridade á publicación de A gaita gallega
(pero incluídos nela) son, segundo informa o propio gaiteiro
(“¿Seica pensas, Pedro Luces/ relatar tod’os enredos/ que teño den-
tro da ucha/ fai unha chea de tempo?”, p. 173), os poemas “Os bir-
birichos e os birbiricheiros” (que non sabería datar con seguridade
e que aparece na p. 155 da edición devandita), “A un ciprés” (de
data tamén para min descoñecida, p. 161), “Ala làla làla làla”, dedi-
cado ao nacemento dunha filla de Isabel II e publicado o 25 de
decembro de 1851 (segundo nos di o propio autor, p. 164), “Os
labregos de Pontevedra á reina de España”, escrito con motivo dun
atentado que sufriu a raíña Isabel II e publicado o 21 de febreiro
de 1852 (de novo segundo informes do autor, p. 168)30, e un
poema sen título que empeza “No medio do camiño está un solda-
do” e que é unha denuncia da situación en que quedan os eivados
de guerra, tan desprotexidos que teñen que vivir pedindo esmola
(non sabemos se fora publicado con anterioridade nin en que data
foi escrito, p. 170). Tamén é posible que sexan anteriores a 1853 o
poema titulado “La monja de San Payo” (p. 45, escrito a medias
polo gaiteiro e o tamborileiro e, por iso, bilingüe), que fai referen-
cia a un suceso ocorrido en Santiago en 183331, cando Pintos era

30. Pintos dá en A gaita gallega (ed. facsímile citada) dous poemas que foron publica-
dos con anterioridade ao libro. Son “Ala, lála, lála, lála”, que aparece nas pp. 164-168 e
ten como data de publicación a do 25 de decembro de 1851 (descoñecemos onde e
como apareceu), e o titulado “Os labregos de Pontevedra á reina de España”, pp.
168-170, que fora publicado o 21 de febreiro de 1852 en folla solta da Imprenta
pontevedresa de Núñez Pazos e Antunes.

31. Parece posible que fose un poema escrito por Pintos sendo aínda estudante en
1833. Por iso emprega nel a lingua castelá (que agora atribúe ao tamborileiro). Na
época da redacción de A gaita gallega sería corrixido e quizais mellorado, e engadiría-
lle a parte final da queixa do namorado, que é moito máis didáctica e emotiva (fronte
ao predominio da descrición da parte en castelán). Tamén se presenta cunha forma que
lembra a que empregará Pintos nos finais das súas Églogas.
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estudante universitario, e un conto do gaiteiro que memoriza o
tamborileiro e que empeza “Indo unha vez polo monte” (p. 61),
que non é outra cousa que unha versión libre da fábula do rato da
aldea e o rato da vila (aquí atribuído a cans).

Quizais aínda poidamos engadir a esta etapa inicial de
Pintos outro poema. Trátase do único exemplar en galego que con-
serva o Museo de Pontevedra dun tipo de follas soltas que, nas fes-
tas da Peregrina, se escribían para dar as boasvindas a peregrinos e
forasteiros e eran, en ocasións, despedidas polos globos que se sol-
taban nas devanditas festas. Este poema, en concreto, titúlase “A las
gentes del campo en la festividad de Nuestra Señora del Refugio, la
Divina Peregrina”. Son seis cuartetas de tipo popular sen data e
anónimas, pero que, segundo Filgueira Valverde32 (que as publicou
co título de “Versos gallegos en las fiestas”, na “Miscelánea” da
revista El Museo de Pontevedra, XIII, 1959, pp. 250-251), revelan o
estilo e a grafía da pluma de Xoán Manuel Pintos.

Se analizamos con coidado estes poemas, observaremos
que os inicios de Pintos como escritor responden a dúas etapas dis-
tintas:

– Comeza a publicar en galego a principios da década dos
corenta e faino con poemas de circunstancias, seguindo
o exemplo dos escritores do Prerrexurdimento como
Xoán Manuel Bedoya ou Vicente Turnes. Hai xa nesta
etapa por parte do escritor unha preocupación de tipo
social galeguista (seguramente, como indica Xove33,
baixo a influencia do Padre Sarmiento), pero que aínda
non está claramente vencellada coa estratexia do grupo
dos primeiros provincialistas, que son uns dez anos máis
novos que don Xoán Manuel.

32. A quen debemos a información.

33. Xove Ferreiro, Xosé (1999), “O primeiro texto galego coñecido de Juan Manuel
Pintos”, en Homenaxe ó profesor Camilo Flores, Universidade de Santiago de
Compostela, Facultade de Filoloxía, t. II, p. 733.
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– A partir de 1845, a obra de Pintos intégrase claramente
na estratexia do primeiro Provincialismo (quizais, como
dixemos, por influxo do seu cuñado Xosé Bieito Amado,
que parece que foi un dos participantes provincialistas
na revolución de Solís), seguindo como mentor ideoló-
xico a De la Sagra e o seu socialismo utópico34. É daque-
la cando intenta o proxecto de sacar adiante unha publi-
cación social de ideoloxía galeguista en fascículos, é
dicir, Misterios de Pontevedra. O proxecto vese tronzado,
ben por razóns económicas, ben por razóns políticas (ou
polas dúas), pero Pintos seguirá escribindo e volverá
retomar a idea en 1853 (agora sen a compaña directa do
seu cuñado e cunha base galeguista cultural máis sólida
que está iniciando a súa andaina, a do segundo
Provincialismo) en A gaita gallega. Tamén é neste
momento, cara a 1845, cando Pintos parece decantarse
por publicar contos ou relatos longos de contido didác-
tico e feitura popular35. O seu socialismo utópico coló-
cao como reformador que quere exercer dende o parti-
cular ao xeral, por iso parte dun lugar concreto (case
sempre Pontevedra) e dunha época determinada (a que

34. Esta afirmación non nega a posible influencia anterior do Padre Sarmiento (tan
salientada por Xove Ferreiro en varios artigos sobre a obra de Pintos). Con todo, penso
que, no aspecto organizativo social, a figura do Padre Sarmiento carece de importan-
cia na obra de Pintos. A maioría dos integrantes do primeiro (e logo do segundo)
Provincialismo volveron a vista ao pasado coa intención de atopar bases históricas para
a sustentación e defensa do seu desexo de crear unha nova visión de Galicia. E, no caso
de Pintos, o tamén pontevedrés (polo menos de adopción) Sarmiento foi unha fonte
frutífera de ideas. Pero agora o esencial non era xa denunciar incongruencias ideolóxi-
cas e resolver abusos, senón crear país e iso, creo, parte principalmente do socialismo
utópico que aquí implantou De la Sagra.

35. Na “Foliada” 4.ª de A gaita gallega (p. 125 da ed. facsímile da RAG, 1981), o gai-
teiro dille ao tamborileiro que ten, feito xa, un libro “en folio/ con prigos máis de seis-
centos”. Non me estrañaría que fose unha primeira versión de “Contos da aldea que
parecen historias da vila”, que publicará posteriormente, quizais aumentado e corrixi-
do, en El Álbum de El Miño e do que falaremos máis adiante. ¿Ou quizais a Segunda
Setena de A gaita, para a que Pintos tiña feitos traballos lingüísticos?
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lle tocou vivir) para educar unha sociedade máis ampla
(a galega, europea, mundial) nunha época indetermina-
da (o esperanzador futuro).

Polo tanto, eu coido que esta etapa é esencial no escritor
pontevedrés, porque nela concibe as estratexias culturais que
empregará para a totalidade da súa obra e deseñará o seu papel
como cronista crítico da sociedade que lle tocou vivir.

A gaita gallega

O Pintos famoso é o que se atopa na primeira publicación
importante do noso Rexurdimento, aquel co que se retoma clara-
mente a ideoloxía galeguista que desembocará na estratexia cultu-
ral do chamado segundo Provincialismo. É dicir, A gaita gallega36,
que supón un elo cultural único entre ambas as etapas provincia-
listas. Como di Carballo, “non é propiamente un libro de versos,
porque contén prosa; nin un libro exclusivamente en galego, pois
parte del está en castelán; nin un diálogo didáctico, porque se ben
a liña xeral é a dunha conversa entre dous interlocutores, a miúdo,
os numerosos excursos, vocabularios, poemas ou discursos inseri-
dos, fannos esquecer dos personaxes que falan. A gaita gallega é
fundamentalmente un manual de iniciación na fala do noroeste
peninsular, unha carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e
falar ben a lengua gallega que se quixo redactar en forma amena e
interesante. Pero é aínda máis: é unha sorte de apoloxía xeral de
Galicia e un alegato patriótico”37. E eu tamén engadiría: A gaita
gallega quere ser a introdución de moitos dos cambios sociais do
liberalismo en Galicia dende a visión de Pintos. Porque esa é, ao
meu entender, a principal intención de toda a obra do pontevedrés.
De aí a súa grande importancia como testemuño histórico.

36. O título completo é A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para
ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega e aínda máis.

37. Carballo Calero, R., Historia da literatura galega contemporánea, Ed. Galaxia, 2ª ed.,
Vigo, 1975, p. 76.
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A gaita gallega tampouco é propiamente un libro. É unha
publicación proxectada para saír periodicamente (quizais cada sete
días) en pregos e medios pregos, que foron organizados en distin-
tas setenas ou conxunto de sete capítulos sucesivos que debían
coleccionarse como libro. Para a Primeira Setena (a única que saíu
completa), publicouse un anuncio de suscripción en prosa, nunha
folla solta con pé da imprenta de José e Primitivo Vilas, Pontevedra,
185238. A primeira edición desta Primeira Setena é un folleto de
216 páxinas, publicado na mesma imprenta (rúa de Isabel II, n.º
4), con data de 1853 (as distintas entregas parece que foron saín-
do dende comezos de 1853 ata o 24 de decembro dese mesmo
ano). Desta edición pódese montar un exemplar a través dos pre-
gos soltos e de páxinas manuscritas que se conservan no Museo de
Pontevedra. Na mesma imprenta Vilas, saíu unha segunda edición
da Primeira Setena de A gaita gallega que parece case exacta á prín-
cipe. É esta a do exemplar que Pintos dedicou a don Antonio de la
Iglesia e este doou á Academia Galega, e que esta editou en facsímile
en 1981. No título figuraba como “Segunda edición”, dato que foi
suprimido na reedición. Aínda que tamén aparece coa data de
1853, segundo Xove Ferreiro, trátase dunha confusión e hai que
situala entre 1857-185839. Pintos intentou en varias ocasións a
publicación da Segunda Setena (1854, 1857 e 1874) pero todas
elas de forma infrutuosa ao quedar reducida a unha folla solta en
prosa que anuncia a subscrición40, oito follas dunha “Primeira

38. Pode verse recollido no Apéndice desta publicación.

39. Xove Ferreiro, X., “As edicións da Gaita Gallega, de Juan Manuel Pintos”, R.
Lorenzo e R. Álvarez Blanco (eds.): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta,
Universidade de Santiago de Compostela, pp. 605-611. Remito ao lector interesado
nas vicisitudes das edicións do libro de Pintos a este artigo e ao de Antonio Odriozola,
“Unha edición facsímile del primer libro escrito en gallego”, Faro de Vigo, Suplemento
Dominical, 19 de xullo de 1981, pp. 30-31.

40. “A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a
ler, escribir e falar ben a lengua gallega”, en La Aurora de “El Miño”, Periódico de Intereses
Morales y Materiales, Lugo, 17, 24 de agosto de 1857. Datado no Burgo de Pontevedra
o 1 de xuño de 1857. Existe na Biblioteca da RAG. Pode verse recollida no Apéndice
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Foliada” incompleta41 e un “Limiar” consistente na portada, dedi-
catoria, anuncio e seis follas do discurso preliminar42.

Mentres remataba a redacción da Primeira Setena, Pintos
preparou un vocabulario auxiliar, titulado Breve diccionario gallego,
escrito por el tamborileiro para facilitar la inteligencia de la Gaita galle-
ga tocada por el gaitero43, que se empezou a publicar a fins de 1853
ou comezos de 1854 e que se interrompe na p. 24, na palabra cor.

A Primeira Setena é o que coñecemos hoxe como A gaita
gallega. Recolle, en sete partes ou foliadas, numerosos escritos da
autoría de Pintos, fiados en forma de diálogo entre o gaiteiro (co que
se identifica o autor, aínda que non por iso deixa de ser unha crea-
ción literaria) e un tamborileiro non galego, chamado Pedro Luces.
Este fala en castelán e serve de discípulo para o gaiteiro. Moitos dos
poemas enfiados agora no libro foran escritos, como xa vimos, entre
os anos 1845 e 1852, demostrando que Pintos non desistira da
estratexia provincialista (polo menos na súa faceta cultural) durante

desta publicación. Penso que é este primeiro anuncio en prosa da Segunda Setena das
foliadas o que Isidoro Millán, segundo el mesmo me informou, localizou hai anos
(aínda que a información que eu teño é que el localizara unha versión “rara” de A gaita,
feita en Lugo). Este anuncio da Segunda Setena foi publicado tamén como folla solta
na imprenta SS. Antúnez y Pazos (Calle Real, n.º 18), Pontevedra, 1857. Segundo
información de Isidoro Millán foi reproducido en El Museo de Pontevedra, t. VII (1952),
pp. 174-177, trasladado dun exemplar ingresado na Hemeroteca Municipal de Madrid
por E. Varela.

41. A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler,
escribir e falar ben a lengua gallega e aínda máis. Segunda setena, Imprenta de don José
Vilas, Pontevedra, 1854. Existe na biblioteca da RAG. Pode verse recollido no
Apéndice desta publicación.

42. A gaita gallega tocada polo gaiteiro ou sea Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escri-
bir e falar ben a lengua gallega e aínda máis. Segunda setena. (Gravado cun gaiteiro). Dulciter
inflata mira, Imprenta de M. Fernández Dios, Vigo, 1874. Esta información foime facili-
tada por Isidoro Millán. Posteriormente Rosina Otero, a súa viúva, facilitoume unha foto-
copia do exemplar. Pode verse recollido no Apéndice desta publicación.

43. Breve diccionario gallego, escrito por el tamborileiro para facilitar la inteligencia de la
Gaita gallega tocada por el gaitero, Imp. de don José y don Primitivo Vilas, Pontevedra,
1853.
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eses anos, aínda que tivese que limitarse a publicar a partir dos anos
50 só contados poemas, pouco comprometedores.

Unha descrición detallada de A gaita gallega pode verse na
Historia da literatura galega de Carballo44 e, xa que logo, nós limita-
rémonos a valorar algúns aspectos puntuais do libro.

O progresismo de Pintos non quere eliminar aqueles ele-
mentos tradicionais que el considera característicos da sociedade
galega. Por iso, chámanos a atención en A gaita a mestura ideolóxi-
ca de tradicionalismo e progresismo. O gaiteiro establece co tambo-
rileiro unha relación entre señor e servo, característica do mundo
tradicional. Tamén se manifesta contrario aos novos impostos, e
máis partidario dos décimos. Láiase das terribles consecuencias da
desamortización e preséntase como un incondicional defensor do
clero. Pero, ao mesmo tempo, é un paladín das clases sociais explo-
tadas, dos nenos abandonados, da situación infrahumana dos pre-
sos, contrario a impostos relixiosos abusivos –mostrándose nestes
aspectos como un socialista utópico que se vale do didactismo para
a difusión dun novo concepto de sociedade.

Esta mestura ideolóxica ten unha clara correlación coa
mestura literaria que se dá na obra. O gaiteiro non apela para as
súas creacións ás clásicas Musas senón á romántica e subxectiva
Verdade45. Con todo a forma responde case sempre a combinacións
humanísticas, con clixés que nos conducen tamén a miúdo a un
mundo clásico, aínda que todo dado cun ton popular e unha pai-
xón netamente románticas.

Quizais sexa interesante analizar a maneira de presentarse
do poeta. A través do gaiteiro (especie de pseudónimo que usa non

44. Carballo Calero, R., Historia da literatura galega contemporánea, ed. cit., pp. 76-78.

45. Entre os papeis que de Pintos se conservan na Biblioteca da RAG no Arquivo Irmáns
De la Iglesia, na caixa 97 e na carpeta 22, que recibe o título de “Correspondencia y
poesías de Juan Manuel Pintos”, aparece manuscrita esta invocación baixo o título de
“Á santa verdá” (que se publicou en A gaita gallega, pp. 17 e 18). A aparición do poema
solto e titulado fixo pensar a Dobarro Paz que se trataba dun poema inédito
(“Inventario da producción lírica do primeiro Rexurdimento –1840-1863–”, Anuario
de Estudios Literarios Galegos, 1994, pp. 51-65).
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só en A gaita gallega senón tamén en moitos dos poemas posterio-
res), Pintos non quere esconderse, pois ás veces identifícase clara-
mente con el. Véxase por exemplo as seguintes palabras que pon
en nota na p. 210 de A gaita gallega: “Solía aquel excelente magis-
trado –refírese a D. Eugenio Manuel Cuervo, citado con anteriori-
dade– decir al Gaitero: estoy admirado, amigo Pintos, de ver que a
la edad de 70 años he venido a aprender la carta del Christus a
Pontevedra”. Non hai pois desexo de crear un emisor lírico total-
mente ficticio, distinto do poeta, como penso que ocorre, por
exemplo, coa “meniña gaiteira” de Rosalía. O “gaiteiro” participa do
ser de Pintos, como “o bardo” e “o bo bergantiñán” son dúas caras
complementarias da figura pondaliana. Emporiso, tamén é eviden-
te que o gaiteiro ten moito de ficción e non podemos (nin debe-
mos) identificalo totalmente con Pintos (polo menos dentro de A
gaita gallega). Preséntase como máis rústico, menos cultivado que
o escritor, e sérvelle moi ben para os seus proxectos de dignifica-
ción do mundo popular galego e para dar maior verosimilitude a
moitas das reclamacións que el quería presentar como do pobo e
para o pobo no seu socialismo utópico.

Outro dos aspectos que me parece máis interesante de A
gaita gallega é o xogo dialogal que se establece na obra entre gai-
teiro e tamborileiro, xogo de gran rendemento didáctico. A través
da figura de Pedro Luces, pódese exercer de modo obxectivo a crí-
tica do mundo galego sen que a faga o gaiteiro, que é alguén nado
en Galicia que se quere presentar como orgulloso da súa orixe e
afectivamente unido a ela. Pedro Luces serve para denunciar os
“alleeiros”46, xentes que renegan da súa patria e ollan con superio-
ridade todo o que é galego, e meterlles nos fociños (tanto aos apá-
tridas como aos non galegos que se acheguen á obra) que a postu-
ra de desprezo cara a unha lingua e a unha cultura só é posible en
xente ignorante.

46. Nome co que parece que eran coñecidos os pontevedreses da vila.
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Outro aspecto interesante que enriquece A gaita gallega é a
introdución de opinións alleas aos personaxes dialogantes, é dicir,
o que eu chamo “cartas ao director”. Aparecen ao final da “Foliada”
5ª e remítennos a sitios tan dispares como A Coruña, A Estrada ou
Madrid. Axudan a reforzar as opinións do gaiteiro e do tamborilei-
ro e doutros personaxes eruditos que estes citan en distintos luga-
res do libro. Ademais indican a estrutura periódica aberta que tiña
a publicación, que mostra así que é un xénero intermedio entre o
libro e a revista e danlle á publicación o valor de crónica actualiza-
da que ten toda a obra de Pintos.

Aínda considero que debe tratarse en A gaita a busca da
amenidade didáctica a través do popularismo e da variedade. A
intención didáctica desta obra condiciona a súa forma e contido.
Non se busca realizar unha obra esteticamente perfecta senón unha
amena e de fácil lectura coa que as xentes cheguen ao convence-
mento de que deben cambiar ou conservar moitos dos seus usos e
costumes, e para facelo poden usar o galego tanto na vida cotiá
como na cultural. A amenidade búscase coa estrutura dialogada, na
que se van enfiando as ideas e creacións artísticas dunha forma viva
e natural, e na actualidade dos temas tratados.

Na intención didáctica da obra poden verse dúas vertentes
de reivindicación lingüística. Unha intenta demostrar a especifici-
dade do galego, a súa equiparación con calquera outra lingua no
aspecto comunicativo, a súa riqueza de léxico e de expresividade,
etc. A outra, quizais a que máis nos interesa, céntrase en demostrar
a igualdade de posibilidades artísticas do galego respecto doutras
linguas. Os dous aspectos non sempre se dan claramente xebrados.
Nas partes dialogadas ou na maioría da “Foliada” 3ª, por exemplo,
predomina a intención comunicativa sobre a artística. Noutro
segundo grupo de poemas, que responde perfectamente ao sentir
literario da época, resulta difícil separar didactismo e intención
artística, por exemplo na denuncia da fame dos labregos47, en “A

47. Pintos, A gaita gallega, ed. cit., p. 57.
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Usura”48 ou en “O Achadizo”49. É curioso como, neste afán didácti-
co, Pintos chega a demostrar tamén a valía do galego para as tra-
ducións de obras de corte clásico (“Carmen Patrium sive Ponte-
vedra” do Padre Hermenexildo Amoedo Carballo50). Hai aínda un
terceiro grupo de poemas no que abrolla, sobre todo, a intención
artística. En xeral, os críticos inclúen nel (xa dende a época dos
contemporáneos de Pintos51) o preludio moralizante, escrito nunha
silva, con que se inicia o libro e que ten como primeiro verso
“Somente cando soa na Lanzada”52. Sendo, evidentemente, do
mellor de Pintos, nel impresiona o ton bíblico e profético que, se
seguimos a Otero Pedrayo53, debe asociarse ao romanticismo
lamenniano presente en Galicia xa dende antes dos comezos da
primeira xeración provincialista. Entre o máis logrado de A gaita
gallega, é tamén bastante unánime a opinión de salientar o poema
en estrofas sáficas54 que constitúe a lamentación dos labregos
famentos que invaden Pontevedra en 185355. Eu subliñaría, ade-
mais, a “muiñeira”56, que, aínda con todas as tachas que lle pon
Carballo57, resulta do máis orixinal e moderno que ten A gaita. Non

48. Pintos, A gaita gallega, ed. cit., p. 138.

49. Pintos, A gaita gallega, ed. cit., p. 159. Estes dous poemas (“A Usura” e “O
Achadizo”) foron publicados por primeira vez en Misterios de Pontevedra (obra atribuí-
da a Xosé Bieito Amado), Imprenta de la Viuda de Pinto, Pontevedra, 1845.

50. Do que se pode ver a identificación no Diccionario bio-bibliográfico de escritores de
Couceiro Freijomil.

51. Posada e Pereira, X. M., “D. Juan Manuel Pintos”, La Ilustración Gallega y Asturiana,
t. II, Madrid, 1880, pp. 311 e 312. Tamén recolle esta loanza Couceiro Freijomil no
seu Diccionario bio-bibliográfico de escritores, t. III, pp. 96-97.

52. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., p. 3 e ss.

53. Otero, “El doctor Varela de Montes...”, en Biografías, ed. cit., p. 456.

54. Formadas por tres versos hendecasílabos sáficos e un final pentasílabo adónico que
riman ABAb. Pintos, A gaita gallega, ed. cit., pp. 57 a 59.

55. Sobre as calamidades deste ano, pode verse o artigo de Rodríguez Galdo, M. X., “A
crise agraria de 1853 e a emigración galega”, Grial 57, Vigo, 1977, pp. 261-272.

56. Pintos, A gaita gallega, ed. cit., pp. 12-16.

57. Carballo Calero, R., Historia da literatura galega contemporánea, ed. cit., p. 78.
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carecen tampouco de valores artísticos “A Alborada”58 (na que
Pintos rompe coa monotonía da métrica clásica), “A nai do acha-
dizo”59, en quintillas (ababa), as estrofas de sete versos (cinco
octosílabos e dous tetrasílabos, terceiro e sexto, co seguinte para-
digma: -aabccb) que dedica “A Pontevedra”60, e as liras do poema
“A un ciprés”61.

Só con esta breve enumeración de temas e estrofas, vemos
que no libro é especialmente interesante a variedade de formas e
materias, todas elas usadas polo desexo de dignificar en primeiro
termo o galego e finalmente Galicia. Con esta variedade búscase
non só significar a posible riqueza cultural que se pode conseguir
no mundo galego senón tamén mostrar a xa existente. Por iso
conecta co mundo popular, representado pola figura e os modos
dos dous personaxes, gaiteiro e tamborileiro, que obrigan, en xeral,
ao uso dun ton distendido e ao emprego dunha lingua que pode
abarcar un abano que vai dende o coloquial ao máis culto. Para este
último nivel, búscase como desculpa a preparación eclesiástica de
Pedro Luces e a boa memoria e non menor formación do gaiteiro.
Pero variedade e popularismo non nos remiten só a riqueza e actua-
lidade senón tamén, como xa indicamos, a amenidade, elemento
esencial para exercer con bos froitos o ensino.

Verdade é que este didactismo ten tamén as súas contrapar-
tidas. Provoca en Pintos (que ten tantas cousas que dicir) algunhas
composicións demasiado puntuais e longas que acaban mesmo
aburrindo polo seu detallismo e profusión de datos ou caendo na
vulgaridade. O defecto non é só del, senón bastante xeral na época.
O que ocorre é que outros autores ou ben quedaron relegados ao
esquecemento ou non dedican na súa obra tanto espazo a uns
motivos ideolóxico-didácticos e permiten ser axuizados por poemas

58. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., p. 39.

59. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., p. 55.

60. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., p. 103.

61. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., p. 161.
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soltos. Por outra parte (en contra do que parece querer indicar
Carballo)62, Pintos é bastante bo versificador e ten magníficos acer-
tos estilísticos, o que pasa é que nun libro tan irregular e amplo
como A gaita gallega non é raro atopar defectos métricos.

Para terminar coa análise de A gaita gallega pensamos que
é necesario salientar, unha vez máis, a importancia desta obra. A
partir da súa publicación, é dicir, de 1853, ninguén pode afirmar
xa que a lingua galega non é válida para o cultivo literario poético.
Pintos demostra que é posible facer en galego calquera tipo de
composición clásica ou romántica. Ademais repite e divulga as
ideas de Sarmiento respecto da riqueza léxica e expresiva do gale-
go, subliñando a orixe latina (nunha época en que aínda era
corrente a crenza popular de que o galego era dialecto do castelán
e a culta de que era de orixe celta ou mesmo grega), dándolle unha
categoría igual á do castelán, catalán, francés, etc. Aínda máis: fai
unha clara defensa sociolingüística dende presupostos tan atinados
que mesmo hoxe seguen sendo non só certos, senón perfectamen-
te aplicables63.

Deseguida a importancia de A gaita gallega foi captada
polos seus correlixionarios galeguistas. Non me dediquei, sistema-
ticamente, a recoller testemuños da importancia da obra, pero de

62. Carballo Calero, R., Historia da literatura galega contemporánea, ed. cit., pp. 78-79.
Estes defectos deben achacarse en moitas ocasións aos copistas. Pensemos que os ori-
xinais eran manuscritos e que non existía o costume de ler e transcribir o galego.
Ademais sempre houbo a tendencia por parte dos editores de corrixir a lingua dos
autores, metendo castelanismos, modificando termos para eles descoñecidos ou intro-
ducindo galeguismos propios diferentes. O mesmo Pintos avisa en carta a don Antonio
de la Iglesia cando lle manda un poema para que llo publiquen: “Si se imprime tenga
V. mucho cuidado con la corrección de las pruebas a fin de que salga tal cual va sin
alteración alguna”, carta do 2 de setembro de 1857 gardada na caixa 97/ carpeta 22 do
Arquivo Irmáns De la Iglesia da biblioteca da RAG. Estes cambios editoriais modifica-
ban, ás veces, a acentuación e medida do verso. A evidencia témola ao cotexar dife-
rentes edicións do mesmo ano dun autor ou ao comprobar que un autor que, como
Pintos, é capaz de facer miles de octosílabos correctos presenta, con todo, dez ou doce
incorrectos de fácil amaño.

63. Pintos Villar, X. M., A gaita gallega, ed. cit., pp. 35 a 38, nos versos 605-760 que
aparecen na “Foliada 2ª” (por certo, aquela da que se sentía máis orgulloso o autor).
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esguello foron chegando algunhas ás miñas mans (que non quere
dicir que sexan as únicas). A primeira é a cita que, entre os escri-
tores importantes, fai do gaiteiro Francisco M.ª de la Iglesia, nun
dos seus poemas presentes en El Defensor de Galicia (1856), o titu-
lado “O Espertador dos cantadores gallegos”64. Posteriormente ato-
pamos un poema de Antonio M.ª de la Iglesia en honor de Pintos
(“Ó millor gaiteiro de Galicia, Xaniño Manoel Pintos”), datado en
185765. Tamén logo se realiza un primeiro estudo da obra, feito por
Murguía en El Museo Universal, dentro dos artigos titulados “Poesía
gallega contemporánea”66.

Non obstante, a obra non chegou a ter gran divulgación na
época. En El Fomento de Galicia, n.os 19, 21 (1858), cando se publi-
ca a égloga de Pintos “Xacinto e Catriña”, o encargado da sección
literaria M. Bada, logo de indicar o uso da lingua galega como pri-
meira dificultade para xulgar a obra, fai unha presentación do pon-
tevedrés na que di: “Otra dificultad se opone a que nuestro juicio
sobre el Sr. Pintos sea tan concienzudo y acabado como fuera de
desear, y esta consiste en que, aún cuando sabemos que el Sr.
Pintos ha dado a luz un muy apreciado tomo de poesías, nosotros
solo conocemos la que tenemos hoy el gusto de insertar en EL
FOMENTO DE GALICIA.”

No tomo 5.º de Galicia, Revista Universal de este Reino
(1865), aparece un comentario de X. M. Posada sobre as “Poesías
gallegas del licenciado don Juan Manuel Pintos”67. Nel faise unha
gabanza de A gaita gallega salientando o libro como didáctico, feito

64. El Defensor de Galicia, n.º 4, A Coruña, xoves 9 de outubro de 1856, pp. 2 e 3.

65. Recollido manuscrito en Lado Franco, M. C., Edición crítica da poesía dispersa de
Xoán Manuel Pintos, tese de licenciatura (inédita), Facultade de Filoloxía, Universidade
de Santiago, 1989, pp. 469-472.

66. Murguía, “Poesía gallega contemporánea. V. A gaita gallega, por D. Juan Manuel
Pintos Villar”, El Museo Universal n.º 4, 28-2-1858, pp. 30-31. Fixémonos na data:
1858.

67. Posada, X. M., “Poesías gallegas del licenciado don Juan Manuel Pintos”, Galicia,
Revista Universal de este Reino, t. 5, A Coruña, 1865, p. 44.
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para o ensino utilísimo dunha lingua, ensino que se consegue con
gran habilidade e profundo coñecemento. Subliña Posada no libro
que non só todo o que contén é importante por ser galego, senón
que o seu autor é un literato, “el mas distinguido por la riqueza de
su imaginación, por el amor patrio que le inspira, por la profunda
filosofía con que escribe, por la severidad y perfección del arte, y
por la dicción correcta, elegante y pura que le da una hermosa
forma”. A carón de Pintos só coloca Posada outros dous creadores:
o malogrado amigo Alberto Camino e Rosalía de Castro. Do conti-
do de A gaita gallega comenta especialmente a oda inicial, “majes-
tuosa e sublime”, na que se presenta a pequenez humana fronte a
Deus e a súa obra: a natureza; e a curta composición en que Pintos
fai a pintura anguriosa da fame que decimou a poboación rural
galega en 1853. Por iso, “todo gallego que tenga dignidad, que esti-
me su nativo país, su lengua, sus costumbres y su gloriosa historia
debe estrechar sobre su corazón el libro del señor Pintos”. Tamén
en 1871, Posada dedicará un poema a Pintos (“A o meu amigo D.
Xoán Manuel Pintos, autor de A gaita gallega”68), poema que inicia
afirmando: “¡Dios che bendiga, meu Pintos/ a túa gaita gallega!/ que
non sei ouvila nunca/ se non é coa boca aberta”. Anos despois
(1880) fará unha necroloxía do pontevedrés en La Ilustración
Gallega y Asturiana69.

J. Neira dedícalle un artigo na Galicia Literaria70 (1883) e,
finalmente, en A Tía Catuxa aparece tamén unha gabanza necroló-
xica anónima, anos despois da morte de Pintos, achegando un
retrato e afirmando que “o inolvidabre autor de A gaita gallega,
aquel que tan ben soupo demostrar os encantos da nosa rica e
melosiña língoa, abandonou este mundo pode que cando máis
falta lle facía a Galicia, pois si aquila crara intelixencia eisistira

68. Posada, X. M., Poesías selectas, André Martínez Editor, A Coruña, 1888, p. 75 e ss.

69. Posada, X. M., “Don Juan Manuel Pintos”, La Ilustración Gallega y Asturiana, t. 2,
1880, pp. 311-312.

70. Neira, J., “Juan Manuel Pintos”, Galicia Literaria, n.º 2, Ourense, 1883, pp. 9-11.
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hoxe, si aquela inspiración privilexiada non topara tan cedo seu
fin, outra sería a sorte da poesía gallega”71.

Ademais A gaita gallega empregouse como método de
aprendizaxe do galego na Escola Diplomática de Madrid72.

Con todo non podemos dicir que a obra de Pintos chegase
a ser popular, como o foron Cantares gallegos, O catecismo do labre-
go ou Cousas da vida. As razóns poden ser varias. Unha pode ser
que se trata da obra dun erudito que busca sobre todo prestixiar o
galego, fornecendo os propios galeguistas e os estudosos interesa-
dos na lingua de argumentos para a súa defensa, uso e aprendiza-
xe. Outra (hipotética) pode estar na actitude do grupo encabezado
por Murguía, que, como indicaremos máis adiante (en nota a pé de
páxina), é probable que, por disidencia estética xeracional, excluí-
se a Pintos do papel de precursor literario, papel reservado para os
membros do seu grupo: Aguirre, Pondal e Rosalía73.

A poesía de Pintos espallada en publicacións periódicas da
segunda época provincialista

A recuperación político-cultural do segundo Provincia-
lismo desenvólvese principalmente nos anos que van de 1856 a
1865, e organízase ao redor de publicacións periódicas que agluti-
nen os galeguistas e lles subministren unha voz doada para expre-
sarse e incidir na sociedade. Logo da aparición de El Clamor de
Galicia de Vicetto (que xa citamos e ao que Murguía concede o

71. “Xoán Manuel Pintos”, A Tía Catuxa, ano 1, n.º 5, Pontevedra, 3 de novembro de
1889 (recollido en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos,
tese de licenciatura (inédita), Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago, 1989,
p. 488).

72. Para profundar máis neste tema, ver Xove Ferreiro, X., “As edicións de A gaita galle-
ga de Juan Manuel Pintos”, R. Lorenzo e R. Álvarez Blanco (eds.): Homenaxe á profeso-
ra Pilar Vázquez Cuesta, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, p. 610 e s.

73. Ver Murguía, M., Los Precursores, Latorre y Martínez Editores, A Coruña, 1885.



Estudo introdutorio 43

mérito de iniciar o segundo Provincialismo), móntanse distintos
grupos, entre os que hai que salientar dous: o vigués, máis radical
no seu progresismo, organizado principalmente ao redor de La
Oliva (1856-1857) e o seu sucesor El Miño (1857-1868), publica-
cións pertencentes ao grupo encabezado por Murguía e Compañel;
e o coruñés (menos radical), unido sobre todo a El Defensor de
Galicia (1856), El Iris de Galicia (1857), El Fomento de Galicia (finais
de 1857-1858) e Galicia, Revista Universal de este Reino (1860-
1865), periódicos en que teñen un protagonismo especial os
irmáns Puente Brañas e De la Iglesia. Hai tamén outros focos cul-
turais como o santiagués, máis centralista e conservador, o ferrolán
ou o ourensán, pero son menos importantes para a historia do
galeguismo literario. Tamén en Pontevedra se desenvolve nestes
anos unha importante actividade cultural galeguista. Será nesta
cidade onde Pintos realice a etapa, importantísima na súa obra, que
vai de 1857 a 1859, estando presente nas publicacións ponteve-
dresas cunha participación moi activa e colaborando tamén á
maneira de ponte entre as coruñesas e as viguesas.

En Pontevedra será un dos colaboradores máis activos de El
País, periódico semanal de ciencias, literatura, industria e comercio,
que se inicia en agosto de 1857 e morre en decembro de 1858. Foi
fundado polos irmáns Rodríguez Seoane, Fernández Anciles e
Vicente Gregorio Aspa. Pintos estará tamén presente cun papel
salientable en La Perseverancia, periódico pontevedrés literario,
científico, comercial, agrícola e de intereses materiais, dirixido,
parece, por Manuel Anxo Couto, que sae dúas veces por semana
durante case todo o ano 1859. Neste periódico preséntase como un
dos once responsables da redacción (ver o poema titulado
“Contestación” á “Epístola” de Alberte Camino). Ademais colaborou
co coruñés El Fomento de Galicia, “periódico destinado exclusiva-
mente al desarrollo de los intereses materiales del País”, editado por
Xoán Rey Romero a partir de decembro de 1857; e ten un papel moi
salientable dentro de El Álbum de El Miño, publicado entre 1858 e
1859 como folletón do xornal El Miño e subtitulado “Colección de
artículos literarios, historia, biografías, novelas, poesías”. O principal
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promotor, Xoán Compañel, presenta este Álbum como un primeiro
paso para o desenvolvemento dunha historia literaria de Galicia.
Pasa así Pintos a entrar no acervo cultural galego que están for-
mando os propios provincialistas (entre eles, el mesmo, ao dignifi-
car a través da súa obra todo persoeiro que considera que axudou
a engrandecer Galicia). Por iso tamén aparece no “Mosaico poético
de nuestros vates gallegos contemporáneos” do Álbum de la Caridad
(1862), no que don Antonio de la Iglesia o fai figurar con varios
poemas publicados en A gaita gallega (“Os birbirichos e os birbiri-
cheiros”, “Cristus”, “A Galicia”, “O achadizo”, “A nai do achadizo”,
“A Pontevedra”, “O gaiteiro” e “Viva Galicia”74). E cando o tamén
pontevedrés Xosé Casal e Lois organiza en 1865 a antoloxía (aínda
hoxe inédita) titulada “Colección de poesías gallegas de diversos
autores”, Pintos aparece nela representado por doce poemas, algún
deles pensamos que inédito no momento en que se proxecta a
devandita obra75.

Así e todo a musa de Pintos parece que esmoreceu case
totalmente a partir de 1860. Só nalgunhas publicacións periódicas,
como a quincenal coruñesa Galicia, Revista Universal de este Reino
(1860-1865), dirixida polos irmáns De la Iglesia, está presente de
forma esporádica (“A Galicia”76). O mesmo feito de aparecer con

74. Álbum de la Caridad, A Coruña, 1862, pp. 290, 374, 391, 398, 461, 467 e 475, res-
pectivamente.

75. Os poemas son: “A Sarmiento”, “A Pontevedra” (tradución do francés Ch. T., distin-
to do escrito por Pintos e recollido en A gaita gallega co mesmo título nas pp. 103-105),
“Consellos da tía Fuca á súa sobriña”, “Contestación a Alberto Camino”, “Recramo”, “A
Cuba” (quizais inédita ata que foi publicada en La Caridad, n.º 14, 16-4-1872, Vigo), “Os
nenos”, “O cego diante da cadea” (cremos que inédita), “Queixumes dunha fonte” (cre-
mos que inédita ata que en 1929 foi publicada, parcialmente, por don Xosé Millán, aínda
que Filgueira en “Xoán Manuel Pintos e a fonte da Ferrería”, Adral VIII, O Castro, A
Coruña, 1994, pp. 21-23, fala da existencia dunhas “Cantigas da fonte”, publicadas en
El Miño, que descoñecemos), “Xacinto e Catriña”, “Os labregos de Galicia á Reina de
España” e “Antonio e Margarida”.

76. Galicia, Revista Universal de este Reino, t. 1, 1861, p. 364. O poema, que parece
escrito para concursar aos Xogos Florais coruñeses, non participou neles, descoñece-
mos por que razón.
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importante protagonismo nas antoloxías galeguistas da época pare-
ce indicar que os seus correlixionarios da segunda xeración provin-
cialista consideran a súa poesía “histórica”, ou, o que é o mesmo,
superada estética e ideoloxicamente77. Hai que esperar ata que se ini-
cie o grupo de “La Galicia Literaria”78 para que Vesteiro Torres e os
seus compañeiros volvan interesarse pola obra de Pintos, republi-
cando moitos dos seus poemas, algúns corrixidos e ampliados como
Rechamo, animándoo, mesmo, a volver retomar a pluma (aínda que
só por motivos puntuais como é a morte de Vesteiro). Por iso volve
publicar, nun periódico da Cidade Olívica: La Caridad e a súa con-
tinuación El Desengaño79, no tamén vigués Faro de Vigo80 e no

77. Outra razón pola que Pintos puido deixar de escribir é que, ao trasladarse a Vigo,
quizais tiña moito traballo (as épocas en que máis escribe Pintos é cando está cesante)
ou, simplemente, non se sentía tan capacitado e autorizado para exercer a crítica sobre
esta cidade como para facelo sobre Pontevedra (ver tamén máis posibles razóns neste
prólogo, nunha das notas a seguir).

78. Sociedade fundada en Madrid por Teodosio Vesteiro Torres o 20 de setembro de
1875. Aínda que a tertulia literaria madrileña non empeza a funcionar ata esa data, os
seus membros actuaran con anterioridade como a nova xeración galeguista, da que
será o persoeiro máis salientable Curros Enríquez.

79. La Caridad, “revista semanal de ciencias, arte, literatura, teatros y salones, cuyo
producto se dedica al Hospicio de Vigo” (1-I-1872 – 24-IV-1872), polos malos resul-
tados económicos pasou a chamarse El Desengaño a partir do número 15. Estaba diri-
xida por Luís A. Mestre Hernández. Nela colaboraban Teodosio Vesteiro Torres e varios
membros da súa xeración como Emilia Calé, Emilio Álvarez Giménez, Lamas Carvajal
e outros, que desexaban reivindicar o labor cultural do primeiro Provincialismo e por
iso integraron nas súas publicacións a escritores como Pintos ou Añón. É Xosé María
Álvarez Blázquez (Vigo en su historia, Vigo, Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1979)
quen, como descendente de Emilio Álvarez Giménez, tivo acceso a esta publicación e
dá razón dela, informando a Carballo Calero e subministrando a Isidoro Millán as
copias dos poemas de Pintos, escritos a máquina polo mesmo Xosé María Álvarez
Blázquez. Eu non fun quen de consultala directamente, pero posúo as copias dos poe-
mas dirixidos a Millán, que este ou a súa viúva me permitiron fotocopiar.

80. Faro de Vigo é o periódico actual máis vello de Galicia, pois naceu en 1853. Pero a
nós interésanos a etapa que se inicia en 1875, época en que empezan a colaborar os
integrantes da xeración de “La Galicia Literaria” e na que, polo seu influxo, empezan a
publicarse poemas dos primeiros provincialistas. Alí, en forma de folletón publica
Pintos a súa última versión de “Rechamo”.
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ourensán El Heraldo Gallego81. Pero, como xa indicamos, a musa de
Pintos parece esgotada e case todas estas publicacións serán poemas
escritos con anterioridade a 186082.

Logo da publicación de A gaita gallega, hai que esperar ao
ano 1857 para que Pintos retome dunha maneira clara un prota-
gonismo importante no mundo das letras galegas, protagonismo
que manterá sobre todo dende ese ano ata 1859, mentres reside na
súa vila natal. A súa presenza vai ser salientable en catro publica-
cións: os periódicos pontevedreses El País (1857-1858) e La
Perseverancia (1859), o coruñés El Fomento de Galicia (1857-1858)
e nos inicios do vigués El Miño (1857-1868), sobre todo no seu
famoso Álbum (1858-1859). A partir de 1859 as publicacións de
Pintos vólvense esporádicas. En 1861 atopamos unha colaboración
en Galicia, Revista Universal de este Reino, e con posterioridade (se
excluímos as presentes na antoloxía inédita de Casal e Lois) só
algúns poemas publicados por compromiso ou xa póstumos.
Descoñecemos cal foi o motivo da desaparición (bastante brusca)
de Pintos das letras galegas, pero parece coincidir co seu traslado a
Vigo, o que nos fai pensar nun posible enfrontamento (quizais só
estético, como xa dixemos) entre o pontevedrés e o grupo do
segundo Provincialismo ligado a El Miño83.

81. El Heraldo Gallego, “Semanario de ciencias, artes y literatura” (1-I-1874 – 23-X-1880),
editado en Ourense por Valentín Lamas Carvajal, foi a primeira publicación periódica
da Restauración. Ao seu redor intentou aglutinar o galeguismo provincialista e a nova
xeración de “La Galicia Literaria”, que logo constituiría o groso do Rexionalismo.
Emporiso a súa principal preocupación é dar a coñecer as novas voces e recuperar as
do primeiro Provincialismo, entre as que se conta a de Pintos.

82. Excepción feita dos dedicados a Valenzuela Ozores e Vesteiro Torres.

83. Xa comentamos que Pintos foi requirido por Compañel como colaborador para
facer o glosario de Cantares gallegos e que, así e todo, este glosario só figura coa sina-
tura “M.” (de Murguía, supoñemos). Tamén comentamos que o devandito historiador
no seu Diccionario de escritores gallegos (1862, incompleto, pois só chega ata Freyre
Castrillón, Manuel) non cita a Pintos como colaborador dos Misterios de Pontevedra,
que se atribúen exclusivamente a Xosé Bieito Amado. Isto, e o feito de que as loanzas
que fixo Murguía de Pintos se remonten ao ano 1858, fainos supoñer que entre ambos
os escritores debeu haber algún problema ou rivalidade ao redor de 1860, 1861 ou
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Ten razón Carme Lado Franco cando afirma que o Pintos
coñecido é só o de A gaita gallega. O outro Pintos, autor de máis de
10 000 versos, quedou ciscado en publicacións periódicas, é practi-

1862. ¿Sería pola polémica sobre as Belas Artes que enfronta El Miño co compostelán
La Joven Galicia, onde Murguía ridiculiza os admiradores dalgunha das “belezas” artís-
ticas santiaguesas (Pintos acaba de publicar “Recramo”) e afirma a inexistencia de artis-
tas de valía en Galicia? (Ver José Antonio Durán, A loita pola vida –1833-1923– e
Conflictos e ternuras de Manuel Murguía, Madrid, Taller de ed. de J. Durán, 1999, pp.
165-175. Ver tamén La Joven Galicia –1860–, una revista compostelana, tese de licen-
ciatura de Sandra Domínguez Carreiro –sen publicar–, pp. 124 e ss. ¿Será Pintos ese
J.M.P. que se cita neste traballo na p. 178 como colaborador esporádico da revista com-
postelá? E ver así mesmo Cartas a Murguía I, ed., intr. e notas de Xosé Ramón Barreiro
Fernández e X. L. Axeitos, Fundación Barrié, A Coruña, 2003, pp. 147-154). Hai que
indicar que, nesta polémica, víronse implicadas xentes de toda Galicia e que dela xur-
diu a inimizade entre Vicetto e Murguía.

¿Ou, talvez, o enfrontamento Pintos-Murguía & Compañel (se é que o houbo) foi por
culpa de Rosalía, a quen Murguía quería presentar sen antecedentes literarios coñeci-
dos en lingua galega ou á que, ao mellor, Pintos non valorou convenientemente cando
lle pediron facer o glosario de Cantares gallegos, pois o vocabulario da obra da padro-
nesa é posible que lle parecese pobre a un discípulo do Padre Sarmiento, moi preocu-
pado polo léxico, como era Pintos?

E, xa postos a imaxinar, non nos parecería arriscado supor que podería ser por este
enfrontamento polo que Pintos se viu excluído (ou se excluíu) como colaborador de
El Miño, non seguiu sendo valorado e publicado como creador en galego e deixou defi-
nitivamente, ou case definitivamente, a pluma poética. Talvez por esa valoración esté-
tica negativa, e en defensa de Pintos, se escribiu o xa citado artigo de X. M. Posada
sobre as “Poesías gallegas del licenciado don Juan Manuel Pintos”, no tomo 5.º de
Galicia, Revista Universal de este Reino –1865–, publicación do grupo coruñés que,
posiblemente, non consideraba xusto o trato outorgado a Pintos polos vigueses de El
Miño (aínda que non buscaba o enfrontamento con eles). Tamén é posible que a recha-
mante exclusión de Rosalía de Castro da impublicada antoloxía de Casal e Lois (así
como a importante presenza de Pintos, un Pintos complementario do de A gaita, que
fora o único escollido por D. Antonio de la Iglesia para incluír no Álbum de la Caridad)
fose debida a este hipotético enfrontamento.

En contra desta hipótese está o feito de que Pintos cita, como un dos persoeiros das
letras galegas, a Murguía no “Recramo” de 1859 (cando aínda as relacións podían ser
boas. Pintos cita así mesmo o apelido Castro, pero non é seguro que sexa para incluír
entre os persoeiros ilustres de Galicia a Rosalía. Nunca cita, non obstante, a
Compañel), e non o elimina a cita de Murguía na edición do “Rechamo” do Faro de
Vigo de 1875. Tamén na segunda edición da Historia de Galicia (A Coruña, 1901, t. I,
p. 315, en nota) Murguía, falando da orixe do galego, di: “Nada diremos de los que,
sin conocerle, se atreven a hablar de él lo que les parece, sinó de aquellas personas,
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camente descoñecido84 e só moi recentemente a súa obra foi recom-
pilada. “Vemos pois –afirma a devandita Carme Lado– como Xoán
Manuel Pintos é un dos autores fundamentais dentro do panorama
da historia da literatura galega por ser un dos primeiros que utiliza o
galego despois de tantos anos de silencio, pero tamén é o máis pro-
blemático e o máis ignorado do Prerrexurdimento”85.

A principal finalidade desta publicación é, precisamente,
presentar a poesía de Pintos desta época do segundo Provincialis-
mo, da que intentaremos a seguir dar unha enumeración e valora-
ción o máis completa posible.

As “églogas”

a) “Antonio e Margarida”
A maioría das obras do pontevedrés non recollidas en A

gaita van empezar a publicarse a partir de 1857. Do 30 de agosto
dese ano é a denominada “égloga” “Antonio e Margarida”, que

que por ser grandes conocedoras de nuestro idioma, merecen todo respeto y venera-
ción. Entre otras, citaremos al señor D. Juan M. Pintos, a quien debemos grandes indi-
caciones respecto a la gramática de nuestra lengua y que, en un discurso que nos ha
leído, sostiene el origen latino del gallego”. Claro que pasaran bastantes anos e, ao
mellor, a xenreira atemperara ou simplemente Murguía non valoraba o pontevedrés
como creador artístico pero si como estudoso da lingua. Nas Cartas a Murguía I, que
acabamos de citar, non se ve nada que, claramente, aluda a este problema concreto na
correspondencia entre Compañel e Murguía nin na do cuñado de Pintos, Xosé Bieito
Amado, quen trata a Murguía con moita afabilidade e confianza.

De todo isto penso que queda algo claro: que Pintos era ben considerado polo grupo
de Murguía como estudoso do galego pero, seguramente, pouco valorado como poeta.

84. Ao contrario doutros contemporáneos como Añón ou Camino, a obra espallada de
Pintos non mereceu ser recollida nun volume da Biblioteca Gallega de Martínez
Salazar, quizais porque o autor xa era coñecido por A gaita gallega (que non se repu-
blica) ou, como xa suxerimos, por non ser do gusto dos integrantes da xeración da
Cova Céltica.

85. Lado Franco, M. C., Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit.,
pp. 7 e 8.
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aparece publicada no número 1 de El País86. Baixo a denominación
de “égloga” vai facer Pintos poemas dialogados nos que unha pare-
lla de labregos falan da inxustiza de ter que separarse do máis que-
rido para eles: Galicia, a súa patria. O xénero contaba xa en lingua
galega co antecedente da, descoñecida para Pintos, Égloga de
Belmiro e Benigno, que atribuímos a Pastor Díaz.

Na égloga de Pintos que acabamos de citar, Antonio, tras a
perda do fillo e ante as ruínas do convento de San Salvador de
Lérez, intenta convencer a Margarida de que non hai esperanza na
patria pontevedresa e que o mellor é emigrar. Margarida négase
pois prefire vivir mal no sitio amado que con comodidades lonxe
del. Iniciada en estanzas dialogadas que riman en forma de sirven-
tés (AbAb, CdCd, EfEf, etc.), Pintos utiliza esta combinación ata o
verso 184. Dende o seguinte ata o 280 fala exclusivamente
Antonio, que xa se deixou convencer por Margarida, e, en oitavi-
ñas heptasílabas (-aab’-ccb’), canta o seu amor á Terra. O poema,
aínda que clásico formalmente, presenta un ton truculentista, un
apaixonamento e unha identificación coa paisaxe que son total-
mente románticos. A presenza nel de sentimentos que serán consi-
derados marcas de identidade (a saudade, o amor á terra, a vene-
ración pola morte e os defuntos) engádelle o valor de ser un dos
primeiros poemas que marcarán a liña da nosa cultura específica.
Pintos preséntase nel como un magnífico dominador dos recursos
lingüísticos e un bo versificador. Por todo isto penso que “Antonio
e Margarida” debe ser considerado un poema importante do noso
inicial Rexurdimento e un dos mellores de Pintos.

86. El País, n.º 1, ano I, 30 de agosto de 1857, p. 3. Aparece recollido na “Colección
de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 116) e
en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 18 a
28. Tamén teño no meu poder co título de Égloga. Antón e Margarida, unha fotocopia
dunha publicación nunha folla solta que me pasou a viúva de Isidoro Millán e que a
este lle facilitou dona María Luísa Pintos Fonseca, bisneta de don Xoán Manuel. Esta
folla impresa ten nun ángulo a dedicatoria a don Basilio Pintos Amado (un dos fillos
do poeta) feita pola propia man de don Xoán Manuel e aparece asinada polas iniciais
J. M. P. V. Carece de pé de imprenta.
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b) “Xacinto e Catriña”
Das mesmas características métricas ten Pintos dous poe-

mas máis. Falaremos en primeiro termo do titulado “Xacinto e
Catriña”87, no que usa tamén ata o verso 280 o mesmo tipo de diá-
logo en estanzas (AbAb, CdCd, EfEf, etc.) e logo (co cambio de
actitude por parte do personaxe masculino e mantendo o diálo-
go) toma a forma de oitaviñas (-aab’-ccb’). A temática do poema
é, como veremos noutros recollidos nesta publicación, recorrente
en Pintos e en moitos progresistas da época. Trata de denunciar a
inxustiza á que se ven sometidas as clases baixas por ter que facer
un longo e perigoso servizo militar, do que, non obstante, estaban
excluídos os nobres e as clases ricas (que podían pagar un pobre
que os substituíse). Os personaxes na égloga non son matrimo-
nio, senón unha nai e un amigo do seu rapaz. Catriña láiase de
que ten que mandar ao servizo do rei o único fillo, mentres que
Xacinto, que acaba de volver de cumprir a mesma obriga, intenta
convencela de que a vida de “quinto” non é tan mala. A descon-
solada nai ve nestes razoamentos unha defensa da guerra impro-
pia dun galego campesiño e bérralle a Xacinto. Este deféndese e
acaba confesando que a loanza do servizo militar só tiña como
intención consolala, porque el tampouco é belicista e o seu ideal é
a vida bucólica. Este poema resulta menos interesante estetica-
mente cá égloga anterior, sobre todo porque, ao trasladar Pintos o
eixe temático dende o amor á Galicia desamortizada ao ataque ao
servizo militar, a intención didáctica pasa a dominar sobre a senti-
mental e, polo tanto, o panfleto sobre o poema. Ademais a relación
entre os dous personaxes é simplemente de veciñanza, o que redu-
ce a emoción e polo tanto os valores connotativos.

87. Imprenta del Boletín Oficial, Pontevedra, 1858 (edición non consultada); El País,
n.º 34, ano II, 28 de febreiro de 1858, e El Fomento de Galicia, n.º 19 e 21, A Coruña,
1858. Aparece recollido na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de
José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 99) e en El Desengaño, n.º 28, Vigo, 1-8-1872, pp.
220-222. Tamén aparece en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán
Manuel Pintos, o. cit., pp. 48-65.
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Nela aparecen certos tópicos unidos ao Beatus ille da paz e
tranquilidade do campo (vs. 294 e ss.), que nos remiten tamén ao
menosprezo de corte e loanza de aldea (vv. 377 e ss.).

c) “Delores e Alexandre”
O terceiro poema destas características é o titulado “Égloga.

Delores e Alexandre”, que apareceu en El Fomento de Galicia88 e foi
republicado en 1882, anos despois da morte de Pintos, na Coleución
de poesías gallegas dalgúns autores de Farruco P. Pérez89. No poema a
parella de labregos protagonistas láianse da súa sorte. Alexandre, logo
de estar xa anteriormente doce anos embarcado e separado de
Delores, para facer uns cartiños, ten que volver a emigrar ante a des-
feita que o oídio fixo nas vides e a inflexibilidade das autoridades no
cobro dos impostos. “A sociedade vólvese máis inhumana canto máis
civilizada” é o que se deduce da situación dos protagonistas, que deci-
den esta vez marchar a África, onde vive xa un curmán de Alexandre
(“vívese mellor na terra dos salvaxes ca en Galicia” é a consecuencia
do deducido anteriormente, é dicir, naturalismo rousseauniano). Esta
vez é Delores quen, contra a súa vontade, se deixa convencer e aban-
dona a patria. Nos versos finais intervén un narrador en terceira per-
soa contando a despedida, nunhas estrofas que lembran o famoso
poema de Curros titulado “Cántiga”. O poema ata o verso 148 volve
empregar as coñecidas estanzas que viamos nas églogas anteriores.
Dende o verso 149 ata o 273 (o final), aparece organizado tamén en
oitaviñas de heptasílabo.

88. El Fomento de Galicia, n.º 38, A Coruña, 1858. Supoño que é esta a composición
sobre a que falan dúas cartas que Pintos manda a don Antonio de la Iglesia o 2 e o 16
de setembro de 1857 (Arquivo Irmáns De la Iglesia, c. 97/ 22, RAG), na última dicín-
dolle que publicara composicións parecidas en El País e en El Miño, facendo referencia
seguramente a “Antonio e Margarida” e “Xacinto e Catriña”, que saíran en El País e qui-
zais tamén en El Miño (disto último non temos constancia). Isidoro Millán dicía que
posuía esta égloga tamén impresa nunha folla solta posterior ao 8 de xullo de 1859
(pois na folla citábase un periódico desta data). Nos seus papeis (que me deixou ver a
súa viúva, Rosina Otero) non atopei esa folla.

89. Portela Pérez, Farruco, Coleución de poesías gallegas dalgúns autores, ed. cit., pp. 79
a 88.
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Outros poemas de EI País, El Álbum de El Miño e La
Perseverancia

“Consellos da tía Fuca90 á súa sobriña” é un poema publi-
cado en El País91. Está montado en estrofas de nove versos octosí-
labos que riman (abbaacdcd, os dous últimos son un dito popular:
“Polo rabo da culler/ vai subindo o gato á ola”92). O número de
estrofas é de 14 e o de versos 126. Na composición a tía vai reco-
mendando á sobriña que conserve os costumes tradicionais de
diversión e non se deixe levar dos modernos, que son pecamino-
sos. Trátase dun poema costumista de gran riqueza de vocabulario
e moi curioso por presentar as tradicións e novidades da época,
ademais de por poder ser considerado un claro antecedente dos de
Cantares gallegos de Rosalía (aínda que de menor valor artístico).

“Os labregos de Galicia. Á Reina de España Doña Isabel
II”93 é un poema áulico en 84 versos dodecasílabos ordenados en
sirventeses no que Pintos loa a chegada da raíña Isabel II a Galicia

90. Non “Farruca” como asegura Rafael Chacón en “Contribución á bibliografía de J.
M. Pintos, Grial 82, 1983, p. 498.

91. El País, n.º 24, ano II, 24 de xaneiro de 1858, pp. 3-4. Aparece recollido na
“Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t.
I, p. 20), en La Caridad n.º 6, Vigo, 8-2-72, pp. 43-45 e en M. C. Lado, Edición crítica
da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 42 a 47.

92. Nos nosos dicionarios, o dito aparece recollido por Sobreira e por Pereda. Neste
último explícase o sentido: “de cosas insignificantes se propasan a otras graves” (V. A.
Santamarina, Diccionario de diccionarios).

93. Parece que foi repartido en folla solta o 7 de setembro de 1858 en Santiago con
motivo da visita da raíña Isabel II (ningunha chegou ata min). Apareceu, tamén, en El
País, n.º 87, 2-9-1858. Ese mesmo ano aparece tamén recollido, con pequenas varian-
tes en El Álbum de El Miño, p. 167. Máis tarde entrará no libro Viaje de SS. MM. y AA.
por Castilla, León, Asturias y Galicia verificada en el verano de 1858, recompilación de
poemas feita por Juan de Dios de la Rada y Delgado, impresa por Aguado, impresor de
cámara de S. M. y de su Real Casa, Madrid, 1860, pp. 757-759 (edición sen consul-
tar). Tamén figura na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José
Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 11) e en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de
Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 78-82. No Arquivo Irmáns De la Iglesia figura un exem-
plar manuscrito asinado coas iniciais J.M.P. Neste caso o título é “Os labregos de
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e pídelle que axude aos labregos, que morren de miseria por culpa
da praga do oídio, rebaixando o imposto do sal.

No periódico El Miño, Pintos debeu publicar varios poemas,
a maioría recollidos no Álbum, pero outros publicados nas súas
páxinas non coleccionables. Un deles é “Saudades de un pastor”94,
un poema de 154 versos (136 organizados en oitaviñas italianas ou
agudas e os 18 versos finais en coplas de pé quebrado, con algunha
irregularidade métrica) nos que, nun ambiente bucólico semellante
ao dos “Recordos da infancia” de Añón, Pintos presenta un mozo
lembrando a felicidade pasada nos seus amores con Lucía, para
rematar coa desesperación actual na que o mergulla a ausencia da
amada. Esteticamente é un poema moi interesante, pois a riqueza de
vocabulario que sempre caracteriza a Pintos está nesta ocasión
unida a unha gran sensibilidade poética. Nalgunhas das oitaviñas
pódese ver un dobre sentido erótico de tipo popular.

En El Álbum de El Miño (1858) o primeiro poema que ato-
pamos pertencente a Xoán Manuel Pintos é un soneto asinado
polas iniciais J. M. P. que comeza co verso “Cando te vexo nesa cruz
pendente”95 e que lembra o famoso de Lope de Vega “Cuando en
mis manos, Dios Eterno, os miro”. Posteriormente foi republicado,
en vida de Pintos, co título de “Ó Cristo” en La Caridad96. É este dos

Galicia á Reina de España Dª. Isabel 2ª”. Ao final tamén aparece a data: 2 de Sbre. de
1858. Está na c. 97/22 na biblioteca da RAG. Aínda que non son especialista en cali-
grafía, a letra deste poema non me parece a de Xoán Manuel Pintos, senón que penso
que é unha copia manuscrita que fixo o propio don Antonio de la Iglesia.

94. Foi publicado en El Miño, Vigo, 1857, na p. 39 e 40, pero descoñecemos o núme-
ro e o día e o mes, pois o exemplar que localizamos é un recorte deste periódico que
o mesmo Pintos enviou por carta do 6 de decembro de 1857 a don Antonio de la
Iglesia e que está no Arquivo Irmáns de la Iglesia, c. 97/22 da biblioteca da RAG. Tamén
foi editado en El Desengaño, n.º 20, pp. 206-207. Vigo, 16 de xullo de 1872. A esta
versión accedín gracias á amabilidade de Isidoro Millán, que posuía o poema copiado
por X. M. Álvarez Blázquez.

95. El Álbum de El Miño, t. I, Vigo, 1858, p. 16.

96. La Caridad, n.º 8, p. 63, Vigo, 24 de febreiro de 1872. Sen sinatura pero coas ini-
ciais J.M.P. no Sumario. Esta información, así como un exemplar a máquina fotoco-
piado, foime doada por Isidoro Millán, que conseguiu o poema grazas á que llo forne-
ceu, copiado por el, Xosé María Álvarez Blázquez, que tivo acceso á publicación.
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primeiros poemas relixiosos cultos en galego que se escribe no
Rexurdimento, pois nesta liña temática só contabamos ata entón
cos vilancetes catedralicios de Santiago e Mondoñedo, que, aínda
que tamén de orixe culta, deben ser considerados como perten-
centes ao Prerrexurdimento e froito, ademais, dunhas circunstan-
cias puntuais específicas da época anterior. Tamén era de tenden-
cia relixiosa o poema de Alberto Camino “A Dolorosa” (publicado
en La Antorcha en 1849).

Pintos posúe, ademais, en El Álbum de El Miño os seguintes
poemas:

“O reiseñor”97, que consta de 176 versos en quintillas octo-
silábicas en distintas combinacións de rima (abbab/ cdccd/ efefe,
etc.) nas que fala da beleza do cantar do reiseñor e da súa fidelida-
de amorosa, establecendo un paralelismo entre a ave e o home no
que este sae perdendo.

“Os nenos”98, composición datada en outubro de 1857,
escrita en 224 versos heptasílabos ordenados en oitaviñas (-aab’-
ccb’) que enumeran os xogos infantís e recrean o tópico do Carpe
diem.

97. El Álbum de El Miño, Vigo, 1858, pp. 70-72. Tamén en La Caridad, n.º 12, Vigo,
1-4-1872, pp. 91-93. Tamén en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán
Manuel Pintos, o. cit., pp. 68-75.

98. Foi publicado en folla solta sen pé de imprenta, que conserva Isidoro Millán do seu
avó don Xosé Millán. No Arquivo Irmáns De la Iglesia c. 97/22 da biblioteca da RAG,
aparece nunha folla que nos remite a un coleccionable para montar o Álbum de El País
(Álbum que descoñecemos e mesmo non sabemos se chegou a completarse como
publicación) e que Pintos enviou como obsequio a don Antonio de la Iglesia, segundo
nos informa nunha carta que lle remite o 6 de decembro de 1857 e que se conserva no
devandito Arquivo: “Incluyo las composiciones tituladas ‘Os nenos’ y ‘Saudades de un
pastor’ (son de El País y El Miño)”. Tamén figura en El Álbum de El Miño, Vigo, 1858,
p. 511 (datado no Burgo de Pontevedra en outubro de 1857); en La Perseverancia,
Pontevedra, n.º 4, 9 de setembro de 1858; e en La Caridad, n.º 2, Vigo, 8-1-1872, pp.
11-13. Aparece recollido na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de
José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 23); en Farruco Portela Pérez, Coleución de poesías
gallegas dalgúns autores, ed. cit., pp. 115-122; e en A. de la Iglesia, El idioma gallego, t.
I, 1886, pp. 162 e ss. Finalmente tamén foi recollido en M. C. Lado, Edición crítica da
poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 31-40.
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No poema “No seimento da fermosa filla de don Domingo
Lareu”99, en 88 versos estruturados en oitaviñas octosilábicas (-bbe’-
cce’), o autor pon en boca do pai da rapaza a queixa da súa morte.
Ao final introdúcese novo narrador lírico que consola o desespera-
do pai.

“Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias
da vila que parecen contos da aldea”100.

Todos estes poemas que acabamos de citar e que aparecen
en El Álbum de El Miño resultan interesantes, pois son, como sabe-
mos, das primeiras composicións que se escriben en lingua galega
e, aínda que só fose por iso (teñen tamén valores artísticos e lin-
güísticos importantes), xa merecerían un posto na nosa historia
literaria. Pero hai no devandito periódico un poema especialmente

99. Pintos Villar, X. M., El Álbum de El Miño, p. 534. Aparece datado no Burgo de
Pontevedra en novembro de 1869, o que debe ser erro por 1859 pois El Álbum de El
Miño non é desa data. Domingo Lareu era un arquitecto pontevedrés, que debía de
estar casado cunha tía da muller de Pintos (que era Serafina Amado Boullosa), pois
nunha carta a don Antonio de la Iglesia preséntase como tío da cuñada de Pintos
(Aurora Amado Boullosa), Arquivo Irmáns De la Iglesia, c. 98/16 da biblioteca da RAG.
Tamén aparece en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos,
o. cit., pp. 297-300.

100. Pintos Villar, X. M., “Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias
da vila que parecen contos da aldea”, El Álbum de El Miño, pp. 118, 144, 149, 159,
175, 183, 191, 197, 207, 215, 222, 241, 254, 264, 272, 286, 302, 311, 318, 326,
335, 341, 348, 366, 375, 385, 393, 401, 414 e 422. As páxinas dos inicios das entre-
gas de “Contos da aldea” que eu dou non coinciden exactamente nin coas que dá Xosé
María Dobarro Paz no “Inventario da producción lírica do primeiro rexurdimento
(1840-1863)”; Anuario de Estudios Literarios Galegos 1994, Galaxia, Vigo, 1995, p. 59;
nin coas que dá Xove Ferreiro no seu artigo sobre “As edicións da Gaita Gallega”,
Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Universidade de Santiago, 1996, p. 614.
Seguramente é debido a que as páxinas de El Álbum de El Miño están mal numeradas e
pode haber pequenas confusións. Os “Contos da aldea que parecen historias da vila”
foron tamén recollidos por M. C. Lado na súa Edición crítica da poesía dispersa de Xoán
Manuel Pintos, o. cit., pp. 90-282, pero nunha versión incompleta, pois, seguramente
por descoido, a autora saltou os versos 3314 a 3513, que se atopan nas pp. 302, 303
e 311 de El Álbum de El Miño, de aí que a súa versión só conteña 5113 versos en vez
dos 5317 que ten na versión recollida por min.
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excepcional, que quizais por descoido da crítica101 nunca foi reedi-
tado completo102 nin valorado na debida forma. Trátase do titulado
“Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila
que parecen contos da aldea”, primeiro poema narrativo longo en
lingua galega que se coñece.

Analizarémolo brevemente.
A obra está estruturada en dous planos que intentan repro-

ducir ambos a narrativa oral. O gaiteiro cóntanos aos lectores-oíntes
a historia dun relato que o muiñeiro Pinchapava fai aos integrantes
dunha fiada que se celebra no seu muíño. Formalmente o poema
está dividido en dúas partes: a primeira, que consta de 8 cantos dis-
tintos e que remata coa interrupción do relato do principal narrador
(o muiñeiro Pinchapava), e a segunda parte, que consta de 5 cantos
e na que a historia principal, relatada polo devandito muiñeiro,
chega ao seu remate. Consta de 5317 versos103 que alternan roman-
ce octosílabo (a maioría da narración) e hexasílabo104, con algunha
serie de cuartetas105, algunhas oitaviñas heptasílabas106 e tres versos
hexasílabos que rematan nun pareado107. O tipo de métrica empre-

101. Carballo non parece coñecelo máis que por referencias de J. L. Varela e baixo o
título de “Cantos (sic) da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila que
parecen cantos (sic) de aldea”, segundo indica na nota 28 da p. 82 da súa Historia da
literatura galega contemporánea, ed. cit. Tamén Rafael Chacón en “Contribución á
bibliografía de J. M. Pintos”, Grial 82, p. 497, fala del, pero para identificalo cos
“Contos da aldea” de El Circulador en 1846.

102. En Pintos Villar, X. M., Retallos de poesía e prosa, Real Academia Gallega, A Coruña,
1975 (edición montada por Isidoro Millán), aparece (baixo o título de “Lerias de
Pontevedra” e co epígrafe “Pinchapava”, verso 1262) un anaco que está datado en 1857
(segundo a versión que eu utilizo son os versos que inician o quinto canto da primeira
parte, é dicir, dende o 1237 ao 1498; o número dos versos remite a esta edición).

103. Pensamos que na edición (polo menos na manexada por min) de El Álbum de El
Miño faltan versos que por erro deberon quedar sen publicar (ou sen coleccionar), pois
hai algunha lagoa temática e formal, que indicamos na nosa publicación.

104. Ver nesta edición os versos 41 a 208; 2466 a 3133; 4763 a 5113.

105. Ver nesta edición os versos 1951 a 2434.

106. Ver nesta edición os versos 4287 a 4412 (paradigma abbe’acce’).

107. Ver nesta edición os versos 2463 a 2465 (“Pola mesma tema/ meu conto acaba-
do/ outro emprincipiado”).
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gada condúcenos a un desexo de liberdade expresiva máis acorde co
mundo romántico ca o doutros poemas de Pintos.

Os “Contos da aldea” narran como tema central os amores
dunha moza pontevedresa, Pepa Rosa Preto, e do soldado Pedro da
Verga, aproveitando Pintos a desculpa para facer un cadro de cos-
tumes sociais da época.

No muíño de Pinchapava, nunha noite de inverno, os inte-
grantes dunha fiada póñense a contar contos. Botaron ao chou a
ver quen debía empezar e tocoulle ao propio Pinchapava, o mui-
ñeiro. Este narra a historia dos amores de Pepa Rosa (ou Rosa Pepa,
que das dúas formas se chama) e Pedro da Verga, un soldado que
chega á vila de Pontevedra co seu rexemento e é asignado á casa do
pai de Rosa, o cesteiro Xan Preto, que é viúvo e vive co seu único
ben: a filla. O soldado enreda a moza e engaiola o pai, que inicial-
mente desconfiaba del. Nunha liorta na taberna, organizada por
Pedro da Verga, resultan presos Xan Preto e o taberneiro, aos que
se considera culpables da lea. Mentres permanecen na trela, Pedro
namora a Rosa coa axuda da familia do taberneiro (unha muller
indesexable, botadora de cartas, e a súa filla, unha pendanga moi
lercha). Pinchapava narra a súa ida ao centro da vila pontevedresa
para visitar no cárcere a Xan Preto e como atopa á porta da cadea
ao soldado Pedro da Verga e ao taberneiro, xa libre, en companga-
da co carcereiro. Con eles está tamén Alberte, un amigo do pobre
Xan Preto, único que aínda permanece preso. Pinchapava ponse a
falar co Alberte e dille que veu tan cedo á vila porque, antes de visi-
tar a Xan Preto, quere asistir á misa en Santa Clara e, ao ser a festa
de San Sebastián, haberá tanta xente que será imposible oíla máis
tarde (e Pintos aproveita a ocasión para que o muiñeiro, coa axuda
de Alberte, describa os costumes desta festa e enumere os antigos
gremios pontevedreses e os seus santos108). Entran os dous compa-
dres en Santa Clara para oír a misa e Pinchapava conta historias do

108. Este é o anaco que se reproduce en X. M. Pintos, Retallos de poesía e prosa, ed. cit.,
pp. 99 e seguintes.
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convento e peticións de devotos que reflicten a vida, os costumes
e sucesos da época (mesmo se fala do paso do Cometa Donati109).
Saídos da misa, Alberto leva o muiñeiro a tomar a parva á taberna.
Alí atopan a taberneira e a filla, que seguen a convencer a Rosa
Pepa para que se deixe engaiolar por Pedro da Verga e teña amores
con el. Entra este e séntase con elas, axudando a enredar a Rosa.
Alberte conta a Pinchapava como Pedro da Verga, o taberneiro e
mais o carcereiro están de acordo para cargarlle as culpas ao coita-
do de Xan Preto, a quen marchan visitar os dous amigos (Alberte e
Pinchapava).

Chegados ao apartado oitavo da primeira parte deste longo
poema110, o muiñeiro interrompe o seu relato. Di que ten sono e
quere durmir. Os seareiros que oen o conto alporízanse e empezan
a mallar nel e, na porfía, o candil, por non atizalo, estoupa e pren-
de lume no muíño. Conséguese matar o fogo, pero o muíño queda
estragado e Pinchapava quere denunciar os esmorgantes.
Finalmente chega a un trato con dous vinculeiros que se mostran
dispostos a resarcilo dos danos e todos quedan tan amigos, pro-
metendo o muiñeiro continuar a historia de Rosa e Pedro outro día,
promesa que cumpriu “como o probar pode/ legal documento/ que
é mui fidedino/ e teno o gaiteiro/ no fol da súa gaita/ que inflada co
alento/ cos chíos do ronco/ ronquillo e punteiro/ barulla e rebulda/
soando en gallego”111.

Empeza entón a “Segunda parte” da historia, introducida
cos seguintes versos, que nos adiantan o desenlace: “Safo e Dido se
mataron/ por amores, din as letras./ Non vin ese par de mozas;/ pero
vin a Rosa Pepa”. O narrador (neste caso o gaiteiro) colócanos no
primaveral Entroido, o que lle facilita unha introdución centrada en
gabar a beleza e fertilidade das terras pontevedresas. Fai, ademais, a
descrición dos asistentes a esta segunda fiada, caracterizándoos
polos alcumes e detallando os traxes que levan. Comeza a falar o

109. Ver nesta edición o verso 1779, El Álbum de El Miño, p. 208.

110. Ver nesta edición o verso 2466.

111. Ver nesta edición os versos 3124-3133.



Estudo introdutorio 59

muiñeiro Pinchapava loando (cunha alegoría de feitura popular) o
saber campesiño e prometendo que el fará o posible para que per-
dure a memoria desta cultura. Logo conta que, na festa de San
Sebastián, caera doente e estivera un ano na cama (aproveita para
falar dos remedios e curacións da época) e que, como vivía porta
con porta con Rosa, oíu como naceu un meniño e como Pedro
conta que o entregou no hospicio logo de cortarlle unha deda, para
que Rosa puidera recoñecelo e recobralo e o meniño librara de
quintas cando lle tocase facer o servizo militar. Pedro cóntalle ade-
mais a Rosa que o seu pai está para saír da cadea. Curado xa, o mui-
ñeiro Pinchapava decide ir ver de novo a Xan Preto (o que lle serve
para describir o cárcere e as inxustizas da época) e no relato intro-
duce unha vella que está presa por roubar un pouco de sal112. A
muller ten cinco filliños que caben nunha cesta. Tamén atopa no
cárcere un ricacho fachendoso, que coida poder amañar todo con
cartos e que resulta ser o pai de Pedro da Verga, segundo denuncia
un crego presente, quen asegura coñecer a deshonra e prematura
morte dunha moza (a nai do soldado), abandonada polo ricacho.

Volve á casa o muiñeiro e escoita o laiar de Rosa polo seu
meniño, escrito en oitaviñas octosilábicas. A fillastra do taberneiro
vai visitala e dille que Pedro foi o que declarou en contra do seu pai
e que vai marchar co seu rexemento e abandonala. A malvada
aconséllalle que o esqueza e se namore doutro. Rosa reacciona vio-
lentamente e a outra larétalle a verdade: que Pedro está no cárcere
por matar o criado do home rico e fachendoso que Pinchapava ato-
para na trela (como sabemos, este ricacho é o verdadeiro pai do
soldado). A fillastra do taberneiro cóntalle que Pedro de neno fora
abandonado cando a súa nai morreu de pena. Rosa, que acaba de
abandonar o seu fillo, angustiada, bota a “lercha” da casa asegu-
rando que Deus sabe de todo o mal que se fai e que fará xustiza, e
así parece ser, pois ao pouco comeza a arder a taberna e a filla da
taberneira (que quere recoller papeis comprometedores cos que fai

112. Ver nesta edición os versos 4189 a 4217.
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chantaxes ás xentes) morre queimada xuntamente coa súa nai.
Pinchapava atopa, axudando a matar o lume, a Xan Preto (xa libre)
e a súa filla. Ledo pola liberdade do veciño, decide facer unha festa,
pero xorde a sorpresa. En romance hexasílabo cóntanos como, ao
día seguinte, sae o rexemento da cidade levando a Pedro preso.
Rosa bótase detrás perseguida polo seu pai e, nun romántico esce-
nario de lóstregos e tronos, tírase á ría do Lérez e afoga. O pai
queda morto no sitio. Pedro rompe as cadeas e chímpase a salvar a
Rosa. Morre tamén no intento: “Na tona das augas/ se viu desco-
berto/ un vulto que a rolos/ se iba escorrendo./ “¡Ala vai!”, soaban/
as voces a berros./ “¡Alá vai”, decían,/ “collela correndo”./ Enfían as
proas/ todos mariñeiros/ para unda aquel vulto/ que ó fin recolle-
no./ Era o vulto dobre/ que os brazos fixeron/ dos corpos xa mor-
tos/ de Rosa e de Pedro”113. E así termina o poema.

Os “Contos da aldea” presentan dous tempos distintos na
súa realización. O tempo durante o que se relata a historia de Rosa
e Pedro céntrase en dúas partes distintas de dous días do ano. A
primeira parte realízase nunha noite de inverno na que se reúnen
varios veciños para unha fiada. Andada a noite e “xa cansados do
boureo/ para espilirse do sono/ todos eles propuxeron/ de poñerse
a contar contos”114. Botan a sortes, tócalle ao muiñeiro Pinchapava
e este dedícase ata case ao amencer a facer o relato da historia de
Rosa e Pedro. A segunda parte realízase no tempo de Entroido.
Nun serán primaveral, reúnense de novo as xentes da fiada para
que Pinchapava termine a súa historia.

O tempo en que transcorre a historia de Pedro e Rosa é
máis longo. Debe ser algo máis de doce meses se temos en conta
que, durante el, Pinchapava está enfermo todo un ano en que
Pedro namora a Rosa e ambos chegan a ter un fillo.

O relato da historia realízase nas dúas partes no muíño de
Pinchapava, que parece estar nunha aldea-barrio no Lérez, nas

113. Ver nesta edición os versos 5297 a 5312.

114. Ver nesta edición os versos 4 a 7.
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antigas zonas non amuralladas de Pontevedra (descrición detalla-
da do lugar nos versos 3190 e ss.). Claro que nunha e noutra parte
é un muíño distinto, pois o incendio que se monta ao final da pri-
meira metade acaba co muíño vello, que será reconstruído e
ampliado. É na inauguración deste novo muíño cando se narra a
segunda parte do relato. A historia dos amores de Pedro e Rosa
céntrase esencialmente nos barrios e no centro da vila de
Pontevedra, na que viven os protagonistas principais. O Pincha-
pava aproveita moitos destes espazos para prolongar o seu discur-
so con digresións en que describe as belezas da cidade (o conven-
to de Sta. Clara, por exemplo115) e moitos dos defectos dos seus
gobernantes (o mal funcionamento da cadea116, a eliminación de
moitos dos monumentos e espazos característicos117, etc.).

Chama a atención dos “Contos da aldea” algún anacronismo
temporal respecto da historia que nos conta e da súa publicación.
Se nos fiamos do anaco do poema que vai do verso 2229 a 2233,
dataremos a publicación do texto (polo menos desta parte) logo da
vinda da raíña Isabel II a Galicia (inicios de setembro de 1858) e
logo de que se deixara de ver o cometa Donati a simple vista (5 de
outubro de 1858). Segundo comprobamos no texto, o relato destes
feitos (a vinda da raíña e a do cometa) está dado pola filla da taber-
neira dentro, pois, da historia de Pedro e Rosa, o que a fai cronolo-
xicamente posterior ao 5 de outubro de 1858. Non obstante hai
outros datos, como a existencia aínda da vella igrexa de San
Bertomeu (v. 3650, en 1835 foi trasladada á actual localización na
antiga igrexa da Compañía) ou do vello cárcere pontevedrés (v.
4102 e 4103, o novo cárcere estaba feito en 1854), que parecen
colocar a historia de Rosa e Pedro en épocas anteriores a 1835 ou a
1854. Se seguimos a historia fixándonos no narrador Pinchapava,
teriamos que colocala (segundo indica o inicio da segunda parte, a
partir do verso 3134) nunha primavera, evidentemente, posterior

115. Ver nesta edición os versos 1499 e ss., El Álbum de El Miño p. 197.

116. Ver nesta edición os versos 4085 e ss., El Álbum de El Miño p. 341.

117. Ver nesta edición os versos 1790 e ss., El Álbum de El Miño p. 208.
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aos últimos feitos reais que se inclúen na historia (a visita da raíña
Isabel e do cometa –setembro e outubro de 1858), é dicir, como
moi cedo na primavera de 1859. Iso coloca o tempo da historia de
Rosa e Pedro (que tiña que ser posterior a outubro de 1858) como
case contemporáneo do relato de Pinchapava. Pero este iníciao
dicindo: “Nun ano que agora/ xa del non me lembro”, dando a
entender que pasaron moitos anos. O tempo do relato do muiñei-
ro, pola súa vez, coincidiría case co da publicación do texto, é dicir,
serían ambos do ano 1859. Aínda que a publicación de El Álbum de
El Miño dá como data o ano 1858, como acabamos de ver, debeu
prolongarse no ano seguinte, pois moitos dos textos non poden ser
anteriores ao ano 1859. Pero poden ser de principios de ano (xanei-
ro, febreiro), o que produciría o anacronismo de que o relato de
Pinchapava (que por lóxica debería ser como moi cedo da primave-
ra de 1859) resultase estar publicado con anterioridade a esta data,
ou sexa, que fose publicado antes de ser contado aos seareiros que
foron escoitalo ao muíño.

A conclusión á que chego é que Pintos debeu escribir o
texto definitivo dos “Contos da aldea” polos anos 1857-1858118,
intentando colocar a historia de Rosa e de Pedro nos anos da súa
infancia (cara a 1820), pero sen concretar ningunha data, buscan-
do así eliminar referencias temporais claras e todo tipo de cohe-
rencia cronolóxica, para poder incluír denuncias de feitos ocorri-
dos na súa mocidade, por exemplo o traslado (1835) e posterior
derriba (1842-1844) da antiga igrexa de San Bertomeu, o patrón
da cidade (cando escribiu sobre ese tema a igrexa xa fora derruí-
da). Pinchapava dinos que se produciu unha epidemia de ratas na
cidade ao levantar o cemiterio e aínda se estaba discutindo sobre o
posible uso do seu soar como teatro ou praza de abastos. Tamén
inclúe feitos da súa madurez ocorridos en anos pasados (a derriba
das murallas –empezaron a derrubarse en 1852–, das Torres

118. Quizais o proxecto foi moi anterior (¿sería o libro “en folio/ con prigos máis de
seiscentos” do que fala na p. 125 de A gaita gallega?) e algunhas partes foron escritas
en épocas pasadas, pero a versión definitiva parece destas datas.
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Arcebispais –o expediente de derriba foi de 1852–, a eliminación
dos antigos costumes relixiosos e dos gremios, a demora da cons-
trución do novo cárcere –1854–, etc.) ou nos anos estritamente
contemporáneos ao momento da publicación (a construción
dunha nova fonte na Ferrería con picho e barcal para beber os ani-
mais –1857–, a vinda da raíña e do cometa Donati –1858). Estes
últimos acontecementos debeu ilos introducindo case no momen-
to de facer as entregas á imprenta, pois El Álbum de El Miño debe
datarse entre os anos 1858-1859.

Ademais, ¿o feito de aparecer o gaiteiro como narrador
introdutor pode indicar que os “Contos da aldea” estaban pensados
para formar parte da segunda ou doutra setena de A gaita gallega?
Non o sabemos, aínda que as incoherencias cronolóxicas que aca-
bamos de ver poden indicar, como xa dixemos, a intención de facer
unha publicación periódica (que Pintos non puido realizar quizais
por motivos económicos ou de censura) na que se comentasen
asuntos da actualidade e as opinións que sobre o goberno e os
cambios sufridos na cidade tiñan algúns pontevedreses. O relato,
así e todo, non se puido estruturar de forma tan aberta como a que
ten a Primeira Setena de A gaita porque a publicación tardía en
forma de álbum coleccionable que fixo El Miño non permitiría un
contacto directo entre autor (Pintos) e lectores e eliminaría moita
da improvisación que está presente en A gaita. Claro que todo isto
son hipóteses indemostrables…

Nos “Contos da aldea que parecen historias da vila” funcio-
nan dous narradores. Un, omnisciente en primeira persoa (“Desta
xente, como digo,/ se compuña o misto gremio”119), que será o encar-
gado de facer a introdución do relato de Pinchapava, dirixíndose
aos lectores como se fosen oíntes en segunda persoa120. Este narra-
dor identifícase cunha especie de pregoeiro ou cronista (o gaiteiro),

119. Ver nesta edición os versos 3513 e 3514, principio da segunda parte, antes de que
fale Pinchapava, El Álbum de El Miño, p. 318.

120. ¿Queredes saber que máis/ lles dixo, por miña vida? (Ver nesta edición os versos
2457-2458, El Álbum de El Miño, p. 241).
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do que chega a falar en terceira persoa121. El é quen leva o peso da
narración ao comezo das dúas partes122, ao final da primeira123 e
cando Pinchapava fai unha aposta cos seareiros a ver se saben con
quen se atopou ao chegar á vila124. O muiñeiro funciona como
segundo narrador, testemuña en primeira persoa, presentando por iso
unha visión moito máis restrinxida cá que nos dá o omnisciente gai-
teiro. Só conta o que puido oír ou ver directamente, pero é o que
leva o esencial da narración.

O xogo de dous planos no que nos mergulla Pintos permí-
telle a introdución e descrición de numerosos personaxes. Por un
lado, podemos ver os que se atopan na fiada de Pinchapava e, polo
outro, os que o muiñeiro introduce na súa narración.

Entre os primeiros, é dicir, os da fiada, só destaca como
principal e ben caracterizado o muiñeiro: “era un home
Pinchapava/ como os homes de outro tempo,/ mui alto e ben repar-
tido/ cunhas costas de muiñeiro./ Leváballe un furco a Vilas/ ou
inda máis polo peito,/ e de altura un Carlomagno/ parecía entre os
labregos./ Moía para señores,/ para probes e paletos/ para monxas,
para frades/ para curas e mais cregos./ De sorte que, anque aldea-
no,/ tiña os amigos a centos,/ ben, que na casa gardaba/ máis que
gran para moelo”125. Del chegamos a saber que “era andado e
cachazudo”126, cristián vello127, “mui campechaneiro”128, xeneroso129

121. Ver nesta edición os versos 3124-3133. É corrente que Pintos se identifique co
gaiteiro e fale del en 3.ª persoa, polo que supoñemos que a voz deste narrador res-
ponde á que cunha certa ficción aplica a si mesmo o propio Pintos.

122. Ver nesta edición os versos 1 a 40, El Álbum de El Miño, p. 119; e nesta edición,
versos 3134 a 3525, El Álbum de El Miño, pp. 286, 287, 288, 302-303, 311, 318.

123. Ver nesta edición os versos 2435 a 3133, El Álbum de El Miño, pp. 241, 242, 254,
255, 256, 264, 265, 272, 273.

124. Ver nesta edición os versos 1267 a 1290, El Álbum de El Miño, pp. 184 e 191.

125. Ver nesta edición os versos 3346 a 3361, El Álbum de El Miño, p. 302.

126. Ver nesta edición o verso 39, El Álbum de El Miño, p. 119.

127. Ver nesta edición o verso 2953, El Álbum de El Miño, p. 265.

128. Ver nesta edición o verso 2991, El Álbum de El Miño, p. 265.

129. Ver nesta edición os versos 2946-2950, El Álbum de El Miño, p. 264.
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e que aínda gustaba das mozas130. Todos estes detalles sabémolos,
con todo, moi avanzada a narración, cara ao final da primeira parte
e principio da segunda.

Os compoñentes da primeira fiada están descritos en forma
indefinida e sen caracterizar (“mozos e mozas”131, “todos”, “unhas”,
“outras”, “outros”132, “un home”133, “unha vella”134, “homes”135,
“mulleres”136, “dous vinculeiros”137). O que realmente sabemos
deles é que, como bos participantes neste tipo de esmorgas, teñen
moito rixo e ganas de troulear, e para divertirse están dispostos a
facer barrabasadas de moito calibre (no canto VIII da primeira
parte do poema pode comprobarse). Este tipo de personaxes non
lle interesan individualmente a Pintos. Sérvenlle, simplemente,
para recrear o ambiente costumista da diversión tradicional da
aldea galega. Os compoñentes da segunda fiada138 teñen tamén
unha función de recreación costumista, pero neste caso non están
en función do ambiente senón en función da denominación que
reciben e da descrición física da indumentaria. En efecto, ao inicio
da segunda parte, o que se fai é unha enumeración de personaxes
a través dos seus alcumes e da vestimenta típica de gala de homes
e mulleres rurais. Estes versos descritivos son, sen dúbida, antece-
dente dos que se atopan nalgúns dos poemas de Cantares gallegos
de Rosalía de Castro.

No segundo plano da narración, é dicir, no relato de
Pinchapava, é onde aparecen os personaxes máis elaborados do

130. Ver nesta edición os versos 3047 e 3049, El Álbum de El Miño, p. 272.

131. Ver nesta edición o verso 3, El Álbum de El Miño, p. 119.

132. Ver nesta edición os versos 1267 e ss., El Álbum de El Miño, p. 185.

133. Ver nesta edición o verso 2435, El Álbum de El Miño, p. 241.

134. Ver nesta edición o verso 2468, El Álbum de El Miño, p. 241.

135. Ver nesta edición o verso 2470, El Álbum de El Miño, p. 241.

136. Ver nesta edición o verso 2472, El Álbum de El Miño, p. 241.

137. Ver nesta edición os versos 2728 a 2731, El Álbum de El Miño, p. 255.

138. Ver nesta edición os versos 3373 a 3517, El Álbum de El Miño, pp. 302, 303, 311
e 318.
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poema. Certo que a intención principal non é a da caracterización
detallada dos personaxes (nin sequera dos principais), pero, non
obstante, estes, aínda estando nada máis que esbozados, chegan a
cobrar vida e levan ao lector-oínte a unirse a eles afectivamente.
Para os principais hai unha breve descrición física e moral, pero
sobre todo imos descubrilos a través da acción: Pedro comeza
sendo un mozo aproveitado e sen raíces (inicialmente fala nunha
castrapada castelán-galego139) que voga entre inconsciencia e con-
veniencia como típico froito dun nacemento pecaminoso, sen pais,
sen amor nin educación, pero termina namorándose e cumprindo
como un perfecto heroe romántico. Rosa é a heroína inxenua que
se deixa arrastrar pola paixón, pasando da credulidade e inocencia
ao amor irracional que lle fai esquecer a educación cristiá e o cari-
ño filial. Xan Preto é un “xan” ao que lle tocou desempeñar o papel
de pai, e polo tanto o de tragar moas de muíño, claro que tendo
sempre a mosca tras a orella. A taberneira e a súa filla son as mal-
vadas de dobre cara, as que sempre sacan proveito, menos mal que
de cando en vez parece que funciona a xustiza divina. E, final-
mente, Pinchapava, o magnífico narrador a quen xa coñeciamos
polas descricións do gaiteiro, aparece agora expresándose con
plena liberdade nas súas teimas, nos seus desexos, nas súas críti-
cas, pero co tento educado do bo paisano, que non lle permite
inmiscirse no problema amoroso central da trama, que el espreita
coma alleo.

Ao lado destes personaxes principais, hai no relato nume-
rosos personaxes secundarios que ou axudan a definir o ambiente
ou válenlle ao narrador como desculpa para exercer o seu didac-
tismo. No primeiro caso podemos encadrar o taberneiro, os seus
seareiros, o carcereiro, etc.; no segundo, a vella, o señor e o cura
que están na cadea, os devotos que rezan en Santa Clara, o Alberte
e algúns máis.

139. Ver nesta edición os versos 730 e ss., El Álbum de El Miño, p. 160.
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Nos “Contos da aldea que parecen historias da vila” a his-
toria amorosa é esencialmente unha desculpa para que Pintos
poida exercer as dúas razóns didácticas que motivan a obra:

a) a denuncia de moitos dos abusos da época, denuncia
que se engade á reivindicación dos explotados e que
nos remite ao socialismo utópico de De la Sagra, do que
se considera discípulo Pintos;

b) a defensa da riqueza cultural e específica de Galicia,
que o autor enfoca neste poema no marco máis coñeci-
do por el: o pontevedrés.

O relato amoroso non é outra cousa que o fío condutor
destas dúas intencións. Así, a través da historia de Pepa Rosa, bús-
case a defensa da moral tradicional, que pide da muller discreción
e moderación amorosa, submisión ao pai e aos costumes do pobo
na elección do home amado e rexeita a vida de diversión irregular,
os modos modernos e as relacións con descoñecidos. A través da
historia de Pedro da Verga, preséntase a vertente progresista e de
denuncia do abandono dos nenos na “arquiña” e da inxusta mili-
tarización dos pobres, defendendo o amor familiar e a igualdade de
dereitos para todos. A través da historia de Xan Preto, denúncian-
se tamén as desvantaxes da lei de “aloxamentos”, os problemas na
cadea, a desprotección dos honrados fronte a unha xustiza com-
prable...

Enfiados na historia amorosa, aparecen moitos outros
aspectos reivindicativos e de denuncia que abarcan tanto o campo
do costumismo como o do social e moitas veces mesmo os dous
campos. Así pode verse, por exemplo, que a enumeración dos cos-
tumes relixiosos dos distintos gremios pontevedreses140 válelle a
Pinchapava non só para fachendear dos costumes da súa vila
senón tamén para denunciar a substitución da verdadeira devo-
ción relixiosa polos gastos e aparencias externas. Estas denuncias
e reivindicacións poden ser moi puntuais, como por exemplo a da

140. Ver nesta edición os versos 1350 e ss., El Álbum de El Miño, p. 192.
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desaparición da fonte da Ferrería141, ou máis importantes e xerais
como é o caso da denuncia do estanco do sal142 ou da situación de
inxustiza legal na que incorría moitas veces o Código Civil143.

A enumeración pormenorizada dos distintos motivos ideo-
lóxico-reivindicativos que moven ao autor sería demasiado pesada
e innecesaria para a maioría dos interesados neste libro, aos que
remito a un lectura demorada da obra. O que é interesante salien-
tar é o feito de que, nesta faceta reivindicativa, se centra o esencial
da unidade temática do conxunto da obra de Pintos, unidade da
que falaremos máis adiante.

Os “Contos da aldea” resultan ser un poema inesperado
para unha lingua que comezaba a súa nova andaina poética sen
coñecer nada do seu pasado literario. Son máis de cinco mil versos
en que se constrúe, con gran riqueza léxica, unha historia contada
ao xeito popular e aliñada con costumes, con descrición de luga-
res, con situacións históricas, con ditos e expresións, montando un
cadro curioso e ameno, no que non falta a ironía144.

Este poema fai de Pintos o primeiro antecedente claro de
A Virxe do Cristal145. Tamén polo costumismo que encerra, debeu
servir de importante axuda a Rosalía de Castro (como vimos nal-
gunhas referencias concretas).

141. Ver nesta edición os versos 873 e ss., El Álbum de El Miño, p. 175. A esta desapa-
rición dedica Pintos outro poema que comentaremos máis adiante, onde tamén falare-
mos dos motivos da substitución da famosa fonte.

142. Ver nesta edición os versos 4161 e ss., El Álbum de El Miño, p. 342.

143. Versos 4226 e ss., El Álbum de El Miño, p. 349.

144. Pensemos principalmente nos versos en que se ridiculiza o falar castrapizado de
Pedro, ou nos que se relata a burla que queren facer do muiñeiro, ao remate da pri-
meira parte, ou na descrición da “nobreza” dos invitados á segunda fiada, que contrasta
cos seus alcumes, etc.

145. A afirmación que fai Carballo (Historia da literatura galega contemporánea, ed. cit.,
p. 372) de que Curros é o primeiro que aplica a fórmula de inventar un narrador popu-
lar para unha peza épica de grande extensión (un dos méritos que concede Carballo a
A Virxe do Cristal) resulta errada, pois, como vemos, é Pintos quen o fai a través do
muiñeiro Pinchapava e mesmo co invento do “gaiteiro”.
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O máis interesante literariamente dos “Contos da aldea” é,
ao meu entender, a soltura do relato, que se estrutura en dous pla-
nos que nos levan ambos á narrativa popular, aproveitando os seus
modos e clixés e con cambios de ritmo que determinan escenarios
diferentes ou momentos álxidos (o caso da queixa de Rosa ante a
perda do fillo, por exemplo).

Pintos convértese, grazas a este poema, do escritor irregular
que coñeciamos en A gaita gallega nun escritor que ten un posto ben
gañado na nosa historia da literatura. O seu influxo literario (e non
só lingüístico) faise tamén esencial. Ningún escritor galeguista do
momento podía descoñecer a obra do pontevedrés: Rosalía, Murguía,
Vicetto, Pondal, etc.; todos coñeceron con seguridade non só A gaita
gallega senón tamén a obra de Pintos ciscada en publicacións perió-
dicas, principalmente a de El Álbum de El Miño, tan ligado a Murguía.
Tamén Alberte Camino, Francisco M.ª de la Iglesia e Añón tiveron
que ser coñecidos como poetas costumistas en galego pola Rosalía
anterior a 1863, pero, claro está, a pegada do gaiteiro debeu propor-
cionarlle a certeza de que a lingua galega era poeticamente válida non
só para unha efusión lírica momentánea, senón para realizar todo o
que se quixese. Pintos escribira unha belida historia de amor román-
tico en máis de cinco mil versos. Logo de escribirse os “Contos da
aldea que parecen historias da vila”, Rosalía podía arriscarse, sen
medo, a facer os Cantares gallegos e moito máis.

A terceira publicación dos anos cincuenta na que Pintos ten
unha colaboración importante é La Perseverancia. Neste periódico
aparecen os seguintes poemas do pontevedrés (ademais dalgún xa
citado e tamén presente noutras publicacións).

A “Contestación” (á “Epístola” de A. Camino). Nunha
“Epistola” versificada, enviada dende Madrid en castelán por
Alberte Camino aos redactores de La Perseverancia146, o autor de “O
desconsolo” asegura que deixara de escribir porque é este un oficio

146. La Perseverancia n.º 6, 20-3-1859, pp. 3 e 4. Aparece recollido na “Colección de
poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 24).
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moi desprestixiado e mal pagado. A este poema dá “Contestación”,
tamén no mesmo número de La Perseverancia, Xoán Manuel
Pintos, en nome do equipo de redacción, cun romance rimando en
“a-e” como era o da “Epístola” de Camino. Na “Contestación” aní-
mao a seguir escribindo e con humor asegura que as negativas de
Camino son unha pose de escritor, pois como bo galego nunca
poderá deixar de traballar pola súa terra147.

“A Pontevedra”148. Trátase da tradución dun poema en fran-
cés, asinado coas iniciais Ch. T. Está escrito en 10 estrofas de sete
versos octosílabos dos que o terceiro é un tetrasílabo (en forma de
copla manriqueña) coa seguinte rima (-aab’ccb’). O poeta, logo de
viaxar por todo o mundo, recala en Pontevedra, da que fai un canto
gabancioso para terminar despedíndose dela, pois é de beleza tal
que ten que ser un soño.

“Recramo” é un poema en cuartetas asonantadas nas que o
gaiteiro (verdadeiro heterónimo de Pintos), axudado do tamborilei-
ro Pedro Luces, convoca a todos os habitantes de Galicia ao seu
redor. Vai enumerando xentes e lugares ata chegar a Compostela, na
que se demora coa cita de costumes, fontes, igrexas e personaxes
ilustres que se formaron na cidade (sendo polo tanto un dos poetas
que ter en conta na historia da gabanza e exaltación que o galeguis-
mo decimonónico fixo da actual capital galega). Termina esta con-
centración cunha referencia a Feixóo e, principalmente, a Sarmiento.

147. A “Contestación” pode verse en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de
Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 302-309. No Apéndice final deste mesmo traballo de
Lado aparecen tamén a “Epistola” (pp. 461 e 462, recollida de La Perseverancia, n.º 6,
20 de marzo, 1859) e unha posterior “Resposta”, esta en galego (p. 463-464, recollida
de La Perseverancia, n.º 10, 3-4-1859), na que Camino se defende das insinuacións de
Pintos e asegura que perseverará na súa postura abstencionista. Na nosa edición apa-
recen no Apéndice.

148. La Perseverancia, n.º 7, 22-3-1859, pp. 3-4. Aparece recollido na “Colección de
poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 22). Tamén
aparece en Saco e Arce, Gramática gallega, Imprenta de Soto Freire, Lugo, 1868, pp.
306-308 e en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit.,
pp. 85-88.
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Reunidos todos os convidados ao redor do gaiteiro, este decide botar
unha muiñeira. Nela fala de que as aves se distinguen polo seu can-
tar. Tamén aos homes lles ocorre igual e todos están orgullosos da
fala que os diferencia, menos os galegos, que senten vergonza dela.
Se o gaiteiro puidese, promulgaría unha lei: ao que abandone a fala
propia deberíaselle cortar a lingua. O poema, de feitura e intención
popular, non ten tanto interese estético como biográfico e ideolóxi-
co e foi, quizais por iso, un dos máis famosos e reproducidos de
Pintos. O título orixinal debía ser o de “Rechamo”, pero por primei-
ra vez foi publicado en La Perseverancia149 co título de “Recramo” e
só reproducido co de “Rechamo” (coa supresión da longa enumera-
ción de personaxes e engadíndolle pequenas variantes) en El Heraldo

149. La Perseverancia, n.º 23, 22 de maio de 1859. Supoñemos que é esta a primeira
edición. Consta de 154 estrofas. A copia da folla final de “Rechamo” presentada como
autógrafa por Isidoro Millán en Xoán Manuel Pintos Villar, Retallos de poesía e prosa,
Publicacións da Real Academia Galega, A Coruña, 1975, aparece con data 1859 e
como editor responsable Xosé Vilas, dono da imprenta da praza da Constitución, n.º
5, onde se publicaba La Perseverancia. É probable que non sexa autógrafa, senón a
copia feita por outra persoa do exemplar publicado en La Perseverancia, pois Isidoro
Millán posuía unha versión fotocopiada dun manuscrito deste poema (da que Rosina
Otero, a súa viúva, me permitiu facer unha fotocopia), versión que remite a La
Perseverancia e da que faltan os versos correspondentes á p. 2 do número deste perió-
dico no que se publicou, é dicir, o n.º 23 (22 de maio de 1859), empezando no verso
67 (“mui digno Gobernador”), que inicia a páxina seguinte. Seguramente o exemplar
de La Perseverancia chegou sen as primeiras follas ao copista amanuense e isto impe-
diulle reproducir o inicio do poema. Esta versión manuscrita (que non me parece da
letra de Pintos –tampouco é lóxico que o sexa pois senón reproduciría todo o poema)
pertenceu a don Eduardo Arines e pasou logo a ser propiedade de Xosé María Álvarez
Blázquez (que foi quen lle pasou fotocopia a Isidoro Millán).
“Recramo” (de La Perseverancia) aparece tamén recollido na “Colección de poesías
gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 29) e pode verse
reproducido en Chacón, R., “De novo sobre bibliografía de Pintos e Pondal”, Grial, 84,
Vigo, 1984, pp. 231-236.
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Gallego150 e posteriormente no Faro de Vigo151. Pensamos que é deste
último do que temos dous exemplares fotocopiados: un grazas á
amabilidade do profesor Filgueira Valverde e que pertenceu con
anterioridade a Segundo Besada, e outro que nos foi fornecido por
Isidoro Millán e que cremos que foi do seu avó Xosé Millán. Está edi-
ción conta con doce cuartetas máis, dedicadas á enumeración de
personaxes galegos ilustres nos que xa se inclúen varios dos inte-
grantes da xeración de La Galicia Literaria nados ao redor dos anos
cincuenta, como son Vesteiro Torres e os irmáns Muruais.

“Recramo“ debeu estar pensado para incluírse nalgunhas das
setenas da segunda tirada de A gaita gallega que non chegou a publi-
carse. É un dos poemas que inicia a mitificación reivindicativa dos
primeiros galeguistas, algúns anteriores e outros contemporáneos de
Pintos. Case todos os escritores do primeiro e segundo Provincialismo
buscaron, como un dos modos de producir orgullo nos galegos, gabar
o labor das súas xeracións. Con “Recramo”, o pontevedrés parece ini-
ciar o camiño que logo trazará con máis firmeza Murguía: o de histo-
riar o galeguismo e iniciar a súa mitificación.

150. El Heraldo Gallego n.os 46 ao 65, correspondente a finais de 1874 e principios de
1875 (t. I, p. 336; t. II, pp. 31-32, 39-40, 47-48, 55, 72, 88, 97-98). Nesta edición de
“Rechamo” de El Heraldo non están publicadas as cuartetas 69 e 70 (vv. 273-280) nin
as catorce que van dende a 89 á 102 (ambas inclusive, vv. 353 a 408), que aparecían
no “Recramo” de La Perseverancia, pero hai dúas cuartetas máis entre a 121 e a 122,
intercaladas entre os versos 484 e 485. “Reclamo” (de El Heraldo comparado co de La
Perseverancia) aparece en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel
Pintos, o. cit., pp. 312-332.

151. Faro de Vigo, folletón de febreiro a marzo de 1875. Os dous exemplares que
posuímos parecen coleccionados por algún curioso e están asinados polas iniciais J. M.
P. V. É esta a versión máis completa do “Rechamo” pois ás 154 cuartetas que tiña a de
La Perseverancia une 12, intercaladas na parte correspondente ás citas de personaxes
galegos importantes. Pero non só fai estes engadidos, senón que dalgunhas das cuar-
tetas anteriores elimina apelidos, como é o caso de “Cervantes”, “Amigo”, “Izquierdo”,
e “Fernández Carballo”, que, neste caso, puido quedar reducido a “Fernández”, sim-
plemente, e posto noutro lugar, pois moitos apelidos cambian de cuarteta.
Existe unha “Resposta ó Rechamo” de Valentín de Nóvoa (datada en Ourense o 4 de
marzo de 1875) que se publicou en folletón no Faro de Vigo os días 7, 10 e 14 de abril
de 1875. Aparece recollida no Apéndice desta publicación.
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“1858”, un posible poema desta época que se conserva como
anónimo

No Almanaque de Galicia para 1858, publicado en
Pontevedra pola Imprenta de José Vilas, a fins de 1857, aparece,
entre as páxinas 26 e 29, un longo romance en galego titulado
“1858” no que, nun ton humorístico, se ridiculizan os astros-deu-
ses dos días da semana para recomendar que se abandonen os
reparos supersticiosos e se entronice como único para seguir “o
lumioso traballo,/ o astro máis entendido/ que ter pode o calenda-
rio”. Non sabemos se este poema foi escrito por Pintos, pois apa-
rece sen ningún tipo de sinatura final, pero o tipo de grafía, o léxi-
co (a maioría recollido no seu Vocabulario) e tópicos temáticos
empregados, o contido didáctico do poema, a ideoloxía progresis-
ta presente nel, a forma popularizante e as referencias de contido
clásico remiten a un poeta das súas características, e tendo en conta
que o poema está publicado en Pontevedra, en 1857, non me resis-
to a atribuírllo.

Non ten, nin seguramente busca ter, interese artístico.
Ningún outro estudoso de Pintos inclúe este poema na

bibliografía do pontevedrés.

Outros poemas coñecidos

O soneto “A Sarmiento” figura por primeira vez na edición
que baixo o título de Recompilación de muchas palabras, voces y fra-
ses de la lengua gallega hecha por el Rmo. Padre Fr. Martín Sarmiento,
honor y gloria de Pontevedra, su patria152 fixo o propio Pintos no ano
1859. No poema lóase o labor de Sarmiento e bótaselles en cara
aos galegos o descoñecemento da figura e traballos do beneditino.

152. Publicada na Imp. e Encuadernación de José Vilas, Plaza de la Constitución, n.º
5, Pontevedra, 1859. Este soneto tamén aparece recollido na “Colección de poesías
gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 19) e en M. C. Lado,
Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., p. 396.
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Pintos foi o primeiro escritor dos inicios do Rexurdimento que
estudou e recuperou sistematicamente a figura de Sarmiento,
salientando a súa defensa da lingua e colocándoo como persona-
xe máis importante que Feixóo para unha futura historia da cul-
tura galega.

“A Galicia”. No tomo 1 de Galicia, Revista Universal de este
Reino153, Pintos aparece como autor do poema “A Galicia”, cons-
truído nunha longa silva de 675 versos. Trátase dun poema segu-
ramente escrito coa intención de concursar nos famosos Xogos
Florais coruñeses, aos que, non obstante, non temos constancia de
que o presentase154. Ten como principal interese o de ser un dos
primeiros gromos de epopea155 que se fai en lingua galega. A súa
intención é a de cantar a grandeza de Galicia baseándose princi-
palmente nas súas fazañas históricas. Iníciase cunha “invoca-
ción”156 ao sol, o brillante Febo que ilumina o mundo, a quen o
poeta pide que interceda ante Deus (sic) para que “un breve ins-
tante” lle dea forza ao seu “cativo alento/ porque loores a Galicia
cante”. Vén logo unha primeira parte descritiva na que se delimi-
ta a terra galega e se presenta como paraíso de verdor “co amor de
Frora, Ceres e Pomona”, rica en animais terrestres e mariños e na

153. Pintos Villar, “A Galicia”, en Galicia, Revista Universal de este Reino, A Coruña, n.º
23, 1 de setembro de 1861, t. 1, pp. 364-368. Reproducido en M. C. Lado, Edición crí-
tica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 354-381.

154. Quizais xa por posibles problemas estético-literarios coa xeración do segundo
Provincialismo.

155. Con anterioridade publicárase unha escolma dunha primeira redacción de Os
Eoas de Pondal, que aparece en Otero Acuña, Ramón, Galicia médica. Ensayos de geo-
grafía médica, Imp. y lit. de D. Juan Rei Romero, Santiago, 1857, segundo nos infor-
man M.ª Teresa López e Manuel Ferreiro en “Pondal publicou un adianto do que foron
Os Eoas no 1858”, A Nosa Terra, n.º 338, 21 de abril de 1988, p. 16. (Un erro dá nesa
páxina como referencia a do número anterior da revista, é dicir, o 337, do 14 de abril,
o que fai que noutros traballos en que se cita este artigo apareza esa referencia, que non
é a correcta).

156. Versos 1 a 17, Galicia, Revista Universal de este Reino, p. 364.
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que abundan, así mesmo, as riquezas minerais no subsolo157.
Iníciase entón a parte narrativa, apelando o poeta directamente a
Galicia para que se sinta orgullosa da súa historia, que empeza a
narrar dende a época cartaxinesa e romana, pasando pola época
sueva, a goda, a musulmá, a da reconquista e o imperio español
para chegar á Guerra da Independencia e terminar co relato da
defensa da Coruña ante os Cen Mil Fillos de San Luís158. Nos últi-
mos versos o autor láiase de atopar unha nación, nobre e valente
como a galega, tan deprimida e explotada; e pídelle a Galicia que
recupere de novo a confianza e seguridade en si mesma pois posúe
potencial humano e riquezas materiais dabondo para volver ser
poderosa e forte. Aínda sendo un poema cheo de tópicos e, en
moitos aspectos, moi propio do grupo do segundo Provincialismo,
“A Galicia” resulta interesante na nosa historia literaria non só por
axudar ao inicio da epopea en lingua galega, senón tamén porque
o seu ton busca adaptarse á grandeza da intención, presentando
polo tanto unha nova faceta de Pintos, a de poeta que busca
demostrar o posible uso do galego como lingua épica, e por iso
emprega un verso oratorio máis pulido e coidado que o costumis-
ta, buscando a musicalidade clásica que se consegue con frecuen-
tes transposicións e liberdades sintácticas alatinadas, coa evoca-
ción suxestiva da mitoloxía ou do personaxe histórico, etc.

“A Cuba”159. En 34 quintillas (case todas de rima “ababa”),
Pintos anima á illa de Cuba a que aprenda de Galicia e que non
rompa coa metrópole senón que reivindique os seus dereitos pero
continúe anexionada ás Españas. A composición ten máis valor
histórico que literario.

157. Versos 18 a 164, Galicia, Revista Universal de este Reino, pp. 364-365.

158. Versos 165 a 522, Galicia, Revista Universal de este Reino, pp. 365 a 367.

159. Poema recollido na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José
Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 77). Foi publicado tamén en La Caridad (periódico de
Vigo), n.º 14, 16 de abril de 1872, pp. 108-109 e está presente en M. C. Lado, Edición
crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 398 a 405.
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“Un cego diante da cadea”160. Comeza con 8 versos en
romanciño hexasílabo e continúa en 38 estrofas de catro versos, os
tres primeiros hendecasílabos e o último pentasílabo, producindo
ritmo de pé quebrado, que riman en forma de sirventés (ABAb).
Un cego compara a súa situación coa dos presos, considerando que
é peor a del e que, polo tanto, os encarcerados deben ter consolo
na súa reclusión. Trátase dunha denuncia da situación carceraria
das moitas que fixo Pintos, empregando neste caso un recurso
intensificador, o de facer comparable esta privación de liberdade só
á cegueira. Aínda que en A gaita gallega aparece un poema coa
mesma temática trátase dun distinto161.

“Queixumes dunha fonte”162. Composición en 21 oitaviñas
heptasílabas (unha delas en branco), con rima “abbc’addc’”. Neste
poema a fonte da Ferrería pontevedresa denuncia a escravitude en
que se atopa o seu pobo (antes importante) dende que chegaron as

160. Poema recollido na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José
Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 89) e presente en M. C. Lado, Edición crítica da poesía dis-
persa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 409-416.

161. Este poema iníciase co verso “que querés vos toque” e pode verse na edición fac-
símile de A gaita gallega, A Coruña, 1981, pp. 203-206.

162. Poema recollido na “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José
Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 94). Seguramente existiu unha edición na época (quizais
responda ao título de “Cantigas da Fonte” que dá Filgueira en “Xoán Manuel Pintos e
a fonte da Ferrería”, Adral VIII, O Castro, A Coruña, 1994, pp. 21-23, quen remite a
El Miño como lugar de publicación e que eu non dei atopado). A primeira edición que
posúo é a que se fixo nun artigo de don Xosé Millán o 22 de novembro de 1929, non
sei exactamente en que revista, pois teño a publicación fotocopiada que me pasou
Rosina Otero, viúva de Isidoro Millán, e nela non se indica onde está publicada. Si que
se dá a data da publicación (que xa indiquei). Nesta publicación só se recollen 15 oita-
viñas (unha delas, a que estaba en branco na versión de Casal e Lois). Don Xosé Millán
aproveita a restauración e reposición da antiga fonte en 1929 como motivo para editar
o poema, acompañándoo da moción presentada ao Cabido municipal o 24 de xuño de
1858 polos concelleiros don José A. Ruy Suárez e don Juan Buceta protestando polo
derrubamento da fonte en 1857 e o seu troco por “un feo padrón”. Tamén dá como
lugar e data da composición do poema a de Pontevedra, outubro de 1857. Foi recolli-
do, na versión de Casal e Lois, por M. C. Lado, Edición crítica da poesía dispersa de Xoán
Manuel Pintos, o. cit., pp. 418-425.
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xentes “do monte”163, que foron quen de derrubar o máis significa-
tivo da vila: a propia fonte.

“Bieito e Manuela”164. É un poema escrito con motivo da
morte de Antonio de Valenzuela Ozores (Santiago, 25-11-1819;
Pontevedra, 23-2-1866), activo participante na revolución de 1846
e catedrático de Historia natural do Instituto de Pontevedra. Pintos
escribe no seu honor un diálogo entre os dous personaxes que se
citan no título, construído en redondillas octosilábicas. Bieito sente
fondamente a morte do mestre e Manuela intenta consolalo qui-
tándolle importancia á perda, pois, segundo ela di, todos temos
que morrer e Antonio de Valenzuela non é parente directo deles.

“La Pontevedra popular a don Casto. Cantigas de don
Xohán Manuel Pintos. Meting en Lérez”. Poema popularizante
dedicado a Méndez Núñez con motivo da súa volta a Pontevedra
en 1868, logo da batalla de El Callao. Son trece cuartetas dodeca-
sílabas “de gaita galega”, separadas entre si por un refrán.
Consérvase impreso en seda no Museo de Pontevedra, no despa-
cho “Méndez Núñez”. Foi republicado por Filgueira Valverde165, e
á súa amabilidade debemos un exemplar en fotocopia. O mesmo
Filgueira fala deste poema e recolle del tres cuartetas, nun folleto
titulado Sobre la estela literaria de Méndez Núñez, La campaña del
Pacífico y la vuelta al mundo de la “Numancia”166.

163. Xeito que ten Pintos de denominar os integrantes do concello progresista que
decidiu tal barbaridade.

164. Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores, Imprenta del
Siglo (Plaza de la Constitución, n.º 14), Pontevedra, 1867.

165. LIV Exposición. En el centenario de Méndez Núñez, Pontevedra, 1969 (esa foi a refe-
rencia que me deu el, persoalmente, pero está sen comprobar). Isidoro Millán posúe
unha publicación en folla solta, da que me pasou fotocopia, que ten como pé de
imprenta: Pontevedra, Imprenta de los SS. Antúnez y Compañía. Enero 29 de 1869.

166. Sobre la estela literaria de Méndez Núñez, La campaña del Pacífico y la vuelta al
mundo de la “Numancia”, Folleto trigésimooctavo de los conmemorativos de la Fiesta
Nacional, Día de la Hispanidad en Pontevedra, 4 de outubro, 1993, pp. XI-XII.
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“Ao poeta D. T. V. T., fillo de Vigo”167. Poema asinado coas
iniciais J. M. P. V. Está escrito en quintillas octosílabas, a primeira
de rima “abaab” e as seguintes (catro máis) de rima alternante
“ababa”. Nel Pintos loa a figura de Vesteiro Torres.

Tamén na Corona fúnebre a la memoria del malogrado poeta
gallego Teodosio Vesteiro Torres, publicada por El Correo Gallego,
1879168, aparece un poema inconcluso de Pintos, quen morreu
pouco tempo despois de Vesteiro. O poema, que hai que datar en
1876, non puido ser rematado nin pulido polo autor e foi incluído
na devandita publicación porque os fillos de Pintos o remitiron aos
editores da coroa fúnebre. Ten tres estrofas. A primeira é unha
cuarteta octosilábica e as dúas seguintes son sextinas manriqueñas.
Esteticamente carece de valor.

“O loito”169 (poema publicado postumamente). Nun ro-
mance Pintos escenifica a marcha de catro mozos da Ponte Vedra
(na Ulla) para América e o desgusto que iso motiva en nais e noi-
vas, que se exterioriza co costume da zona de poñerse de loito ata
a chegada da primeira carta. No poema interesa a busca da tensión
dramática conseguida nos diálogos, que o converten case nunha
breve peza teatral.

167. Foi publicado en El Heraldo Gallego, t. 3, n.º 1, 5-1-1876, n.º 104, p. 6 e apare-
ce coa data de 26 de decembro de 1875. Está recollido por M. C. Lado, Edición crítica
da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 426-427.

168. Corona fúnebre a la memoria del malogrado poeta gallego Teodosio Vesteiro Torres,
publicada por El Correo Gallego, Ferrol, 1879, pp. 99 e 100.

169. O Novo Galiciano, n.º 11, 28 de outubro de 1888. Recollido en Lado, M. C.,
Edición crítica da poesía dispersa de Xoán Manuel Pintos, o. cit., pp. 442-445.
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Obra inédita e poemas que non puiden consultar

Na caixa 97/carpeta 22 do Arquivo Irmáns De la Iglesia da
biblioteca da Real Academia Galega aparece un poema manuscrito
titulado “Á santa verdá” asinado por Juan Manuel Pintos. Son 24 ver-
sos organizados en tres oitavas reais nas que o autor pide á Verdade
que dirixa a súa inspiración poética. No poema busca adaptarse á
grandeza da intención, presentando unha estrofa adecuada e unha
lingua máis coidada e pulida, propia da musicalidade clásica, aínda
que como ocorre noutros poemas de Pintos as comparacións (que
tamén se esperarían engrandecedoras) resultan pouco inspiradas e
mesmo vulgares. Xosé María Dobarro Paz dera razón da existencia
deste poema170, que está sen datar, pensando que era un inédito, pero
trátase dun xa incluído (sen título) en A gaita gallega171, do que só se
diferencia no verso 19 (o 3.º da terceira oitava), que di: “e xa des-
pindo a farraposa veste” en vez de “e despido de farraposa veste”.
Chama a atención neste manuscrito de “Á santa verdá” que é un
borrador con riscaduras e correccións, o que parece raro se pensa-
mos que Pintos enviaría a don Antonio de la Iglesia o poema en
limpo, agás que tivese moita urxencia. Así que talvez fose un borra-
dor que chegase ás mans do coruñés xa morto Pintos, a través dos
herdeiros, pode ser que coa intención de que o publicase en El
Idioma Gallego. Non son, como xa dixen, especialista en caligrafía
pero paréceme a letra de Pintos, coas correccións feitas con outra
pluma (aínda que posiblemente tamén pola man de Pintos).

Non o incluímos nesta publicación por estar presente xa en
A gaita gallega, como indicamos.

Carballo Calero172 cita como de Pintos os seguintes poemas
(que el rexistra publicados en La Caridad e a súa continuación El

170. Dobarro Paz, X. M., “Inventario da producción lírica do primeiro rexurdimento
(1840-1863)”, Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1994, Vigo, 1995, p. 59.

171. A gaita gallega, edición facsímile, RAG, A Coruña, 1981, pp. 17 e 18.

172. Carballo Calero, R. Historia da literatura galega contemporánea, ed. cit., p. 82 (na
nota 30).
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Desengaño, periódicos dos que dá razón Álvarez Blázquez pero que
non puiden localizar e, polo tanto, consultar): “Sermón de
Coresma”173, “Un heroe”174 e “Doutrina da aldea”175. Tamén cita pro-
cedentes de A gaita gallega os titulados “Alá no ceo do que
manda”176, “O achadizo”177, “A nai do achadizo”178, “A un ciprés”179

e “Os birbirichos e os birbiricheiros”180. Dos non publicados en A
gaita gallega, aparecen nestes periódicos “Ó Cristo”181, “Saudades de
un pastor”182, “Xacinto e Catriña”183, “O reiseñor”184, “Consellos da

173. El Desengaño, Vigo, n.º 24 (1-7-1872). Quizais sexa o poema que coñecemos co
título de “A usura”, do que xa falamos nesta publicación pola súa presenza en Misterios
de Pontevedra e en A gaita gallega (p. 138).

174. El Desengaño, Vigo, n.º 31 (24-8-1872). Seguramente o poema recollido na p. 170
e ss. de A gaita gallega, que alí aparece sen título pero que comeza: “No medio do cami-
ño está un soldado”.

175. El Desengaño, Vigo, n.º 66 (12-3-1873). Posiblemente o poema que abarca as pp.
50 a 54 (inclusive) de A gaita gallega e que comeza: “Había nunha aldea de aquí prèto”.

176. El Desengaño, Vigo, n.º 34 (16-9-1872). A gaita gallega, ed. facsímile, A Coruña,
1981, p. 3.

177. El Desengaño, Vigo, n.º 36 (1-10-1872). A gaita gallega, ed. facsímile, A Coruña,
1981, p. 159.

178. El Desengaño, Vigo, n.º 40 (1-11-1872). A gaita gallega, ed. facsímile, A Coruña,
1981, p. 55.

179. El Desengaño, Vigo, n.º 31 (24-8-1872). A gaita gallega, ed. facsímile, A Coruña,
1981, p. 161.

180. El Desengaño, Vigo, n.º 40 (1-11-1872). A gaita gallega, ed. facsímile, A Coruña,
1981, p. 155.

181. La Caridad, n.º 8 (24-2-1872), p. 63. Sen sinatura pero coas iniciais J.M.P. no
sumario. É o poema que empeza: “Cando te vexo nesa cruz pendente”, de El Álbum de
El Miño, t. I, Vigo, 1858, p. 16.

182. El Desengaño, n.º 26, pp. 206-207 (16-7-1872). Coas iniciais J.M.P. ao pé da
composición. Publicado, que saibamos, por primeira vez en El Miño, Vigo, 1857, n.º
descoñecido, pp. 39 e 40.

183. El Desengaño, Vigo, n.º 28, pp. 220-222 (1-8-1872). Coas iniciais J.M.P. ao pé da
composición. Publicado con anterioridade en El País, n.º 34, ano II, 28 de febreiro de
1858, e en El Fomento de Galicia, n.os 19 e 21, A Coruña, 1858.

184. La Caridad, Vigo, n.º 12, pp. 91-93 (1-4-1872). Sen sinatura pero coas iniciais
J.M.P. no sumario. Publicado con anterioridade en El Álbum de El Miño, t. I, Vigo, 1858,
pp. 70-72.



Estudo introdutorio 81

tía Fuca á súa sobriña”185, “A Cuba”186 e “Os nenos”187 (analizados
todos xa), que coñezo na versión destas publicacións viguesas pola
amabilidade de Isidoro Millán, que tiña no seu poder copias a
máquina destes poemas fornecidas por Xosé María Álvarez
Blázquez.

Obras en castelán

Parece ser que en castelán Pintos só publicou algún poema
en La Caridad e El Desengaño (1872)188, unha elexía (“Fatal anuncio
en pavorosos ayes”189) e un longo estudo en prosa titulado “El poeta
y el orador”190.

Nesta edición non incluímos ningunha destas obras do
pontevedrés.

A importancia de Pintos como precursor

Pintos é un intelectual produto da súa época. Está formado
nun mundo cultural basicamente clásico, posto en dúbida por un
imparable e libertario romanticismo. O primeiro fornéceo da disci-
plina e de moitos dos seus tópicos literarios. Hai que asocialo ao
latín e aos estudos greco-latino-bíblicos dos que está enchoupado
Pintos. Ten na súa obra un gran peso estético. O segundo dálle un

185. La Caridad, Vigo, n.º 6, pp. 43-45 (8-2-1872). Sen sinatura pero coas iniciais
J.M.P. no sumario. Publicado con anterioridade en El País, n.º 24, ano II, 24 de xanei-
ro de 1858, pp. 3-4.

186. La Caridad, Vigo, n.º 14, pp. 108-109 (16-4-1872). Coas iniciais J.M.P. ao pé da
composición. Recollido con anterioridade en “Colección de poesías gallegas de dife-
rentes autores” de José Casal e Lois, Pontevedra, 1965 (t. I, p. 67).

187. La Caridad, Vigo, n.º 2, pp. 11-13 (8-1-1872). Sen sinatura pero coas iniciais
J.M.P. no sumario. Publicado con anterioridade, entre outros, por El Álbum de El Miño,
t. I, Vigo, 1858, p. 511.

188. Quizais tamén sacados de A gaita gallega.

189. Faro de Vigo, 2-XI-1875.

190. Faro de Vigo, 6-III-1875.
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amor ao pasado unido ao desexo de cambio, de xustiza social, de
modernidade e de independencia patria, e hai que asocialo ao fran-
cés (o idioma culto da súa época) e ao coñecemento dos enciclo-
pedistas e ilustrados, aos que Pintos admira e sente como os seus
principais antecedentes ideolóxicos. Ten grande importancia temá-
tica na obra do pontevedrés191.

Como integrante da xeración inicial do Provincialismo, a
poesía de Pintos móvese principalmente entre o arcadismo, o cos-
tumismo e o socialismo utópico.

Cultivou o arcadismo, como os seus contemporáneos Añón
e Valladares, en “Saudades dun pastor” e nalgúns versos doutros
poemas como son “Antonio e Margarida” e “Delores e Alexandre”.

Compartiu tamén con varios dos seus coetáneos o mérito
de ser un poeta costumista, antecedente claro da Rosalía de Castro
de Cantares gallegos, en “Consellos da tía Fuca á súa sobriña” ou en
moitos dos versos dos “Contos da aldea”.

Pero principalmente ten un papel salientable por ser o
poeta do socialismo utópico que predicaba De la Sagra. Creo que é
o seu socialismo utópico, puntual e contemporáneo, o que consti-
túe a faceta máis característica e, polo tanto, a máis orixinal de
Pintos. El é o Béranger galego192, gran defensor dos orfos, dos pre-
sos, dos rapaces que teñen que emigrar ou servir a El-Rei por
pobreza, das mulleres apaixonadas, tanto no amor ao home como

191. Polas citas que fai Pintos, podemos ver que era un intelectual que se manexaba
ben en latín e en francés, ademais de en castelán e portugués. Aínda que neste traba-
llo se afirme que o mundo clásico é máis importante na estética e o romántico na
ideoloxía da súa obra, non obstante teño claro que a formación de Pintos é só unha e,
polo tanto, esta división non é exacta e resulta discutible: en moitas ideas o ponteve-
drés é moi tradicional e clásico e en varias ocasións introduce na súa obra usos estéti-
cos de orixe romántica.

192. Jean Pierre Béranger (1790-1857). Poeta francés moi popular, que empregou a
canción nun ton grandioso e elevado, denunciando moitos dos abusos sociais do seu
tempo. Así é como denomina a Pintos, M. Bada, encargado da “Sección literaria” de
El Fomento de Galicia, A Coruña, 1858, n.os 19, 21 e 38. Tamén Béranger serviu de ins-
piración a Curros Enríquez (1851-1908), quen, así mesmo, foi chamado o Béranger
galego.



Estudo introdutorio 83

aos fillos como á terra. El é o denunciador de abusos como a desa-
mortización, o desmantelamento do patrimonio artístico e cultural
baixo a desculpa da modernidade, ou a desgraza do oídio, ignora-
da polas autoridades, o inxusto imposto do sal…

Ademais é un dos iniciadores da nosa épica moderna en “A
Galicia” e, cos seus “Contos da aldea que parecen historias da vila”,
comeza a poesía narrativa longa, que tanta importancia terá en
Curros.

Esteticamente don Xoán Manuel mantén aínda moitas for-
mas e usos neoclásicos pero non é este o principal defecto que lle ven
os escritores do segundo Provincialismo (Murguía ou Compañel,
entre outros), que serán, como principais iniciadores da historia lite-
raria en lingua galega, os responsables da cativa valoración artística
do escritor pontevedrés. Para eles Pintos non é especialmente valo-
rado como literato porque, polo seu espírito práctico, subordinou a
beleza á mensaxe didáctica social-utópica193, creando unha obra loca-
lista, desfasada non só artisticamente senón tamén cronoloxicamen-
te, segundo as temáticas sociais pasaban de moda194. Ese é o cambio
cualitativo máis importante que se sente entre Pintos e os literatos do
segundo Provincialismo que tamén usan, ou intentan usar, os valo-
res estéticos para prestixiar o seu mundo ideolóxico, pero son máis
ambiciosos nas súas metas artísticas pois aspiran (como logo fará a
Xeración Nós) a facer arte perdurable e universal.

É certo que Pintos non posúe o intimismo radical da
denuncia rosaliana, nada ten que ver co orgullo patrio do celtismo
de Pondal e está afastado da grandeza sonora e agresiva de Curros.
Pero a súa voz, aínda sen ser excepcional, é unha das pioneiras e

193. Por exemplo, no caso da lingua é para el, moitas veces, máis importante demos-
trar a súa riqueza léxica que o seu valor emotivo, sonoro ou sensorial.

194. Non comparto totalmente, como se pode comprobar noutras partes desta intro-
dución, as opinións do segundo Provincialismo sobre a valoración literaria de Pintos.
Vexo nel, ás veces, valores artísticos apreciables. E penso que tamén os debían de ver,
aínda que non sempre o recoñeceran, moitos destes integrantes do segundo Provincia-
lismo. A proba está en que, polo menos ata certo momento, tamén se serviron del nas
súas publicacións.
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ten esa pegada específica necesaria para que a obra dun autor se
sinta como orixinal e unitaria. A personalidade poética conséguea
coa creación dun mundo propio grazas á constante presenza dos
temas reivindicativos xa citados, de certos personaxes (o gaiteiro
como narrador, Pedro Luces como tamborileiro, o arcebispo
Vélez, o Padre Sarmiento...), polo ton lanmeniano que adquire
infinidade de veces, pola preocupación de mostrar a riqueza léxi-
ca do galego, polo emprego dunhas estruturas narrativas moi ela-
boradas, etc. E isto, unido ás dificultades que tivo que superar
como adaptador dunha lingua oral de rexistro pouco elaborado a
unha lingua con distintos rexistros poéticos de tradición culta, fai,
ao noso entender, que Pintos deba ter un papel salientable na nosa
literatura.

Pensamos tamén que este escritor foi inxustamente trata-
do na literatura galega ao ser valorado exclusivamente por A gaita
gallega, pois cremos que non se pode ver a súa verdadeira impor-
tancia sen ter en conta o conxunto da súa obra, especialmente
poemas como a “Égloga. Antonio e Margarida”, “Saudades dun
pastor”, os “Contos da aldea que parecen historias da vila” ou “A
Galicia”.

De aí que coidemos que o papel de Pintos como precursor
debe ser salientado, principalmente por tres razóns:

– Ter unha voz específica.
– Ser o expoñente artístico máis completo da ideoloxía

de De la Sagra do primeiro Provincialismo.
– Iniciar os camiños máis importantes e característicos da

poesía decimonónica do Rexurdimento.

Criterios de edición

Creo que antes de falar dos criterios lingüísticos emprega-
dos nesta edición hai que sinalar que algúns dos poemas que reco-
llemos foron publicados varias veces en vida de Pintos e que neles
hai cambios que poden responder a distintas circunstancias:
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– A inexistencia dunha normativa oficial, que lle permite
moitas veces ao autor adaptar a súa lingua ás necesida-
des métricas: collés ou colledes.

– O cambio de criterio na grafía do pontevedrés: nalgúns
dos primeiros poemas escribe um e um-ha e logo, en
edicións e poemas posteriores, un e un-ha.

– A presenza da man allea do impresor, que introduce, ás
veces, erratas e cambios conscientes, estes últimos
motivados polos seus coñecementos ou preferencias
cara ás distintas variedades da lingua. Neste apartado
non hai só que falar do impresor, senón tamén do
copista nas versións que temos dos poemas recollidos
inéditos ou republicados, que produce cambios ocultos
respecto do manuscrito orixinal ou evidentes respecto
doutras edicións, cambios que non sabemos se son do
autor ou do copista (reimpresor do poema ou amigo
persoal, como poden ser don Antonio de la Iglesia ou
Casal e Lois).
A situación complícase con poemas republicados con
anos de distancia.
Este é o caso de “Recramo”, que aparece, logo da edi-
ción de La Perseverancia de 1859, en 1874-1875 en El
Heraldo Gallego e noutra distinta no mesmo 1875 no
Faro de Vigo. Curiosamente en El Heraldo aparece o
poema sen as citas a persoeiros galegos relevantes,
seguramente porque ao editor lle pareceu conflitivo ou
pouco ameno conservar aquelas listas de nomes e eli-
minounas pola súa conta. Na edición do Faro (que é
contemporánea, como acabamos de dicir), ocorre ao
revés: increméntanse e modifícanse as citas de apeli-
dos de galegos ilustres, uníndose, aos históricos e aos
das xeracións de Pintos (primeiro e segundo
Provincialismo), os da xeración de La Galicia Literaria.
Parece como se, doídos pola exclusión que se fixo en
El Heraldo, na do Faro non só se intentase emendar a
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ausencia de personalidades galegas no poema senón
incrementala e mesmo corrixila, pois tamén se fan
cambios na colocación e apelidos dos persoeiros (¿a
través da man de Pintos?, ¿simplemente coa súa auto-
rización?, ¿sen ela?).
As reimpresións dos poemas de La Caridad e El
Desengaño aínda me resultan máis conflitivas. Nelas
están as posibles erratas das primeiras impresións incre-
mentadas polas da reimpresión e polas correccións a
máquina de Álvarez Blázquez e as da man de Isidoro
Millán.
Todas estas razóns fixeron que elixira como texto bási-
co para indicar as variantes, cando teño máis dun para
o poema, aquel que me parece máis achegado á man do
autor (é dicir, os publicados en El País, La Perseveran-
cia, El Álbum de El Miño, El Fomento de Galicia, Galicia,
Revista Universal de este Reino ou nas follas soltas con-
temporáneas da época máis activa literariamente do
provincialista Pintos) e non a última edición do poema
en vida do poeta, como é o criterio seguido neste tipo
de edicións críticas.

A presente edición quere ser o máis fidedigna posible,
pero os criterios que se empregaron foron os que facilitasen unha
lectura doada, divulgadora da obra de Pintos non incluída en A
gaita gallega, e non aqueles que facilitasen estudos lingüísticos,
para os que cremos indispensable consultar as distintas edicións
orixinais195.

195. Se algún lector non se sente con forzas para investigar, pero está especialmente
interesado nas variedades gráficas empregadas por Pintos, debe consultar os traballos
de Xove Ferreiro que se citan na bibliografía.
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Sobre os textos elixidos fixéronse os seguintes cambios,
exclusivamente gráficos:

– Unificáronse en “x”, o “x”, “g” (ante “e”, “i”) e “j” (ante
“a”, “o”, “u”), por responder todos eles ao fonema frica-
tivo palatal xordo (“dixo” quedou igual, pero “gente”
aparece “xente” e “ja” “xa”). Estas variantes gráficas non
sempre eran usadas correctamente, seguindo a etimo-
loxía, polo propio Pintos, e na reedición dalgún poema,
aínda en vida do autor, aparecen eliminadas xa a favor
da grafía actual da consoante fricativa palatal xorda.

– Substituíuse “y” por “i” (“truiese” en lugar de “truyese”,
“reies” por “reyes”).

– Elimináronse todos aqueles apóstrofos en que hoxe se
realiza a contracción (“d’un” foi substituído por “dun”),
manténdose non obstante cando esta non se realiza na
actualidade (“cand’ o menos”, “n’ o fixemos”) e intro-
ducíndose cando o autor usa as formas apocopadas dos
adverbios negativos “non” e “nin” (“no’ eran de seu
xeito” substitúe a “no eran de seu xeito” ou “ni’ a filla
do taberneiro” a “ni a filla do taberneiro”).

– Elimínanse tamén guións (“unha” por “un-ha”) e os “h”
antietimolóxicos (“asta” por “hasta”); pero pola contra
engádense outras veces, tanto cando aparece a segunda
forma do artigo (“face-las picardías” por “face las picar-
días”) como no caso do “h” etimolóxico (“harmonía” e
“alhaxe” ante “armonía” e “alaxe”).

– Adaptáronse “b” e “v” á ortografía actual.
– Adaptáronse á grafía actual formas como “a rentes”

(que aparecía “arrentes”) e outras presentes de forma
esporádica como “hum”, “hum-ha”, “bem”, “vim” (con
–m final), que pasan a “un”, “unha”, “ben” ou “vin”.

– Pintos grafa a segunda forma do artigo detrás de “pois”
dando formas como “pói-lo Pinchapava”, que eu grafei
“poilo Pinchapava” seguindo a norma da ortografía
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actual, que emprega o guión para o artigo cando hai
posibilidade de confusión co pronome (“conta-la histo-
ria/contala”) pero que o elimina en caso de que a con-
fusión non poida producirse (“tódolos nenos están trala
porta”).

– Por último tamén se realizaron cambios de puntuación,
poñendo comas, trocando, ás veces, comas por puntos
ou dous puntos por comas ou punto e coma, usando
guións e comiñas para introducir palabras textuais, ou
grafando os espazos en forma actual (en lugar de “os
que no no son”, “os que non o son”), etc. Tamén se
acentuou seguindo as normas actuais, pois os criterios
de Pintos para indicar a diferenza de abertura das
vogais non sempre foron aplicados de forma sistemáti-
ca nin coherente cunhas regras.

Queremos salientar de novo que todos estes cambios
foron exclusivamente gráficos, nunca fonéticos, morfolóxicos ou
sintácticos.
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Crescite & c.
Sin mirar ó Doctor Gall,
Faustino, e sin muito enseño,
xa che dixen meu amigo:
teu carís non é de Crego.

5 N’ has de tirar pola Igrexa
nin pedir ningún emprego
qu’ arrisque a túa saúde
contra o primeiro preceuto.
Así foi; nin ¿quen diría

DÁNDOME PARTE FAUSTINO DOMÍNGUEZ DE SU CASAMIENTO CON LUÍSA
COUMES GAI LE CONTESTÉ EN 13 DE MARZO DE 1843 A LA SUYA 

DEL 6 DEL MISMO LO SIGUIENTE

Notas aclaratorias:

Título. Tanto Faustino Domínguez como a familia Coumes Gay aparecen citados entre os galegos importan-
tes de “Recramo”. Faustino Domínguez Domínguez (Villamañán-León 1816-A Coruña 1890) debeu ser
compañeiro de Pintos na súa época de estudante (talvez nos Dominicos na Coruña, onde debeu residir
dende novo, ou máis probablemente na Universidade compostelá, onde quizais Faustino estudou algún
ano antes de cursar os estudos de arquitecto en Madrid) e de aí moitas das alusións que Pintos fai no
poema. Domínguez, arquitecto provincial da Coruña entre 1859 e 1890, foi presidente accidental da
Academia de Belas Artes da Coruña, director da Escola da mesma localidade, vogal de comisións provin-
ciais de Estatística, Monumentos Históricos e Artísticos e Cabaleiro da Orde de Carlos III. Con Fernando
Rubine redactou o periódico coruñés El Vigilante (1843), que defendía as institucións constitucionais en
termos conciliadores. Publicou algúns libros sobre Belas Artes e a lenda El Castillo de Sobroso (A Coruña,
1880). É arquitecto de feitura clásica-académica pero sen a estrita dogmática neoclásica. É autor do edifi-
cio da Deputación Provincial coruñesa (1862-65), da fachada da igrexa de San Nicolás (1861-67), das igre-
xas de San Pedro de Visma (1853) e de Santa María de Oza (1859-63), do gabinete de autopsias do cemi-
terio de San Amaro (1862) e dos xulgados de Pontedeume (1852) e Ortigueira (1853). Con Juan de
Ciórraga deseñou tamén a antiga praza de touros coruñesa do Campo de Marte (1876), segundo nos infor-
ma Xosé Fernández Fernández: “El arquitecto Faustino Domínguez”, en Miscelánea Coruñesa, Librería
Arenas, A Coruña, 1998, p. 134. (Aparece tamén citado no verso 105 de “Recramo”).
A muller de Faustino Domínguez foi Luísa Coumes-Gay Pulleyro. Os Coumes Gai eran unha familia coru-
ñesa, coñecida de Pintos dende a mocidade polo que parece derivarse deste poema (coñece o nome da
casa “das Rulas”). O casal tivo dous fillos: Faustino e José. Faustino, coñecido como Fastino Coumes-Gai
(1845-1900), quizais para distinguilo do seu pai ou porque a familia materna fora a máis coñecida na
Coruña, foi tamén arquitecto dende 1867. José foi delineante e exerceu a docencia de Debuxo lineal na
Escola de Belas Artes da Coruña. O apelido é citado en nota no engadido de nomes que trae a versión de
“Rechamo” do Faro, logo do verso 392.
Introdución. Crescite & c. “Crecede, etc.”. Fai referencia ao dito bíblico que completo é Crescite et multipli-
camini “Crecede e multiplicádevos” 1 Doctor Gall. Refírese a Franz Joseph Gall (1753-1828), fisiólogo ale-
mán fundador da frenoloxía, teoría científica segundo a cal as facultades psíquicas están localizadas en
zonas precisas do cerebro e en correspondencia cos relevos do cranio. Polo tanto examinando a súa forma
poderíase saber o carácter e aptitudes da persoa. 5 ó 8 O primeiro preceuto. O primeiro precepto é “o culto
debido a un só Deus”. Supoñemos que Pintos quere dicirlle ao seu amigo Domínguez que sempre se lle
notou que non tiña vocación de cura e que por iso fixera ben en non comprometerse cun posto relixioso
que o obrigase a ser célibe en contra dos seus gustos, ofendendo a Deus.
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10 o contrario do que asento
se te vira andar ás1 turras
como eu te vin noutro tempo?
¿Todas aquelas festiñas,
idas e voltas, paseos

15 de día e noites de vran,
bailes e triscas d’ inverno,
aqueles papés escritos
en pequeniños carreiros
e máis outras xirigonzas

20 que deixo aquí no tinteiro,
eran por abrir coroa,
ou por ganar xibaleo?
Luísa das Rulas,
responde ti a esto

25 e dime si foron
os teus ollos pretos
os qu’ enfeitizaron
ó teu compañeiro;

s’as túas olladas
30 con ganchos d’aceiro

cravadas en el
puxérono a xeito
e cal un peixiño
caído no anzuelo2

35 chegárono a ti
a carón do peito.
Muito me folgo, Faustino,
de verte xa no meu gremio
e que che teñan envexa

40 unha chea de lavercos,
qu’andan catando nas uvas,
sin deixar recimo inteiro,
sempre as mesmas panxoliñas
sin migalla de proveito.

45 ¿Eses lambós, lacazás,
palanquíns e máis fedellos,
escoleres, maricallos,

1. No texto “as”, sen acento.

2. O castelanismo está motivado pola rima.

11 Andar ás turras. Enredar, andar a xogar. 16 Triscas. Reloucos, reunións divertidas (moitas veces de xente
nova) onde se fai barullo, ruídos ao comer froitos secos ou cos pés. 18 Carreiros. Liñas. 19 Xirigonzas. Verba,
xerga, fala só entendible polos que a usan, neste caso polos mozos e mozas que fan as notas para xogar e
meterse uns cos outros. 21 Abrir coroa. Facerse cura (os curas levaban coroa, é dicir, un círculo afeitado na
parte superior do cranio). 22 Xibaleo. Xubileu. Nos xubileus gáñanse indulxencias. Así pois o que lle pre-
gunta retoricamente Pintos ao seu amigo é se todas aquelas diversións profanas podían indicar que quería
dedicarse á vida relixiosa e buscar méritos para ser santo. 23 Luísa das Rulas. Seguramente así era coñecida
entre os veciños Luísa Coumes Gay, co seu nome de pía e o nome da casa (das rulas). 38 De verte xa no meu
gremio. Pintos estaba casado con dona Serafina Amado dende 1841. 40 Lavercos. Maliciosos, pillos, tranga-
lleiros, tramposos (cun certo sentido erótico). 41 e 42 Que andan catando nas uvas/ sin deixar recimo inteiro.
Fala en sentido figurado “que teñen relacións amorosas con moitas mozas distintas”. 43 Panxoliñas. Contos
e aloumiños enganosos. 44 Sin migalla de proveito. Sen comprometerse nunca en serio. 45 e ss. Todos eles
son aldraxes para denominar aos aproveitados inútiles, preguiceiros e malas persoas: lambón, “comellón”;
lacazán, “vago”; palanquín, “folgazán”; fedello, “molesto, enredador, que non para quedo”; escoler, “trasno,
revoltoso”; maricallo, “efeminado”; maloután, “homón aproveitado que, tendo moito corpo, vive no entanto
dependendo dos outros”; galdrupeiro, “vagabundo, persoa sucia e desastrada”.
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maloutáns e galdrupeiros,
que foxen como do lume

50 do sétimo sagramento,
sentirán na súa vida
o máis doce sentimento
das máis doces badaladas
que dá o corazón no peito

55 cando coa muller lexítima
parte o casado o seu leito?
Malpecado, de remorsos
anque rían andan cheos,
e non deixan de lembrarse

60 de certo refrán dos vellos:
“Quen co demo cava a viña
vendimia a viña co demo”.
Dime, Faustino,
¿non é esto certo

65 e qu’as laverquiñas
d’aqueles lavercos
non miran á xente
xamais por dereito
e foxen das rúas

70 e mais do paseo?
S’ amostran, ás veces,
co seu rostro aceso,
o fruto vedado
dos seus regodeos,

75 axiña lles chantan

os ollos, os dedos,
sobre elas fitando
rapaces e vellos.
Non tema Luísa

80 tamaño desprezo,
pois compre coas leis
da terra e do ceo.
E, cando un traslado
tivere co tempo

85 e se vexa toda
nun humano espello,
alí gozará
praceres sin termo,
e reloucará

90 dicíndolle ó neno:
“Penliña da casa,
solsiño do eido,
cariña de anxo,
serafín dos nenos,

95 son os teus coquiños
meiguices do ceo”.
Poralle o biquiño 
a rente do peito
nas fontes da vida

100 do esquerdo e direito.
Daralle apretiñas
e bicos a eito.
Poralle unha figa

50 Sétimo sagramento. O matrimonio. 61 e 62 “Quen co demo cava a viña/ vendima a viña co demo”. Refrán
que quere dicir que o que fai maldades recibirá en pago maldades. 65 Laverquiñas. Mulleres de vida lixei-
ra. 67 e 68 Non miran á xente/ xamais por dereito. Non se atreven a mirar cara a cara á xente, como si fan
as mulleres de bo vivir. 71 e ss. S’amostran ás veces/ co seu rostro aceso/ o fruto vedado/ dos seus regodeos/
axiña lles chantan/ os ollos, os dedos,/ sobre elas fitando/ rapaces e vellos. Se algunha vez, con vergonza, se mos-
tran en público embarazadas ou cun fillo ao pé, deseguida mira todo o mundo para elas coa ollada fixa
como se estivesen sinalándoas co dedo. 83 Traslado. Parto. Nacemento dun fillo. 85 e s. Que se vexa toda/
nun humano espello. Que se vexa reflectida na nova criatura que acaba de nacer, no seu fillo. 91 Penliña.
Bolo de manteiga. Cousa bonita. 95 Coquiños. Arrumacos, meiguerías, cariños que fai o neno con acenos
e sons.  97 Biquiño. Os labios, a boca. 99 Fontes da vida. Mamas, tetas.
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e un evanxello,
105 que no´o3 firan d’ollo

as bruxas e meigos.
Dempois erguerao,
irao mecendo
con mil amoríos,

110 louquices facendo
e peneirarao,
cantándolle arreo
cantigas d’arrolo,
cantigas dos nenos.

115 E mais4 as de veces
con muito contento
dirá mui gozosa
ao son do pandeiro5:
”Mirade Faustiño,

120 Faustiño, o pequeno,
fillo de Faustino,
o novo arquiteuto”.

A pinta do ollo
xa dis que, co tempo,

125 fará como o pai
os mesmos inxenios6.
E anque esto faga
no medio do pueblo7,
¿quen s´estreverá

130 a poñerlle pero?
Dios vos faga ben casados,
sobre o cal no8 m’arreceo,
pois mirando para a folla
xa se conoce o pereiro.

135 Ela é branda e amorosa,
cuitadiña e de sosego,
virtuosa coma a máis,
recollida sin defeuto.
Fará boa casadiña,

140 darache fillos ben feitos,
cuidará muito de ti,

105 Firan d’ollo. Enmeiguen, boten o meigallo. 115 E mais as de veces. Pode significar “e as máis das veces”
ou “e tamén ás veces” (esta última parece a máis probable, por iso non acentuamos o “mais”). 123. A pinta
do ollo. Só con mirarlle para os ollos.  132 No m’arreceo. Non teño dúbidas. 133 e s. Pois mirando para a
folla/ xa se conoce ó pereiro. Sentido figurado “vendo como sodes exteriormente xa se coñecen as vosas cua-
lidades”.

3. No texto “non firan”, pero o máis lóxico é “no’o” ou “n’o”.

4. Non acentuamos este “mais” porque parece unha conxunción coordinada.

5. No texto pon “da muiñeira” pero así rompe o sistematismo da rima “e-o” nos versos pares. O lóxico
sería que empregase “do muiñeiro” ou, como poñemos aquí, “do pandeiro”. Quizais sexa unha errata de
imprenta.

6. No orix. “inxentos”.

7. Castelanismo para manter a rima.

8. Hoxe escribiriamos “non”, na forma plena. Pintos non o fai por vir un “m” a seguir.
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será muller de goberno.
Tanto fai boa crianza,
tanto fai o bo enseño,

145 tanto pode sobre os fillos
de pais cristianos o enxempro.
Cando vaias á par dela,
parolando de recreo,
cántos da parte de fóra

150 dirán para os seus adentros:
”¡Quen fora como Faustino!
¡Quen de corazón tan reuto!
¡Quen de tan boa conduta!
¡Quen tivera o seu talento!

155 ¡Canté! qu’algunha xoíña
coma a qu’el leva, co tempo,
s’axuntara con nosoutros
naquel mesmo axuntamento.

Velos aí van polas rúas
160 eses dous mozos ben feitos,

cada un deles leva ao lado
a mitá do mundo inteiro”.
Non te babes, toleirón,
non te babes, que é ben certo,

165 que xa me pasou a min
o que che está sucedendo.
Dios vos faga ben casados
volvo a decir, arquiteuto,
n’arriedes as virtudes

170 qu’o demais virá de seu9.
Vivirás d’esa maneira,
cheo de amor e contento,
co esa mansa ovelliña
que só para ti naseu10.

148 De recreo. Para pasar o rato, para divertirte. 155 Canté. Oxalá, ¡quen me dera que!, ¡quen lograra que!
163 Non te babes. “Disimula o gusto que che dá ver o ben que o fixeches”. Toleirón. Atolado, usado en sen-
tido cariñoso “home que se deixa ofuscar pola ledicia”. 169 N’arriedes. Tamén usado en sentido figurado
“non recollades, non eliminedes, conservade sempre, non renunciedes a”. 173 Esa mansa ovelliña. A
muller, é dicir, Luísa Coumes Gay. Como vemos polo poema, Pintos é partidario de que a muller desem-
peñe o seu papel tradicional.

9. Pintos quere que na lectura fagamos esta palabra bisílaba e cun “o” moi pechado final, para que se siga
facendo a rima asonante “e-o”.

10. Tamén aquí a lectura da parte final do verso debe ser “na-se-o”, para que exista a rima do resto do
romance. Ou talvez busque un final contrastivo facendo que o verso 170 rime en forma distinta (con rima
consonante aguda en “seu”) co 174, mantendo a rima do resto da composición (asonante en “e-o”) no
verso 172 (que rimaría co 168 e os pares anteriores).

Juan Manuel Pintos. Cambados.

(Recollido do artigo de Xosé Xove Ferreiro “O primeiro texto galego coñecido
de Juan Manuel Pintos”, en Homenaxe ó profesor Camilo Flores. Tomo II, Literaturas
específicas. Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago, 1999, pp. 736-739).
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Intr.-Ende ben. Ás1 boas horas.
Xa baixou de Santa Crara.
Tereixa, tom’as ferreñas,
Rosiña, o pandeiro e canta.

5 Canc.-Nenas do Sar e Sarela
¿tendes vergonza na cara?
¿Deixades a vosa lingua,
nosa, tenra e compasada?
Non nasín n’Andalusía

10 para cantar sevillanas;
nas ribeiriñas do Tambre
aprendín o talalala.
Víndevos, meu Arsibispo,
víndevos, miñas entrañas.

15 ¡Malpocado! ¡que fraquiño!
¿Donde vai a vosa barba?
¿Donde vai aquel corpiño
direito como unha cana?
¿Calmeades, meu amor?

20 ¿Achumbades, miña alma?
Meu garridiño, ¿quen foi
o que vos rapou a cara?
¿Quen vos quitou a madeixa
daqueles fíos de prata?

25 Olliños de carabel,
cara de rosa gaiada,
¿vindes asado do sol,
frixíronvos na sartaña?

“Á ENTRADA DO SEÑOR ARSIBISPO CANDO VIÑA DO SEU DESTERRO DE MAHÓN.
CANTÁBASE NA PORTA DE SAN ROQUE EN SANTIAGO” (1844)

Notas aclaratorias:

Título. Refírese ao arcebispo don Rafael Vélez Málaga (1777-1850). Pormenores da súa vida e desterros
poden verse na entrada Vélez, que aparece na lista alfabética de persoeiros do poema “Recramo”. 1 Ende
ben. Ás boas horas. “¡Menos mal! ¡Xa eran horas!”. 2 Xa baixou de Santa Crara. O arcebispo viña, segura-
mente, pola estrada da Coruña, baixando por San Caetano, A Pastoriza, Os Basquiños e por fronte do con-
vento de Santa Clara, para chegar á porta de San Roque e entrar na cidade de Santiago, camiño da Catedral.
15 e 16 ¡que fraquiño! / ¿donde vai a vosa barba? O arcebispo Vélez viña moi desmellorado, con pouca saúde
e avellentado cando volveu do seu desterro pois, para non cumprir os requisitos das autoridades civís (non
usar nin o hábito capuchino nin a barba), permaneceu moito tempo recluído voluntariamente na súa casa
e chegou a enfermar por falta de exercicio. Tivo finalmente que usar o traxe episcopal e rasurarse. 19
Calmear. Alentar, respirar con traballo, fatigosamente. 20 Achumbar. Sentirse pesado, canso. 23 e 24 ¿Quen
vos quitou a madeixa/ daqueles fíos de prata? A barba de don Rafael Vélez, segundo se pode ver no seu retra-
to era tal como unha espesa madeixa cadrada e ruza. 26 Gaiada. ¿Leda? 28 Sartaña. Tixela.

1. Parece así máis lóxico que a forma que aparece, que é sen til: “As boas horas”.
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N’ é moito2 que así veñás
30 si alá na terra queimada

estuvestes ben pretiño
das areas da mouraima.
¡Ah xudíos, demos negros,
casta vil e condenada!

35 ¿Non tiñás dor en prendelo?
¿Quen o prendeu non tembraba?
¡Ai, qué día para min
cand’oín o que pasara,
que mo contou unha pesca

40 do Son, que viña da prasa
de Santiago, a donde fora
cunhas folliñas curadas
e sentouse xunt’a min
que estaba ca cara baixa,

45 lavando unhas caramuxas
que pola mañán comprara!
Contoumo todo chorando,
sin faltarlle nada, nada,
qu’ íbades nunha litera

50 coa porta ben fechada,
os soldados a redor,
todos ca boca tapada.
A rúa limpa de todo,
sin que bulise unha palla,

55 só un chas ben a miúdo
dos cabalos coas patas.
A tal oír ¡miña Virxe!
eu pensei que me voaba
o sentido e por un pouco

60 asta me quedei sin fala.
Maldisín, chorei, caín;
batín a testa nas laxas,
arrinquei os meus cabelos,
rabuñei a miña cara.

65 Adiós, queridiño, adiós,
non che vexo máis...berraba.
Adiós...pero ¿que relembro
cravándovos as entrañas?
Hoxe é día d’ alegría;

70 basta de tristina3, basta.

32 Mouraima. Sitio de mouros. Pero Maó está nas Baleares, non está moi preto de África. Seguramente esta-
ba torrado polo sol. Con anterioridade don Rafael Vélez fora bispo de Ceuta. 42 Folliñas curadas. Peixe
aberto e curado, quizais cóngaro ou maruca. 45 Caramuxas. Caracois mariños, minchas. 49 Qu´íbades
nunha litera. Don Rafael Vélez, acusado de colaborar co carlismo, foi desterrado a Maó. Levado obrigado
dende Santiago á Coruña, embarcou neste porto o 24 de abril de 1835 na goleta Belona. A esta viaxe dende
Santiago á Coruña é á que se refire o poema. 52 Todos coa boca tapada. Seguramente ían coa consigna de
non falar con el, para que non os convencese de que Deus e a Igrexa non aprobaban ese exilio.

2. Pintos sempre emprega a forma  “mui” e “muito”; parece raro que aquí use a forma con “o”. Isto podía
dar lugar a opinar, como Xove Ferreiro, que o poema non é da autoría do pontevedrés, pero quizais sexa
simplemente que o impresor reformou a palabra, pensando que era máis galega con “o”. Por outra parte
o léxico máis específico do poema (palabras como  “frixir”, “sartaña” ou “melada”) aparece recollido no
Vocabulario gallego castellano de Pintos, feito en 1865.

3.  ¿Será erro por “tristura”?
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Non choredes...e ¿chorades?
Non choredes que vos mata.
Mirá para nós tenriño,
mirá par’ as nosas bailas.

75 Mirá os4 gaiteiros...¿non vedes?
vaia, alegravos, ¿non basta?
Vinde par’ a vosa Igresia
qu’inda bagulla enloitada;
¡tanto chorou a probiña

80 e ninguén a consolaba!
Así que vos vexa o Santo
na súa silla dourada
veredes con qué risiña
vos mira, bendís e fala.

85 Moitas cousas vos dirá;

moitas máis vos ten gardadas.
Habelo de ver tronar;
é fillo do trono, e basta.
Tende pasiensia. Esperá.

90 Aínda a hora n’ é chegada;
o mundo pensa qu’ é solo
e noso Señor traballa.
Asta aquí cantei de máis:
ó a vós pido unha paga:

95 perdoná tanta conversa,
qu’o ben querer nunca cala.
Si en cantar non teño sal
en querer non dou a palma
pero acordavos que en Noia

100 a sardiña5 n’é salgada.

77 e 78 Vinde para a vosa Igresia/ qu´inda bagulla enloitada. A situación da Igrexa de Santiago que atopou
na súa volta don Rafael Vélez (1844) era penosa. Ademais del foran exiliados o bispo auxiliar e, pouco des-
pois, o encargado da diocese. Cando volveron as autoridades eclesiásticas os mosteiros estaban baleiros,
os monxes andaban polos camiños, logo de aplicado o decreto de desamortización, e os edificios empe-
zaban a arruinarse. Santiago, como igrexa metropolitana de toda Galicia, estivera descabezada durante os
nove anos de desterro do seu arcebispo e non puidera paliar nin atallar os males da súa diocese nin das
outras dioceses galegas. 81 O Santo. Santiago Apóstolo. 87 Habelo. Habédelo. 100 A sardiña n´é salgada.
Ademais do posible erro do texto (“vandiña” por “sardiña”), dificúltame a comprensión o non coñecer os
costumes de Noia sobre a conservación da sardiña. É posible que non se salgase, senón que se vendese en
fresco (¡Sardiñas viviñas! era o pregón das vendedoras das sardiñas dende a costa ao interior, cara a
Santiago) ou envaretadas, é dicir, enfiadas en varas polas guerlas e postas a secar na cociña ou ao aire libre
durante certo tempo, para curalas.

4. No texto “Mirá’os gaiteiros”.

5. O texto pon “vandiña” pero seguramente é erro por “sardiña”.
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Para outra ves que me cadre
unha mareixiña mansa

irei á creba, si roubo
á Sirena unha melada6.

102 Mareixiña. ¿Mareíña, diminutivo de marea? 103 Creba. Sitio onde rompe o mar. 103 e 104 Si roubo á
Sirena unha melada. Segundo o propio dicionario de Pintos “melada” significa “doce, de sabor a mel”. É
adxectivo e “aplícase especialmente á pescada que perde a substancia por moída ou comida do caramuxo”
(supoñemos que aquí debe ter o primeiro significado, é dicir, “doce”). Parece pois que o que quere dicir é
que “irei á beira do mar (“á creba”) ver se lle roubo á Sirena (serea, ser mitolóxico famoso polo seu canto,
aquí pola dona dos peixes) unha sardiña doce coma o mel”. Tendo en conta o sentido figurado da estrofa
anterior, parece que o que quere significar realmente é que: xa que os de Noia facemos as cancións rudas
(“sardiñas”), sen graza (“non salgadas”), aínda que cante mal (“en cantar non teño sal”, v. 97), en amor e
veneración non me gaña ninguén (“en querer non dou a palma”, v. 98), imos ver se a próxima vez, cando
cadren tempos mellores (“unha mareixiña mansa”, v. 102) podo entoar (“roubarlle á serea”) unha cantiga
máis graciosa (“unha sardiña melada”).

6. O texto pon “meleda”, pero debe ser erro, pois así non se realiza a rima.

J. P. V. (Seguramente Juan Pintos Villar, aínda que sempre asina J.M.P. ou J.M.P.V.
Este feito pode reafirmar a opinión da non autoría de Pintos, pero tamén pode ser,
simplemente, resultado de que o pontevedrés mandase poñer ao final as súas iniciais
e o impresor suprimise, por considerala irrelevante, a do segundo nome).

(Recollido en Rafael Chacón, “De novo sobre bibliografía de Pintos e Pondal”,
Grial 84, Vigo, maio e xuño de 1984, pp. 230-231. Chacón remite á Imprenta V.E.H.
de Compañel, Santiago 1844).
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-“Mira Pepa: ¿non lle viches
o vestido a doña Eustaquia?
–Non muller. –Pois míraa logo
-¡Que chea vai! ¡que afufada!

5 –Mira estoutra o que parece.
-¡Ai Xesús que esgumiada!
-¿E que leva na cabeza?
–Non che sei como lle chaman.
–E levan rosas tamén.

10 -Vaia un demo ¡o que elas arman!
Para parecer bonitas
non saben o que elas fagan.

-¿El é certo de que algunhas
dis que se pintan a cara?

15 –Demo non digas, mais non1;
o que si fan é lavalas
co’agua de moito olor
que lle chaman lavalanda.
–Tamén a unha vin eu

20 escurrirlle a un ovo a clara,
e despois fregar con ela
o pescozo e mais a cara.
-¡É moito2 conto o que fan!
pero o que a min máis me pasma

1. A puntuación do texto é esta. Mantéñoa pensando que “mais” é adversativo.

2. De novo aparece no texto “moito” e non “muito”. Os outros poemas de Pintos presentes en Misterios de
Pontevedra presentan as formas “mui” e “muito”. Isto faríanos dubidar da autoría de Pintos e atribuír este
poema ao seu cuñado Xosé Bieito Amado que, porén, era de Marín e, supoño, usaría o mesmo galego ca
Pintos.

“ROMANCE DAS DÚAS BEATAS” (1845)

Notas aclaratorias:

4 Chea. Orgullosa. Afufada. Fachendosa. 6 Esgumiada. Esfameada, delgada. 18 Lavalanda. Lavanda. Auga
de lavanda.
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25 é que asta dentes postizos
dis que poñen. -¡¡Santa Bárbara!!
–Si muller, non te presines.
–Trapalleira, cala, cala.
-¿Logo tampouco creerás

30 que cos señoritos falan?3

-¿E como fan logo entonces
para?... ¡ui que pulga, caramba!
Que picotazo me dou,
seica tiña o demo a rabia”

3. Aquí o autor (que eu presumo que é Pintos quizais coa colaboración do seu cuñado Xosé Bieito Amado)
pon a seguinte nota en castelán: con cuanta delicadeza y finura se esplica (sic) esta gente ¿eh? ¿Cuanto mas
decente no es esto, que eso de “estar metida con fulano” que tanto criticó Fígaro?

(Misterios de Pontevedra de ¿Xosé Bieito Amado? Anónimo o poema e o libro.
Imprenta da viúva de Pinto, Pontevedra, 1845, pp. 21-22).

35 O demo. O demo de pulga (sobreenténdese).
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Choraba enriba dun1 muro
un miniño inda manchado,
mal mantido, mal seguro,
non o había bautisado2

5 quen lle dou3 berse tan duro.
O can que alí o botou,

miña xoia, que mal fixo.4

¿Que pecado lle5 mandou
que afogalo non o quixo

10 o leite que non mamou?
A curuxa e mailo ralo6,

que son paxaros da morte,

1. Na versión do poema en A gaita gallega “de un”.

2. A gaita “bautizado”.

3. A gaita “deu”.

4. Aínda que “¿que mal fixo?” aparece cos signos de interrogación (tanto ao principio como ao final), non
obstante parece máis lóxico que non os tivese, sendo afirmativa a frase: “que mal fixo”.

5. No texto “llo”, por erro, que aparece corrixido en A gaita gallega xa en “lle”.

6. Aquí o texto contén a seguinte nota: Curuxa-Corneja, Ralo-Cárabo o Autillo.

“O ACHADIZO” (1845)

Notas aclaratorias:

2 e 3 Inda manchado/ mal mantido, mal seguro. Pode entenderse en sentido literal, como que o neno esta-
ba sen lavar despois do parto, sen comer e pouco seguro, pois podía caer do muro ou ser atacado por un
animal, ou, se temos en conta o verso seguinte, pode entenderse en sentido figurado, que era un neno coa
mancha do pecado orixinal e sen o alimento espiritual nin a seguridade da salvación, pois: non o había bau-
tisado/ quen lle dou berse tan duro (vv. 4 e 5). É dicir, os seus proxenitores eran tan desalmados que nin
sequera o abandonaran coas condicións necesarias para morrer e ir ao ceo. 6 e ss. Tamén nestes versos
(gramaticalmente pouco claros) a interpretación vai depender da puntuación que lle deamos. Se se segue
a que nós propoñemos, eliminando as interrogacións do verso 7, está claro o significado: “o desalmado
que o botou enriba do muro, ¡pobre rapaciño!, fixo un acto moi malvado”. Se mantemos a puntuación con
interrogacións (que tamén aparecen na edición de A gaita), o que diría é: “O malvado que o botou riba do
muro, ¡pobre rapaciño!, ¿que culpa tiña el para que o trataran así?”. Neste caso falta a idea principal, que
tampouco se ve clara nos versos seguintes: “¿Que clase de pecado lle mandou cometer o leite que non
mamou (= a nai) que non quixo afogalo (quitándolle ao nacer a vida para que non sufrise máis)?”. Claro
que tamén se pode entender: “O can que alí o puxo, (¡pobre neno!, ¿que culpa tiña el?) ¿que pecado lle
fixo purgar (¿que pecado lle mandou) por non afogar ao nacer co leite que nin chegou a probar? (que afoga-
lo non o quixo/ o leite que non mamou?)”. 11 A curuxa a mailo ralo. Aínda tendo en conta a nota a pé de páxi-
na que pon Pintos, consideramos que a “curuxa” non é a “corneja” senón a “lechuza” (en cast.). O “auti-
llo” ou “cárabo” (en cast.) é unha ave rapaz nocturna semellante á curuxa (¿moucho?). 12 e ss. Que son
paxaros da morte/ xa agoiraban de levalo/ cantando da súa sorte. Tanto a curuxa como o moucho son consi-
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xa agoiraban7 de levalo,
cantando da súa sorte,

15 un dun8 pino outro dun9 valo
Mais a probe caridade

dalle a vida ó10 achadizo,
que Dios na súa bondade
a quen non ten pais, por iso,

20 dalle pai na humanidade.
Na aldea onde apareceu,

onde en coiro o atoparon,
de limosna se cubreu,
nunhas pallas o deitaron,

25 entre crabitos creceu.
Logo que se destetou

déronlle outro aloxamento,
pouco nun mesmo parou;
comía pan barolento

30 que sempre en choros mollou11.
Ninguén seu choro limpiaba12,

nin mimo algún lle facía,
que súa nai lle faltaba,
único ben que quería

35 e por seu mal non o achaba.
Sempre aquelas badaladas

lle magoaban o peito
e salían13 bagoadas,
polos dous ollos a eito,

40 de saloucos misturadas.
Si miraba outro miniño

qué praceres estudiaba
nos ollos de seu paisiño
e qué cabuxos tomaba

45 porque lle dese un biquiño.
A vista se lle apagaba

e morno na14 súa tristura
nos15 seus adentros chamaba
”desventurada criatura16”,

50 a quen súa nai refugaba.

derados paxaros de mal agoiro, sobre todo cando roldan a unha persoa que pode morrer. Nas aldeas ódia-
nos e témenos crendo que o seu voar en silencio e o seu cantar, que se considera lúgubre, anuncia a morte
cando os executan preto dunha persoa ou dunha casa. 19 Por iso. Aquí ten valor de “non obstante”. 23 De
limosna se cubreu. As xentes da aldea deron moitas esmolas para o achadizo. 36 Aquelas badaladas. Quizais
se refira aos cambios (neste caso de aloxamento) que, como as badaladas, lle resultaban inesperados; sor-
prendíano e asustábano. 48 “Desventurada criatura”. Entendo que estas son as súas palabras, chamando a
quen refugaba a nai (é dicir, a si mesmo) “desventurada criatura”.

7. En A gaita gallega “ogoiraban”, por erro de imprenta.

8. A gaita “de un”.

9. A gaita “de un”.

10. A gaita “ao”.

11. A gaita “choroos mollu”, por erro gráfico.

12. A gaita “alimpaba”.

13. A gaita “saían”, escrito “sahían”.

14. A gaita “coa”.

15. O texto orixinal pon “no” en singular, pero supoñemos que é errata.

16. Hai que ler a palabra como trisílaba, para que dea a medida correcta do verso. As comiñas son miñas
e están motivadas polo sentido que vexo no texto.
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Entre miserias, rigores,
desdichas, sempre bafado,
desprezos e sinsabores,
de alleos ollos mirado,

55 pasa os seus días mellores.
Com’17 a semente perdida

que cae ó pé da piñeira18,
que alí se lle aceda a vida
e, ó cabo e á derradeira19,

60 crece mirrada e tullida.
Fillo de gracia cativa

pouco che importa ser Rei,
que aquela chaga nativa
no’a cura ningunha lei

65 antes decote se aviva.

¡Pescudarás por teu pai
que non se lembra de ti,
chamarás por túa nai
que folga de verte así20

70 e non responde ó teu ai!
Irás a cabo do muro

por si quen t’ alí21 botou
naquela noite de escuro
algunha vez lle pesou

75 e volve no teu precuro.
¡Malpecado! en balde esperas

ó pé do teu berse duro,
que son máis brandas as pedras22

donde foches mal seguro
80 arroupado cunhas hedras.

(Misterios de Pontevedra de ¿Xosé Bieito Amado? Anónimo o poema e o libro.
Imprenta da viúva de Pinto, Pontevedra, 1845, pp. 43-45. Cotexado co recollido en
A gaita gallega, Pontevedra, 1857? –ed. facsímile 1981–, pp. 158 a 161).

17. En A gaita gallega “como”.

18. A gaita “figueira”.

19. A gaita “e o cabo e derradeira”, seguramente por erro.

20. A gaita “que o fillo botou de si”.

21. A gaita “te alí”.

22. A gaita “bránda-las pedras”.
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Nunha aldea com’1 as máis
que cai2 debaixo do ceo,
nunha esquina deste3 mundo
que está de petoutos cheo,

5 tirando frente ó narís,
indo para alá en direito,
terra mui ben conocida
por ter os ubres recheos,
que cobizan4 e que monxen

10 máis cós5 nados os alleos,
(ubres que non se escurrichan
que sinón xa estaban secos)6,
había un cura xa andado
que podía ser bo crego

15 porque non tiña sobriños

nin tiña ama de goberno
nin tampouco comerciaba
nin tampouco era parceiro7

nin tiña roupas de seda8

20 nin cabalos de recreo
nin andaba vagamundo
nin xogaba ó timbareiro
nin ás cousas deste mundo
lle9 mostraba muito apego,

25 que estudiaba día e noite,
enseñaba o evanxelio
amostrando a súa conduta
de tal doutrina un espello.
Tiña na porta da casa

30 escrito un gordo letreiro

“A USURA” (1845)

Notas aclaratorias:

11 Escurrichar. Espremer, sacar mesmo a derradeira pingota. 18 Parceiro. Ter gando a medias con outro
propietario. 22 Timbareiro. O propio Pintos no seu dicionario defíneo como “xogo de monte (de subir no
pao das cartas) entre tafures”.

1. En A gaita gallega “como”.

2. A gaita “cae”.

3. A gaita “de este”.

4. A gaita “cubizan”.

5. A gaita “que os”.

6. A gaita falta a paréntese.

7. A gaita “aparceiro”.

8. A gaita “nin tiña de seda a roupa”.

9. A gaita “lles”.
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que seica10 dicite in lumine
decía e mais super tect.
Xa subindo pola esqueira11

había outros muitos testos
35 do capitlo12 vinte e tres

que perdicou13 San Mateo.
E, nun cadro mui bonito
dentro do seu aposento14,
líase libri sapentiae

40 todo o capítolo sesto.
Pois a este cura que digo
tíñalle eu mui bon15 afeuto,
e non perdía sermón

que perdicase do16 tempro.
45 Inda se me lembra un

que todos adeprendemos
cantos fomos a escoitalo
porque o botou en gallego.
Solo o tema era en latín

50 que me17 dou copiado el mesmo
e vouno a poñer aquí
porque ten poucos carreiros.
E tras del irá o sermón
mui fiado polos dedos,

55 con todo aquelo que dixo
o crego, nin máis nin menos.

31 e 32 Que seique Dicite in lumine/ decía e mais Super tecto. O letreiro que tiña o cura na casa dicía: “Falade
á luz do día e mais a cuberto (na intimidade)”. Ou o que é o mesmo: “Aquí fálase o mesmo en público ca en
privado”. Parece ser que son unhas citas do Evanxeo de Mateo (10,27), segundo comenta Carme Hermida
na súa edición de A gaita gallega, Vigo, Ed. Xerais, 2002, p. 321. 34 e ss. Había outros muitos testos/ do capi-
tlo vinte e tres/ que perdicou San Mateo. San Mateo foi apóstolo e evanxelista. Logo da morte de Xesús mar-
chou a Etiopía e alí resucitou o fillo do rei, conseguindo a conversión da maior parte da familia real e de
moitas xentes do pobo. Pero o irmán do rei, que non se convertera, acabou matándoo a lanzazos. San
Mateo é un dos catro evanxelistas, o primeiro deles. Escribiu o seu relato en arameo, seguramente entre
os anos 40 e 63 d. C. No capítulo XXIII recolle as denuncias de Xesús sobre os letrados e fariseos, así
como, ao final, un laio sobre Xerusalén, que mata os profetas e apedra os que lle son enviados e será por
iso devastada e o seu templo destruído. 39 e s. Libri sapientiae. “Libros da sabedoría” de Salomón. O capí-
tolo sesto do Libro da sabedoría de Salomón advirte aos reis e gobernantes que serán considerados por Deus
iguais aos pequenos, pero que serán xulgados con maior rigor, pois non merecen a piedade que esperta a
vida dos pobres e humildes. Por iso recoméndalles que non teñan tropezos e busquen a sabedoría pois o
anceio dela será quen os guíe cara ao Reino Celestial. 54 Mui fiado polos dedos. Ben construído.

10. A gaita “seique”.

11. A gaita “xa pola esqueira subindo”.

12. Sic.

13. A gaita “predicou”.

14. A gaita “apousento”.

15. A gaita “gran”.

16. A gaita “predicase no”.

17. A gaita “mo”.



A usura 129

....Bene facite et mutuum date, nihil
inde sperantes; et erit merces vestra multa,
et eritis filii Altissimi... Luc. cap. 6, v. 35.

60 Foi sempre noite para os probes sólo,
que pan mui negro, sin area de sal,
botan nun caldo ben escoado e grolo,
sudando o comen sin facerlles mal.

Inda que é muito, pensan almas duras
65 que na miseria ceban a codicia,

sin medo a Dios, axuntan brancas suras
para mercar as penas da xusticia.

¡Cantos na terra botan o seu millo
para pagar a espiga cada gran!

70 ¡Cantos encoiro miran o seu fillo
que come a fame con prestado pan!

Non vos cansedes, torpes usureiros,
non vos cansedes axuntando o ouro
que alá na cova non valdrán diñeiros

75 e só as virtudes sirven de tesouro.
Non vos fiedes dos papeles falsos

con que engañás xueces de esta terra,
que muitos penden nos fataes cadalsos
inxustamente, e a vinganza berra.

80 As vis astrucias de que vos valedes
para pedir o que non emprestastes,

57-58-59 Bene facite (...) Altissimi... Luc. cap. 6, v. 35. “Facede o ben e dade moito sen esperar nada en troco.
A vosa recompensa será moi grande e seredes fillos do Altísimo”. Lucas cap. 6, verso 35. 60 Foi sempre
noite para os pobres sólo. Para os pobres soamente existe un vivir escuro, sen esperanza. A palabra solo que
remata o verso tería tamén sentido se estivese na oración subordinada que vén a seguir: que pan moi negro
sin area de sal/ botan nun caldo escoado e grolo. Os pobres, que só comen pan negro e sen sal nun caldo auga-
do, viven unha negra existencia. 62 Escoado. Escucipado, auguento, que os ingredientes quedaron sen
integrarse na auga. Grolo. Que coceu mal e quedou encruado ou engrolado, medio cru. 64 e ss. Inda que é
muito, pensan almas duras/ que na miseria ceban a codicia/ sen medo a Dios axuntan brancas suras/ para mer-
car as penas da xusticia. Pero esta escura vida de fame (que describiu na estrofa anterior) aínda a conside-
ran un luxo (que é muito) os desalmados que se enriquecen coa miseria e, sen lle ter medo ao castigo divi-
no, axuntan brancas pesetas (suras ou pesetas de prata) para mercar as decisións ou sentencias xudiciais
(as penas ou plumas da xusticia). 69 Para pagar a espiga cada gran. Cada un dos grans de millo cústalles a
espiga enteira (pois o usureiro cóbralles o resto).
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son as congoxas que no peito tedes
e a sentencia do que mal levastes.

Gabádesvos de ser bos cristiáns18

85 e19 dos xudeos seguides o exempro20,
levando dous por un, ¡malos irmáns!21

Botade fóra, fóra deste tempro.
Non vos acuitan os lamentos tristes

desa22 miseria que facés chorar,
90 almas cativas, porque nunca vistes

os vosos fillos ir a pordiosar.
Algún d’aquí23 do púlpito estón24 vendo

que ten roubada a leira do veciño25,
que lla deixou no préstamo xemendo

95 cal vai no lazo o páxaro do niño.
Semente ingrata que bo fruto deches

para outro dono que non semeou
¡quixera Dios que como ti creceches
non creza a pena do que te emprestou!

100 Tamén eu vin riquísimo aderezo,
que fora dado en prenda nun apuro,
mais rescatado nunca foi por eso
¡¡cobrar querían dous por cada duro!!

Algunhas outras prendas tamén vin

88 Acuitar. Producir unha coita, angustiar.

18. A gaita “si vos gabades de ser bos cristiáns,”.

19. A gaita “que”.

20. A gaita “enxempro”.

21. En A gaita estes versos aparecen con interrogación.

22. A gaita “de esa”.

23. A gaita “de aquí”.

24. A gaita “estou”. “Estón” é erro gráfico na edición de Misterios de Pontevedra.

25. En A gaita gallega “viciño”.
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105 mercar de balde unha persona rica;
¡¡seu dono estaba xa tocando ó fin
e aqueles cartos iban á botica!!

¡Ah, miserables! Cando volva a sorte
a roda inquieta da venal fortuna

110 será a conciencia do26 color da morte,
campana triste tocará importuna.

E si vos vedes en calquer apreto
sentirés antes de que chegue27 o mal,
e o sentimento non será indiscreto

115 por no’ haber feito ben en caso tal.
Calquer ladrón de noite polo escuro

sale28 a roubar compremetendo29 a vida,
mais o usureiro rouba máis seguro
coa rede d’ouro30 sempre ó sol tendida.

120 ¿Que importa a lei humana ni’ a divina
contra esa plaga31 que a probeza aumenta,
si xa no’ hai fe de Cristo na doutrina,
si todo está no mundo xa de venta?

108 e ss. ¡Ah, miserables! Cando volva a sorte/ a roda inquieta da venal fortuna/ será a conciencia do color da
morte,/ campana triste tocará importuna. ¡Miserables! Cando a sorte vos sexa contraria remorderavos a con-
ciencia “negra” (do color da morte) que tendes e sentiredes que a morte chega demasiado cedo, sen avisar
(importuna). 112 e ss. E, si vos vedes en calquer apreto/ sentirés antes de que chegue o mal,/ e o sentimento non
será indiscreto/ por no’ haber feito ben en caso tal. E se algunha vez vos atopades nalgún problema econó-
mico xa saberedes das consecuencias que vai ter recorrer a un usureiro. E o medo que teredes entón será
lóxico, atinado (non será indiscreto) porque, cando vós actuastes nun caso semellante, tamén aproveitas-
tes a ocasión e exercestes a usura. 119 Coa rede d’ouro sempre ó sol tendida. Coa tentadora oferta pública
do préstamo.

26. A gaita “da”.

27. O texto orixinal pon “de qu’ chegue”, que supoñemos errata.

28. En A gaita gallega “sae”, escrito “sahe”.

29. A gaita “comprometendo”, quizais a forma que se atopa en Misterios de Pontevedra sexa errata.

30. En A gaita gallega “de ouro”.

31. A gaita “praga”.
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Que vaian dar a queixa ó tribunal
125 os que pagaron unha enorme usura,

que anque32 o xuez conoza certo o mal
farán as costas bo remedio e cura.

O recibiño xa estará amañado
ou ben testigos que non viron nada.

130 E probarán que solo o emprestado
se recramou por deuda retrazada33.

Aquí os enganos logran vencimento
mais non pensés tamén que tal faralla
seralle adoito ó terzo sacramento,

135 porque eso alí non val máis que borralla.
E, si finxís pedir a ausolución

sin limpa ter a alma do pecado,
facer34 de conta que esa confesión
valerá máis no’ habela prauticado35.

140 Mui cheos ides para o pé do altar,
com’36 o raposo mainos recebís,
pero o remorso non vos dá vagar
mentres que o roubo non restituís.

¡Que tolos sodes si pensás mercar,
145 con panxoliñas, falsas devosiós37,

126 e s. Que anque o xuez conoza certo o mal/ farán as costas bo remedio e cura. O que di nos versos ante-
riores (124-125) é que teoricamente os que se ven explotados polos usureiros poden recorrer a denuncia-
los pero, “aínda que o xuíz recoñeza como certo que a usura é excesiva, as costas do xuízo terá que paga-
las o denunciante e iso serviralle de cura para non volver meter en xuízo ningún usureiro máis”. 131
Deuda retrazada. As débedas atrasadas tiñan recargo así que, se demostraba o usureiro que xa vencera o
prazo dado para pagar, podía cobrar a débeda como “atrasada”, recargando o interese ou facéndose co que
se puña de aval para a débeda. 133 Faralla. Intriga, enredo. 134 Serlle adoito. Adaptarse. Ó terzo sacra-
mento. A penitencia. 135 Alí. Refírese ao “ceo”. 141 Recibís. Comungades. 145 Panxoliñas. Cantos relixio-
sos, xestos aparentes pero sen intención relixiosa.

32. A gaita “aunque”.

33. A gaita “retrasada”.

34. A gaita “facei”. Tamén quizais poña así en Misterios de Pontevedra, porque o texto está algo borroso.

35. A gaita “practicado”.

36. A gaita “como”.

37. A gaita “devociós”.
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a paz da alma, que non pode achar
quietude oíndo tantas maldiciós!

Eu non vos falo por filosofías,
lexislaciós38 de varios mil saberes

150 nin para min hai máis economías
que a lei de Dios que di nosos deberes39.

Hipócritas ides rezar os rosarios,
baixando a cabeza polas procesiós,
colgando levades os escapularios

155 e mixiricadas facés nos sermós.
Papades as hostias, sorbedes a misa;

e, mentres, estades alí maxinando
como han de quedar sin pan nin camisa
aqueles a quens lles fostes prestando.

160 Mil golpes de peito na igrexia pegades
á vista das xentes, ¡que moinas! ¡que doidos!
as roupas dos santos tamén as bicades
e Dios s’40 está rindo de tales entroidos.

Eu ben vos conozo41, por máis que pensedes
165 fuxir de vós mesmos con tales sandeses42,

que mentres que o roubo que tés non43 poñedes
na man do seu dono, non sirven as preces.

155 Mixiricadas. Acenos de compracencia. 156 Sorbedes. Atendedes con moito interese. 161 Moinas.
Hipócritas, raposeiros. Doidos. Tolos, insensatos. 166 E mentres que o roubo que tés (por “tedes”) non poñe-
des/ na man do seu dono. E mentres que o roubado non volvades ao seu dono.

38. A gaita “lexislación”.

39. A partir desta estrofa hai un cambio de ritmo métrico.

40. A gaita “se”.

41. A gaita “conozco”.

42. A gaita “sandeces”.

43. A gaita “no”, seguramente por erro.
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Infames xa sodes por auto da44 igrexa,
e escomungados45 xa estades tamén;

170 terés sepultura de fóra da rexa
a donde se enterran os mortos d’46 alem.

Catai que no’hai bula47 de composición,
perdón tal pecado non ten qu’48 é mui grave,
porque s’49 alimenta de toda aflición

175 a50 sangre dos probes sugando suave.
¿Non vistes chorando aquel labrador

cos ollos crabados na terra do arado?
Leváralle os bois un executor
dun51 vil usureiro que o tiña afogado.

180 Viúdas e orfos e mais retirados,
e tod’os que tendes escaso diñeiro,
decide, decide, contade, cuitados,
do modo que aforca ruín usureiro.

170 Fóra da rexa. Fóra do lugar sagrado, onde se enterran os mortos non católicos. 171 A donde se ente-
rran os mortos d’ alem. Onde se enterran os que son doutra relixión. 172 Bula de composición. Beneficio
relixioso de perdón que se concedía a quen tiña bens alleos pero sen dono coñecido que certificase a
posesión.

44. A gaita “de”.

45. A gaita “escumungados”.

46. A gaita “de”.

47. A gaita “bulda”.

48. A gaita “que”.

49. A gaita “se”.

50. A gaita “o”.

51. A gaita “de un”.
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De pouco lle sirve seu duro metal
185 que o tempo e o tempo52 virá a derreter,

coa chave na man no xuício final
verelo rocente53 no medio a ferver.

Si fillos do Altísimo ser desexades,
prestade sin prezo que ricos seredes,

190 terásevos conta das vosas bondades,
millenta por unha no ceo acharedes.

Así reza o tema deste54 meu sermón:
Dios queira o dixese para o voso ben,
e vos alumine55 súa bendición,

195 veredes a groria para sempre, amén.

52. A gaita “que o tempo co tempo”.

53. A gaita “roxente”.

54. A gaita “de este”.

55. A gaita “alumiñe”.

(Misterios de Pontevedra de ¿Xosé Bieito Amado? Anónimo o poema e o libro.
Imprenta da viúva de Pinto, Pontevedra, 1845, pp. 46-53. Cotexado co recollido en
A gaita gallega –ed. facsímile, A Coruña, 1981–, pp. 138 a 141).

187 Rocente ou roxente. Candente.
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En certa parroquia
de un ancho terreo
co pé do altar farto
e dobrados dezmos,

5 había unha moza
de pais vinculeiros,
que daba cobiza
a muitos mancebos,
inda era rapaza,

10 ben nova, por certo,
e botara un corpo
dos máis casadeiros.
Mais como medraba
non faltaban vellos

15 que decían muito:
“non perde inda tempo”.
Os seus contraentes
non paraban nesto
e metían presa

20 por far seu desexo.
Formaban bandadas
para armar un preito
de mil trapalladas
e rusadas cheo.

25 O seu brando afago
de amor mintireiro
era enteresado
e a pancadas feito.
Así pois, anque eles

30 do seu apousento
non se meneasen
nin por cumprimento,
tiñan seus amigos,
canciños terceiros,

35 para namorare
por homes de lexos.
E viñan e iban,
voltaban mui presto,
levaban recados,

40 traendo embelecos.
Facíanlle á nena,
que non daba creto,
a rosca do galo
tales mensaxeiros.

45 E vendo a parroquia
e mais seus anexos
aqueles raposos
no seu galiñeiro

“CONTOS DA ALDEA” (1846)

Notas aclaratorias:

3 Pé de altar farto. Rico (farto) en dereitos de pé de altar, que eran os que cobraba a Igrexa por casamen-
tos, enterros, etc. 16 “Non perde inda tempo”. “Aínda ten tempo, é nova, para casar”. 24 Rusadas. Enganos,
trampas. 25 Afago. Aloumiño, mioco, testemuño de cariño. 28 A pancadas. Aos golpes, aos tropezóns. 32
Cumprimento, cortesía. 34 Canciños terceiros. Servos obedientes que ían de enviados. 43 Facerlle a alguén a
rosca do galo. Facíanlle as beiras con admiración para conquistala.
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xa se procataban
50 contra os taleigueiros,

xa refunfuñaban
facendo concellos.
E xa regañaban
dentes e canteiros

55 e algúns fumegaban
por riba dos pelos.
“Órasme estas xentes”,
decía un dos gremios,
“estes negrumantes,

60 estes farouteiros
¿cuidan que nosoutros
cos ollos non vemos,
que non descubrimos,
que non conocemos,

65 que non tras da moza,
mais dos seus arreos,
veñen estes damos1,
galáns calaceiros
que tan solo pensan

70 gastar seu diñeiro,
comerlle os seus bens,
mandar seus rendeiros,

e si poden dela
facer menosprezo

75 botando pernadas
ben fartos e cheos?
¡Catai que cumpridos!
¡que finos, que atentos!
¡Que noites inteiras

80 pasan ó sereno!
¡Que zapatos rompen
por eses outeiros!
¡Cantas molladuras,
sudores de peito

85 polas alegrías
do seu pensamento!
¡Que aturas, fatigas,
que arriscado empeño
por alumiñala

90 con merecimentos!
¿Que dirá a rapaza
de amores tan secos
de tantos felpudos
amantes morcegos?

95 ¿Que dirán aqueles
do seu parentesco,

1. Sic. Pode ser erro por “demos” ou ser a forma usada por Pintos como se fose o masculino plural de
“dama”.

49 Procatar. Estar aleutos, avisados ou preparados na contra. 50 Talegueiros. Os vendidos por cartos. 56
Órasme. Velaí, aí tendes. 59 Negrumantes. Aquí máis ca “meigos” significa “enganadores, trapalleiros”. 60
Farouteiros. Fachendosos e cheos de vaidade. 66 Arreos. Aquí fai referencia aos cartos que trae consigo, que
a enfeitan. 67 Damos. Se é esta a palabra correcta e non un erro por “demos”, significaría “señoritos”. 68
Calaceiros. Lacazáns, larpeiros. 72 Mandar seus rendeiros. Mandar nos seus foreiros, rendeiros. 75 Botar per-
nadas. Neste caso “entendéndose con outras mulleres fóra do casamento”. 87 Aturas. Cansazos, canseiras.
89 Alumiñar. Agarimar, adular. 93 e 94 Felpudos/ amantes morcegos. Suaves amantes nocturnos que a que-
ren vampirizar.
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os que lle porteñen
por pais e traseiros?
¿E os seus amigos,

100 chegados e deudos?
¿E os seus criados?
¿E os seus caseiros?
¿Non hai na parroquia
un home ben feito,

105 de sangre mui limpa,
mui bon cabaleiro,
de acendentes2 nobres,
de mui altos feitos,
de prendas cumpridas,

110 nado no terreo...?
¿Quen serán padriños
dese axuntamento
que estudían3 muitos
homes alleeiros?

115 ¿Non saben que é befa
maldita dos vellos,
o casar con homes
de terras de lexos?
¿Non saben que a froita

120 do manso pereiro

se aceda con púas
de bravos inxertos?
¡Probe rapaciña
si vai unda ó crego

125 sin que taes amores
lle saian de adentro!
¡Probe da inocente
si vai como un cego
collida da man

130 de criado alleo!
¡Pobre4 si non ten
quen lle dé consello
cristiano e san5

en tamaño apreto...!”
135 En esto un calado

que estaba atendendo
con muita pachorra
se foi el erguendo.
Era home corpudo,

140 ferrudo de membros,
coa cor aterrada
gastada do tempo,
pois tiña de anos
mui preto dun cento.

97 e 98 Porter por. Ter relación de parentesco con alguén (neste caso coa moza asediada polos intereseiros
pretendentes foráneos), ben polos pais (un curmán, por exemplo) ou polos traseiros, é dicir, ascendentes
de familia como os avós ou bisavós (un tío segundo, por exemplo). 113 Estudían. Penso que aquí signifi-
ca “traman”, “intentan argallar”. Pintos no seu Vocabulario recolle o substantivo “estudío” ao que dá o sig-
nificado de “enredo, discurso”. 114 Alleeiros. Descoñecidos. Chámase así aos de Pontevedra por non sen-
tirse orgullosos do que son. 115 Befa. Desprezo. 140 Ferrudo de membros. Robusto. 142 Cor aterrada. Cor
escura de terra, mouro.

2. Sic. Seguramente erro por ascendentes.

3. Sic. Palabra acentuada no í.

4. Sic. As máis das veces Pintos usa “probe”.

5. Para que o verso sexa correcto “cristïano” ou “cristiano / e” sen sinalefa.
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145 Non era golvado,
mais san por adentro
e estaba curtido
dos ares e ventos
e da agua salada,

150 fora mariñeiro.
Regalou os ollos,
moveu o cabelo,
mirou polas bandas,
pideu o silencio:

155 “Atendede homes
dixo o mariñeiro,
escuitade un pouco
vedraños labregos,
contarvos un conto

160 vou agora mesmo,
si a memoria axuda
meu santo San Telmo.
Conto que foi caso
mui ben verdadeiro,

165 pasado nos mares
xa fai muito tempo.
Vindo pois a bordo
de un barco guerreiro,
ferrado de cobre,

170 noviño e lixeiro,
do mar de levante
Mediterraneo6

cruzamos as aguas
en pouco de tempo.

175 Ía7 tramontana
do carto direito
seguido, soando,
con dentes e fresco.
E todo o camiño

180 vimos derradeiro
tres ou catro velas
anque alguiño lexos.
Non paramos mentes
por ningún receo

185 e casi empopados
botamos do estreito.
Destonces mudouse
mala cara o tempo
cimbraban as cordas

190 que poñían medo.
Correntes da África8,
borbollón do Occeno,
ventisca e chuvascos,
remuiñado vento9

145 Golvado. Podre, afuracado, feito po, caduco. Segundo o propio dicionario de Pintos. 158 Vedraños.
Experimentados. 175 e 176 Tramontana/ do carto dereito. Nordeste. 185 e s. Empopados/ botamos do estrei-
to. Navegando co vento en popa saímos do estreito (¿de Xibraltar?). 189 Cimbrar. Vibrar. 192 Borbollón do
Occeno. A auga parecía ferver na superficie do Occeno. Seguramente fai referencia ao “Occeano” ou
“Océano”, nunha forma culta (Occeno) coa que busca manter a rima do poema.

6. É necesario manter a acentuación grave para que se dea a rima en “e-o”.

7. Sic. As máis das veces Pintos usa “iba”.

8. Non se pode facer sinalefa.

9. Hai que ler “remuiñado” como palabra tetrasílaba (“re- mui- ña-do”), para conservar a medida do verso.
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195 traían o barco
cabezando arreo.
Tumbaba de un lado,
doutro lado o mesmo,
subíase ás nubes,

200 baixaba ó inferno,
corría un pouquiño,
recuaba presto,
tremaban pilotos
e mais mariñeiros,

205 mirando xa negra
a cunca do ceo
racharse e abrirse
con prestos lostregos.
Naquela negrura

210 formaron letreiro
moxenas de lume
ben gordas por certo.
E decían craro
en só dous carreiros:

215 Gardade o tesouro
ladrós andan preto.
Mui axiña o limos
nós, os mariñeiros,
e aquedouse o mare,

220 sosegouse o vento,
escampou a chuvia,
e foi crarecendo,
fuxíndose as nubes
a rente do ceo,

225 que quedou mui limpo
azul e sereno,
e grande e redondo
relucente espello
do sol mui dourado

230 ben posto no medio.
No barco tiñamos
nun altar ben feito
unha gran reliquia
tesouro sin prezo.

235 Como era costume
en tod’os apretos
rezámoslle salves,
e mais padrenuestros,
pois ós seus devotos

240 era amparo certo
contra maas tormentas
e turbóns do ceo.
Dempois proseguindo
noso derroteiro

245 a proa endilgamos
para Finisterro.
Mais logo mirando
por un catalexos
vimos vir os barcos

250 que tras nós viñeron.
Fóronse achegando
favor ofrecendo
si o barco quedara
magoado do tempo.

211 Moxenas. Muxicas, faíscas. 219 Aquedouse. Calmouse. 245 Endilgar. Neste caso “encamiñar”.
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255 Puxéronse en facha,
bandeiras tendendo,
mui empolistrados,
saúdos facendo.
Os nosos pilotos

260 con tal cumprimento
tamén amainaron
misuras rendendo.
Os deles en botes
adentro viñeron.

265 Foron convidados,
cos nosos comeron
e os camelaron
con dádivas, creo,
pois, cando ó principio,

270 da cámara preto
fomos a escoitar
falaban de recio
e enquillotrados
algo pareceron.

275 Mais logo de tarde
xuntos de concerto
todos se embarcaron
a ter un refresco,
e acabar os tratos

280 só dignos de negros.
Un rapaz da cámara
agachado dentro
estuvo á comida
escoitando atento

285 e contounos todo
canto dispuxeron.
Ó día seguente,
pola mañán cedo,
a redor do noso

290 de bandeiras cheos
poríanse os barcos
que tras nós viñeron,
e logo finxindo
un voto secreto

295 á nosa reliquia
na tempestá feito,
nunha procesión
sacala d’adentro
para os outros barcos

300 con pompa e pompeo.
E así que a tuvesen
alá ben a xeito
dar unha bordada
e tomar o vento,

305 quedando nosoutros
papamoscas feitos
sin nosa reliquia,
tesouro sin prezo.
Procuramos logo

310 buscar un remedio,
a tal ladroízo,
de bon escarmento.
No rancho de proa
fixemos concello

255 Poñerse en facha. Parar o curso dunha embarcación por medio das velas, facéndoas obrar en sentidos
contrarios. 257 Empolistrados. Erguidos, levantados para saudar fachendosos. 262 Misuras. Cortesías. 273
Enquillotrados. Enguedellados nunha discusión. 279 e s. Tratos/ só dignos de negros. Acordos só dignos de
xente sen dignidade nin palabra. 297 e s. Nunha procesión/ sacala d’adentro. Neste anaco falta o verbo prin-
cipal, que se sobreentende que é “irían sacala de adentro nunha procesión”. 300 Pompeo. Fachenda. 303
Bordada. Virada, xiro brusco da embarcación.



142 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

porque a todos fora
dada en gardamento,

325 confiada a todos,
grandes e pequenos,
de todos amparo,
de todos proveito,
(...)

315 e todos a unha
un gran xuramento
votamos, cruzando
das maus10 os dous dedos,
de salvar valentes

320 naquel caso estremo
a nosa reliquia
refugando medos,

10. Sic. Para Pintos a forma esperada sería “mans” ou, como viviu de pequeno en Ferrol, o plural en -s.
Este, pois, parece erro do copista.

(“Contos da aldea”, poema inacabado e, polo tanto, sen sinatura pero atribuí-
ble claramente a Pintos Villar, El Circulador, Periódico de Literatura y Anuncios, n.º 18,
Pontevedra, agosto de 1846, pp. 3 e 4).
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Vinde, vinde raparigas,
vinde correndo a milleiros,
con amorosas cantigas,
con ferreñas e pandeiros.

5 Vinde tamén, vinde mozos,
xa de lonxe, xa veciños,
do Rosal e de Torozos,
do Ribeiro e Bergantiños.
Dade turuxos de forte,

10 con gorxa apretada e fina,
e gozade de esta sorte
na festa da PELINGRINA.

Toquen a zanfona os cegos
e a flauta os que non o son;

15 e como honrados gallegos
tende en paz toda a función.
Oíde misa maior
da Virxen na santa igrexa,
porque vos dé o seu favor

20 e vosa avogada sexa.
Despois, idvos1 raparigas,
idvos, mozos, a milleiros,
con turuxos e cantigas,
ferreñas, flauta e pandeiros.

“A LAS GENTES DEL CAMPO EN LA FESTIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA DEL REFUGIO, LA DIVINA PEREGRINA” (s.d.)

Notas aclaratorias:

7 Torozos. Montes do norte de Valladolid, aquí quizais só aludidos para buscar rima con “mozos”.

(Publicado por Filgueira Valverde en “Versos gallegos en las fiestas”,
“Micelánea” da revista de El Museo de Pontevedra, XIII, 1959, p. 250-251. Sen sina-
tura, pero atribuído por Filgueira a Juan Manuel Pintos Villar).

1. O lóxico sería “ídevos”, pero así tería unha sílaba máis o verso. Polo tanto esperariamos “ivos”, pero non
“idvos”. Como só coñezo a versión de Filgueira non puiden comprobar se está así no orixinal de Pintos.
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Aquí por muitos anos1

deitei eu, malpecado2,
licor mui3 regalado
que a sede lle apagou

5 a un pobo de cristianos,

que muito4 valor tivo,
e agora está cautivo
de quen o asoballou.

Viñeron os do monte
10 e os5 da corte botaron,

* Poñemos esta data por ser  a que aparece ao final da publicación de don Xosé Millán (Pontevedra, outu-
bro 1857) e corresponde á data de destrución da fonte da Ferrería polos membros dun Concello progre-
sista, segundo pode comprobarse en Filgueira Valverde, X., “Unha cousa de Castelao sobre a fonte da
Ferrería”, IV Adral. Castelao na lembranza, Ed. do Castro, A Coruña, 1987, pp. 142-147 e “Xoán Manuel
Pintos e a fonte da Ferrería”, Adral VIII, O Castro, A Coruña, 1994, pp. 21-23. Filgueira, neste último arti-
go (publicado con anterioridade en La Voz de Galicia, 30-I-1992), di que coñece o poema por copia do
benemérito cronista pontevedrés don Xosé Millán e remítenos ao seu neto e herdeiro Isidoro Millán (conde
de Quirós). Di tamén Filgueira que o poema ten 15 estrofas de oito versos (o noso recollido de Casal e
Lois ten 21 estrofas) e preséntanos unha desas oitaviñas. Neste artigo Filgueira tamén fala dunhas “canti-
gas da Fonte” insertas en El Miño que teñen un “xorne popularista”, cantigas que non coñezo.

1. Na publicación de don Xosé Millán (“La fuente de la Herrería”, pp. 42, 43 e 44, dun periódico segura-
mente pontevedrés que descoñezo, 22 de novembro de 1929) aparece o poema co título de “Queixume
de unha fonte” e nel vense cambios ortográficos que seguramente responden ao desexo da época das
Irmandades de conseguir unha única norma para escribir en galego, pero que non se adaptan ao xeito de
escribir de Pintos. Indicarémolos, con todo. Este primeiro verso reprodúceo “Eiquí por moitos anos”.

2. Na edición de Xosé Millán, “mal pocado”.

3. Xosé Millán “moi”.

4. Xosé Millán “moito”.

5. Xosé Millán “ós”.

“QUEIXUMES DUNHA FONTE” (1857)*

Notas aclaratorias:

2 Malpecado. Está en masculino porque segundo apunta o propio Filgueira debe falar o chafariz da fonte.
9 Os do monte. Parece que son “os incultos de fóra, os brutos”. Quen mandou a demolición para un hipo-
tético traslado foi o gobernador civil don Luciano Quiñones de León, en 1857, e aínda que algúns dos
integrantes do Concello se opuxeron acabaron cedendo á presión política. 10 Os da corte. Os sabidos, os
finos, os cultos, os da vila (fronte aos “do monte”). Neste caso os pontevedreses vilegos.
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as alas lle6 cortaron
para por7 si volver;
e fasta8 a súa fonte
crueles desfixeron

15 e afora9 lles dixeron
que fosen a beber.

Perene aquí na praza
me viron centos d’anos10

valentes ciudadanos,
20 de Marte gran lexión;

pero acabouse a raza
de aqueles que brillaron11

e súas armas tempraron
aquí12 no meu pilón.

25 Inda nese ancho eirado13,
que só14 mirrada testa
pudo poñela15 infesta
de terra como está,
si botan un arado

30 verase relucente
cos cachos que presente
de aceiro doutra16 idá.

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

12 Para por si volver. Para que os da vila non puidesen defenderse. 17-24 A fonte fai nesta estrofa alu-
sión ao pasado glorioso de Pontevedra, que contou con grandes e valentes personaxes militares. Non
hai que esquecer que o nome da praza e da fonte (Ferrería) responde ao feito de que nela estaban os
ferreiros, forxadores de armas. 25 Eirado. Praza. 26 Mirrada. Mesquiña, estreita, de escasas miras. 27
Infesta. Poñela costa e toda levantada. 31 e 32 Cos cachos que presente/ de aceiro doutra idá. Cos anacos
de aceiro que aínda quedan enterrados na praza, na que a fonte desempeñou unha función importantí-
sima axudando a temperar o aceiro dos ferreiros que tiñan alí os seus talleres. 33 a 40 (Estrofa de Xosé
Millán en nota 37) De cantos mendicosos. Seguramente “Cantos pobres”, con todas as connotacións nega-
tivas desta palabra (sucios, sarnosos, cotrosos, miserentos). Se encheron eiquí os baldes. “Tiveron que vir
por auga á miña fonte”. Que foron logo alcaldes/ da xente que os limpou. “Que chegaron a ser alcaldes da
vila que os socorreu”. E cando xa briosos/ e limpos xa se viron/ de couces sacudiron/ a quen os elevou. “E
cando viron que eran poderosos e elegantes asoballaron aos que os axudaran”. Seguramente ese fora o
caso do alcalde que rexía entón Pontevedra, que quizais viñera de familia pobre e ao chegar a ser pode-

6. Sic. Debería ser “lles”.

7. O texto di “para poder si volver” pero debe ser erro do copista pois máis adiante vólvese repetir a
estrofa tal como a poñemos nós. Ademais se mantemos o erro non sae un verso heptasílabo senón un
octosílabo, sendo os demais todos heptasílabos. Tamén sería máis correcto que se empregase o infiniti-
vo conxugado “volveren”, indicando que o suxeito é o “eles” correspondente a “lles” e a “si”.

8. Xosé Millán “hasta”.

9. Xosé Millán “¡a fora!”.

10. Xosé Millán “de anos”.

11. Xosé Millán “d’aqueles que brilaron”.

12. Xosé Millán “eiquí”.

13. Xosé Millán “Inda si ese ancho eirado”.

14. Xosé Millán “sô”.

15. Pensamos que o feminino fai referencia á “praza”.

16. Xosé Millán “de outra”.
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35 ......................
......................
......................
......................
......................

40 ......................17

Aqui18 veñen alleos
mandar na vosa casa,
comer a vosa masa19,
deixarvos o relón;

45 abranguen os empreos

e poñen vosos fillos
en vergoñosos grillos
que meten compasión.

Así levan a eito
50 as torres e tellados

e os tempros sagrados20

derrumban e desfán;
e dormen no seu leito
con sono folgadeiro

55 e cheos de diñeiro
cando queren se van.

roso se esquecera das súas orixes. Por iso é probable que Casal e Lois ou o propio Pintos eliminasen esta
oitaviña pois, aínda en 1865, sería este alcalde persoa coñecida e quizais poderosa. No 1929 segura-
mente ninguén se lembraba de quen fora alcalde en 1857 e podía poñerse a estrofa sen problemas. Isto
indica que o orixinal que manexou don Xosé Millán tivo outra orixe distinta do que usou  Casal e Lois,
quizais unha publicación anterior ou algúns papeis privados de Pintos fornecidos pola familia. 45
Abranguen. Ocupan. 49 Levan a eito. Tiran sen deixar nada. 50 As torres e tellados. Nesa época o mesmo
gobernador civil mandou destruír o que quedaba do Castelo dos Arcebispos, chamado tamén Torres dos
Churruchaos e outros edificios de Pontevedra. 51 E os tempros. Refírese ao mandato, polo mesmo gober-
nador civil, de destrución da igrexa medieval románica de San Bertomeu O Vello, “que tiña diante a
praza do mercado, e á beira a alfóndiga onde os alcabaleiros fiscalizaban o viño da colleita e mais a
venda” (Filgueira Valverde, “A Bonne Ville”, V Adral, O Castro, A Coruña, 1989, p. 195). Así pois na can-
tiga que alude a Pontevedra (“Pontevedra é boa vila/ dá de beber a quen pasa/ a fonte, na Ferrería,/ San
Bartolomé, na praza”) San Bertomeu representaba o sitio onde se podía beber viño.

17. Supoñemos que aquí o copista (Casal e Lois) foi incapaz de ler unha das oitaviñas, aínda que deixou
constancia da súa existencia con estes puntos suspensivos. Ou, o máis probable, é que considerase pouco
respectuoso o seu contido. Ou o propio Pintos exerceu a autocensura. Esta última posibilidade é posible,
pois Pintos outras veces suprime palabras pouco finas ou nomes que non quere poñer completos, por
exemplo en “No soño que tuvo un home no ano 45 con motivo de haber lido a sesión de Córtes de 12 de
marzo de aquel ano”, que está na Foliada 5.ª de A gaita gallega, nos versos 79 a 92 da composición, na p.
150 da edición facsímile da RAG. Na edición de don Xosé Millán está completa a oitaviña e nela hai un
claro ataque ao alcalde. Di así: “¡De cantos mendicosos/ se encheron eiquí os baldes/ que foron logo
Alcaldes/ da xente (nesta palabra debía haber un erro na primeira letra, agora corrixida) que os limpou!/
¡E cando xa briosos/ e limpos xa se viron,/ de couces sacudiron/ a quen os elevou!”.

18. Xosé Millán “Eiquí”.

19. No artigo de Filgueira Valverde “Xoán Manuel Pintos e a fonte da Ferrería” (Adral VIII, O Castro, A
Coruña, 1994, p. 22) recolle esta oitaviña e pon “mesa” e non “masa”, pero así non hai rima nin sentido
lóxico.

20. Non se pode facer sinalefa neste verso, pois así non sae un heptasílabo.
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¡E vós como cordeiros
calás e pôs o colo21

fasta22 para o degolo
60 que vos queiran facer!

Convenlle ós23 alleeiros
que paguen así o pato
que24 os traten cun25 zapato
xa que así o queren ter.

65 Divina Virxe pura26

que como centinela
estabas sempre27 en vela
sentada28 no portal,
tamén a túa altura

70 impíos derrubaron29

e fóra te botaron
da praza principal.

Destonces os traballos
se aumentan cada día30,

75 e donde muito31 había
se vai a menos xa32.
con invisibles mallos33

sacode Dios na terra
a quen lle fai a guerra

80 valente de impiedá34.
¡Aquí35 na mesma praza

o cólera furioso

58 Pôs. Poñedes ou pondes. 59 Fasta. Mesmo. 64 Xa que así o queren ter. Xa que así queren ter o asunto,
a situación. Este pronome “o” é corrente na fala: “se o queren así, pois que achanten”. 65 Divina Virxe.
Refírese á Virxe de Belén. O Portal da Virxe de Belén foi tamén mandado desfacer polo mesmo goberna-
dor civil nesta época. 77 Mallos. Manlles, tipo de instrumento (unha vara longa cunha moca flexible na
punta) co que se separaba o gran da espiga. 80 Valente de impiedá. Coa valentía do impío. 81 O cólera.
Quizais se refira á epidemia que provocaron as ratas que apareceron co derrubamento de San Bertomeu e
o levantamento do seu cemiterio, que provocou a morte de moitos dos habitantes da praza e que as súas
casas tiveran moi mala venda (aínda que non creo que fose o cólera).

21. Xosé Millán “calades, pondo o colo”.

22. Xosé Millán “hasta”.

23. Xosé Millán “ôs”.

24. Xosé Millán “ques”, por erro de imprenta.

25. O copista pon “cun” pero o sentido parece pedir a comparación “cal”.

26. Xosé Millán pon aquí unha nota aclaratoria (ou quizais a nota é de Pintos): “(1) Alude a la Virgen lla-
mada del Portal que se hallaba sobre la entrada a la iglesia de San Francisco”.

27. Xosé Millán “sembre”, por erro de imprenta.

28. Xosé Millán, hai unha palabra riscada entre “sentada” e “no”, seguramente un erro da imprenta.

29. Xosé Millán “derrumbaron”.

30. Xosé Millán “son máis en cada día”

31. Xosé Millán “moito”.

32. Xosé Millán “xa!”.

33. Xosé Millán. Ao final da palabra e por erro de imprenta debía faltar o “s” de “mallos”, que foi engadi-
do a man.

34. Xosé Millán “impiedad!”.

35. Xosé Millán “eiquí”.
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mostrouse máis sarnoso36

para unha lección37 dar!38

85 Agora o oídio arrasa
viñedos e prantíos,
e tristes asubíos39

s’ón fúnebres40 soar41.
Viñeron os do monte

90 e os da corte botaron,
as alas lle cortaron,
para por si volver,
e fasta a súa fonte
crueles desfixeron

95 e afora lles dixeron
que fosen a beber.

Dios queira que o landreiro
que os ollos polo rabo,
a teucriños de a chavo,

100 lles fixo ir a trocar,
lles poña mui lampeiro
na praza un estandarte
que dé ganas en parte
de rir e de chorar.

105 Premita42 Dios lles poña
maceiro ou porco picho
ou ben un triste nicho
sepulcro ou panteón,
que para sempre sea

110 señal do seu enterro,
pedindo enmenda ó erro
de tanta maldición.

E vaian parolando
mulleres e miniños

115 por tódolos43 camiños
levando a novedá;

85 Tamén o oídio é unha praga entón nova que desfixo moitos viñedos e da que fala acotío Pintos. 88 S´ón.
Óense. Non entendo por que, a causa do oídio, se oen tristes asubíos (v. 87). Unicamente que sexa porque
agora a xente non canta en grupo na vendima, senón que reza entre dentes. 97 Landreiro. Cocho, que come
landras. Seguramente aquí “aproveitado”, “que come ata as landras”. 98 e 100 Que lles fixo trocar os ollos polo
rabo. Que os enganou facéndolles cambiar algo bo por unha cousa que non valía nada. 99 Teucrinos de a
chavo. Pontevedreses de pouco valor. 101 Lampeiro. Apresurado (é un dos significados que dá da palabra o
propio Pintos no seu Vocabulario). 102 Estandarte. En sentido figurado “algo moi aparatoso pero efémero e
de nulo valor práctico”. 106 Maceiro. Algún adorno en forma de mazo ou un home cun mazo que se usaba
de adorno inútil para acompañar a corporación municipal. Porco picho. Un cano dunha fonte noxento. Eu
penso que Pintos di que substituíndo a antiga e venerada fonte da Ferrería o alcalde pode poñer un ador-
no (un estandarte, un maceiro) ou un cano para verter a auga ou un nicho, calquera inutilidade que se lle
ocorra e que lembre aos pontevedreses o seu paso pola cidade e as desfeitas que lle deixaron facer, presen-
tándoos como un pobo morto.

36. O texto parece dicir “sannoso”, ¿quizais por “sañoso”? Así, é dicir “sañoso”, aparece en Xosé Millán.

37. Xosé Millán “leución”.

38. En Xosé Millán non hai interrogación nin ao principio nin ao final desta frase.

39. Xosé Millán “asobíos”.

40. Xosé Millán “se ôn fúnebre”.

41. Xosé Millán non recolle as oitaviñas que veñen a seguir, dende o verso 89 ao 144.

42. Sic. Por “permita”.

43. No texto “todos los”, por erro.
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e a todos convidando
que veñan ve-las pezas
de unhas grandes cabezas44

120 que hai nesta ciudá.
Dirán: o arco da vella

xa está na Ferrería,
¡sin agua ten a pía
de pedra e sin color!

125 Llo van a dar de tella
pintándolle unha pava
que ó vela caille a baba
d’a furco ó inventor45.

Agora din que a terra
130 que chaman de alleeiros,

a terra dos paveiros
terase que chamar;
pois inda nunha serra
ou da África no cabo

135 os ollos polo rabo
no’é tan fácil trocar.

Viñeron os do monte
e os da corte botaron,
as alas lle cortaron

140 para por si volver,
e fasta a súa fonte
crueles desfixeron
e afora lles dixeron
que fose a beber.

145 Os que sin dor me avilen,
axándome a figura,
e unha sepultura
me abrino46 sin piedá,
que bafen e aniquilen

150 a tan minguada xente
que vendo tan pacente
a xudiada está.

119 Dunhas grandes cabezas. Sentido irónico “dos parvos”. 121-122 O arco da vella/ xa está na Ferrería.
Pénsase que o arco da vella bebe as augas dos ríos e a do mar. Neste caso sería a auga da fonte. 126 Pava.
Especie de recipiente de metal, con tapa e pico, que serve para quentar auga. Houbo unha época en que
se poñían de adorno nas fontes unha especie de porróns, que lembraban ás “pavas” (hoxe hai un rematan-
do a fonte do Toural en Santiago). Aquí nin sequera sería real senón só pintada. 128 D´a furco. Do tama-
ño dun furco, é dicir, dunha sesma ou sexta parte dunha vara. 130 Alleeiros. Os que prefiren os estraños
aos seus. Pintos chámalles así moitas veces aos pontevedreses e mesmo chega a dicir que eran coñecidos por
este alcume noutras zonas de Galicia. 131 Terra de paveiros. Parece que Pintos xoga co significado de
“pava”, que parece un tipo de adorno, e de “pava”, pallasada. Aquí querería dicir algo semellante a “Terra
de parvos ou pallasos, que quitan cousas necesarias como unha fonte para poñer adornos inútiles”. 132 e
133 Pois inda nunha serra/ ou d’África no cabo. Pois nin sequera nun sitio inculto ou remoto. 145 Avilen.
Envilecen (verbo avilir). 146 Axar. Deteriorar. 147 e 148 E unha sepultura/ me abrino sin piedá. E que me
fixeron inservible e acantoaron. 149 Bafar. Abafar, afogar.

44. A primeira letra desta palabra non se le moi ben.

45. O autor pon “dà”.

46. Xosé Millán “abriron”.
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Permita Dios47 que halando
as guerlas sempre teñan

155 e que unda48 min se veñan
sin nunca as remollar;
e mocas remedando
de Tántalo sedento,
as aguas polo intento

160 non cheguen a tocar49.
Permita Dios50 que o fogo

atée na súa casa,
e toda feita brasa
borralla chegue a ser;

165 e non lle acuda logo
nin unha fecha de agua
que apague aquela fragua
que os vaia derreter.

E ti sonora trompa
170 da Fama no seu cume

bota o final51 queixume
da morte que che dan;
e polos ares52 rompa
e se entre53 polos ceos

175 a dir que aquí54 os alleos
mil falcatrúas fan.

153 Halar. Anhelar, suspirar con ansia, alamparse, segundo di o propio Pintos no seu dicionario. Aquí,
alampando coa sede. 154 Guerlas. Galadas, sistema polo que respiran os peixes. Aquí en sentido figura-
do “gorxas”. 157 Mocas. Acenos. 158 Tántalo. Fillo de Zeus e pai de Penélope. Matou o seu fillo e rou-
boulles aos deuses do Olimpo o néctar e a ambrosía para entregalos aos homes. Foi por iso condenado por
Zeus aos infernos, co suplicio de sufrir constantemente fame e sede. 159-160 As augas polo intento non che-
guen a tocar. “Polo intento de eliminarme como fonte non volvan poder tocar a auga”. 162 Atear. Atice,
avive, que dea bo lume. 166 Fecha. Grolo, papado de auga. 169 e 170 Trompa da fama. Non lembro como
acaba o chafariz da fonte da Ferrería pero pode ser que o faga nunha especie de campá invertida como
unha “trompa” musical ou quizais a forma alongada do chafariz sexa comparada a unha trompa de ele-
fante, neste caso “famosa”.

47. Xosé Millán “Bendito Deus”.

48. Xosé Millán “onda”.

49. No texto pon “trocar”, pero parece erro por “tocar” (tamén “tocar” está en Xosé Millán).

50. Xosé Millán “Premita Deus”.

51. O texto pon “Bota ó final o queixume” pero debe ser erro do copista, pois desta maneira non dá a medi-
da do verso. Tamén pode ser “Bota, ó final, queixume/ da morte que che dan”. En Xosé Millán “bota o final
queixume”.

52. Xosé Millán “aires”.

53. Xosé Millán “s’entre”.

54. Xosé Millán “eiquí”.

(“Colección de poesías gallegas de diversos autores” de Casal e Lois, 1865, p.
94 e ss. Cotexado coa publicación de don Xosé Millán ,“La fuente de la Herrería”, pp.
42-43 e 44, dun periódico seguramente pontevedrés que descoñezo, 22 de novem-
bro de 1929. Está asinado Juan Manuel Pintos Villar. Pontevedra, outubro 1857).
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Antonio1: Non podo xa máis tempo, Margarida,
sufrir tamañas penas
e cállaseme o sangre coa2 detida
en tod’as miñas venas.

5 Fuxamos, miña vida, deste outeiro,
fuxamos sin tardar,
non podo ver diante3 ese mosteiro
coas4 pedras a abalar.

Margarida: Aquí morreu meu pai e miña nai,
10 aquí o meu5 miniño,

e deles non me podo arredar, ¡ai!
gardándoche cariño.
Por estas cubizosas cotorelas,
tan cheas de verdor,

15 facendas miñas van, e eu con elas
afago o meu dolor.

Antonio: Alí naquela terra de Mourente
hai pastos mui vizosos,

1. Folla solta: “Antón”.

2. Folla solta: “ca”.

3. Se queremos que o verso dea a medida exacta ou non facemos sinalefa ou debemos ler “dïante”.

4. Folla solta: “cas”.

5. O texto orixinal pon “mou”, por erro.

“ANTONIO E MARGARIDA” (1857)

Notas aclaratorias:

3 Cállaseme o sangue coa detida. (Penas tan grandes) provocáronme a detención do sangue, que me que-
dou callado. 13 Cubizosas cotorelas. Apetecibles, envexables montículos. 15 Facendas. Rabaños de ovellas.
16 Afago o meu dolor. Tempero a miña dor. 17 Mourente. Santa María de Mourente, parroquia do munici-
pio de Pontevedra, que está a 4 km.



152 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

¡ai!, vente Margarida, que hai enchente
20 de sitios deleitosos.

Alí dendes que se abre a luz do día
os ollos se recrean
de terra, mar e ceo, coa alegría
que todos a desean.

25 Si bos legumes, peras mui sabrosas,
mazás e máis ameixas,
pobolos de hortaliza, uvas sabrosas,
pexegos e cireixas
che apeitan, Margarida, ven comigo,

30 ¡ai!, vente miña vida,
que libre me verei alí contigo
de tan cruel ferida.

Margarida: Xa sabes qué de veces ó convento,
ó6 pé do camposanto,

35 sin precatar quizais o movimento,
me vou, ¡e choro tanto!
O choro me deleita alí xemendo,
alí que o meu filliño
penso que vén á reixa respondendo,

40 o meu corazonciño.
A fonte que aquí surde tan rastreira
e vai polos herbales
e a sede me apagou a vez primeira,
amolégame os males.

45 ¡Cantas veces me oíu as miñas cuitas!
¡E cantas gran consolo
tivemos nela os dous! ¡Ai, muitas, muitas,
e ti conmigo solo!

27 Pobolos. Pintos di que significa “poboados, que se aplica preferentemente ás plantas, familias”. Aquí
debe significar plantacións de hortaliza. 29 Apeitar. “Agradar”, segundo o propio Pintos. 44 Amolegar.
Mitigar.

6. Folla solta: “O”.
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Antonio: ¿Non fire a túa alma a soledade,
50 o triste acabamento

que leva no beiral da eternidade
a morte do convento?
¡A súa vida, amor, a súa riqueza,
que para todos era,

55 agora en hedras vemos e maleza!
¡Quen antes llo dixera!
¡Repara esas solainas sin vidreiras,
sin portas nin balcón!
¡Sin tellas no tellado, sin madeiras

60 en tanta habitación!
Abertas as paredes regañadas
se ven por esa altura.
¡Os ollos se magoan coas miradas
de tanta desventura!

65 A fouzaña do tempo varre todo,
trocando o deste mundo
d’arriba para baixo, sin ter modo,
meténdoo no profundo.
A probe chouza, o pazo mui dourado,

70 o gran e maila palla,
cando máis un está desprocatado
repara que é borralla.
¿Onde van Margarida aqueles días
de Lérez esperanza?

75 ¿Onde van os praceres, e alegrías
da nosa boa andanza?
Vente pois, miña xoia, vente axiña,
vendamos o que temos,
que alí en Mourente veigas e casiña

80 barato mercaremos.

55 O convento. Refírese a San Salvador de Lérez, que como todos os conventos fora desamortizado uns
anos antes. 65 Fouzaña. “Fouce para cortar silvas”. Aquí sentido figurado por “paso destrutor do tempo”.
67 Sin ter modo. Sen ter comedimento. 71 Desprocatado. Sen decatarse.
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Margarida: É7 certo que o derrubo desa casa
de rezo e de orazón
non me contenta a min, que me desbaza
e parte o corazón.

85 Cando ela estaba en pé mui boa venda
tiña o viño e pan8,
os ovos e galiñas, e a facenda
medraba neste chan.
Si tiña algún afogo alí acudía

90 a xente, e remediaba
os males de que o frade se doía
e gran limosna daba.
A parroquia fitaba nos pesares,
os ollos no convento.

95 De dentro e fóra os probes a millares
achaban alimento.
Mais agora si aquí tornan os ollos
é9 só para chorar,
vendo que os mesmos gonzos e ferrollos

100 se viron acabar.
Mais eu non sei que ten esta terriña,
este doce terrón,
que no’hai10 pracer ningún para11 a alma miña
imposta de aquí, ¡non!

7. Folla solta: “E”.

8. Neste verso só se pode facer unha sinalefa para que dea a medida correcta.

9. Folla solta: “E”.

10. Folla solta: “n’hai”

11. Folla solta: “pra”.

83 Desbaza. Desencaixa, lacera, dana. 93 e 94 A parroquia fitaba nos pesares/ os ollos no convento. Os fre-
gueses, nas súas necesidades, poñían a vista, pedían auxilio ao convento. 104 Imposta. Botada fóra, segun-
do o propio Vocabulario de Pintos.
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105 Antonio: Fuxamos deste cadro de tristura,
fuxamos, Margarida.
Que xa se foi de aquí toda fartura,
e pasa mal a vida.
¡Aquela casa chea como un ovo

110 se veu quedar buxán!
Coa12 rabia que desfai famento lobo,
guindárona no chan.
¡Siquera fora a tirria algo pacente
con tan lindo edificio,

115 sin far del tamén cal da súa xente
o mesmo sacrificio!
Deixemos deste río as súas beiras
que choren tantos males,
non vendo polo souto, campo e leiras,

120 maestros, colexiales.
¡Non vendo nas ventanas tan vistosas
os monxes rezadores
e en vez do Paraíso as brancas rosas,
estrugas e delores13!

125 Estando alá no extremo derradeiro
do monte de Mourente
ese14 convento volto en pardiñeiro
n’o teremos presente.
Non veremos lagartos gaveeiros

110 Buxán. Baleira. 111 Famento lobo. Aquí parece unha alusión a Mendizábal. 113 Tirria. Odio, teima.
115 Sen far. Sen facer. 124 Estrugas. Ortigas. 127. Pardiñeiro. Casa escanastrada, ruína, parede derrubada.
129 Gaveeiros. Engatadores, que soben polas paredes.

12. Folla solta: “ca”.

13. Folla solta: “dolores”.

14. Folla solta: “este”.
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130 meterse nas rendixas
nin oiremos os chíos lastimeiros
do moucho nas cornixas.
Fuxamos, Margarida, desta terra
a lonxe destas feces,

135 remedo dos estragos da gran guerra
que contan dos franceses.

Margarida: Aquí nacín e quero a miña cova
ter unda a de meus pais;
non hai tesouro algún que me remova

140 de aquí fóra xamais.
Primeiro se verá fuxir do río
ó15 monte seco o peixe
e pastar polos matos de bravío
que o meu lariño deixe.

145 De Lérez a campana o son diario
que chama pola xente
me fire á alba e hora do rosario
a alma docemente.
¡Que alegre o corazón e refolgado

150 subindo levo o esqueiro
que vai para ese tempro levantado
no cume deste outeiro!
Non o premita16 Dios, non, eu llo prego,
me ampare o seu escrito,

155 nin por canto hai no mundo me despego
do grande San Benito.

134 Feces. Residuos, restos inmundos. 135 Da gran guerra/ que contan os franceses. Refírese á chamada
“Guerra da Independencia”. 149 e 150 ¡Que alegre o corazón e refolgado/ subindo levo o esqueiro! ¡Que ale-
gre e descansado levo o corazón cando subo a escaleira! 154 Me ampare o seu escrito. ¡Que me ampare o
Evanxeo! 156 San Benito. San Bieito de Lérez, santo de gran veneración na zona, que está no mosteiro de
San Salvador.

15. Folla solta: “O”.

16. Folla solta: “permita”.
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Para el pesei a trigo o meu miniño
¡e deille un cribo cheo!
e penso que agradado, ¡cuitadiño!

160 levouno17 para o ceo.
Benito se chamaba o meu pracer,
¡pequeno serafín!
Unda o santo vivir quero e morrer,
terá conta de min.

165 E agora que xa o sol se vai decendo
seguindo a súa sorte,
iremos noso gando recollendo
e abrigando18 na córte.

Antonio: ¡Que cheas van as vacas e que dondo
170 o ubre lles pendura!

¡Que rico leite dan e qué de abondo,
que gordo e de brancura!
Munxido da túa man e surrichado
nunha vidrada cunca

175 lle boto pan de millo esfrangullado
e non me cansa nunca.
Marchemos, rula miña, vamos logo
cear ó noso eidiño,
que19 co meu estudiado desafogo

180 creceu o meu cariño.
Repóndote tan ben ó meu empeño
¡canto gusto me dabas!

157 Para el pesei a trigo o meu meniño. Seguramente fixo unha ofrenda ao santo para que nacera ben o fillo
consistente en darlle tanto trigo como pesase o cativo. Debían ser correntes este tipo de ofrendas. 171 E
qué de abondo. E qué abundante. 173 Surrichar. Expeler o líquido con forza. 179 Estudiado. Pensado de
antemán, tramado. 181 Reporse. Oporse.

17. Folla solta: “levoumo”.

18. Folla solta: “metendo”.

19. O texto orixinal pon “qui”. En folla solta: “Pois co meu estudiado desafogo”.
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¡Agora sei mellor20 a quen eu teño,
que tal virtú gardabas!21

185 ¿Como esquecer pudera
as sendas e carreiros,
que os amores primeiros
me fixeron andar?
¿Como os regos e pedras

190 e árbores e frores
que viron meus amores
había eu de deixar?
¿Como fuxir do río
por onde nós á beira

195 de parexiña inteira
o cadro imos a ver,
e dentro do espello
mui fresca e cubizosa
en lazada amorosa

200 bicarse de pracer22

de oír aquel concerto
que fan os paxariños

193 e ss. ¿Como separarnos do Lérez, río onde nos reflectimos como parella íntegra, semellante á dun
cadro e alí, naquel espello do río, novos e cheos de desexo, abrazabámonos e bicabámonos ledos ao oír o
concerto que fan os paxariños animando os nosos bicos?

20. Folla solta: “millor”.

21. É aquí onde se dá o cambio de ritmo entre as estanzas e as oitaviñas heptasílabas.

22. Na edición de El País e na de Casal e Lois as dúas oitaviñas que veñen a seguir ocupan os versos 233
a 240 (a primeira) e 241 a 249 (a segunda) sendo polo tanto a 7.ª e 8.ª. Pola contra a seguir, é dicir, como
oitaviñas 3.º e 4.º e ocupando, polo tanto, os versos 201 a 216, están as que nesta edición ocupan os ver-
sos 233 a 249. É na folla solta onde se insiren tal como as damos aquí. Penso que isto é o correcto, pois
no n.º 2 de El País (6-11-1857) aparece, baixo o epígrafe ERRATA, a seguinte aclaración: “En la égloga
“Antonio e Margarida”, inserta en el n.º 1, la séptima y octava estrofa del final debían ocupar el lugar de
la tercera y la cuarta, y estas dos últimas el de aquellas”. Casal e Lois presenta, manuscrita, unha versión
que coincide totalmente coa do n.º 1 de El País, de onde seguramente copiou a égloga, pois non debeu ver
a nota do n.º 2.
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que encenden os biquiños
que nos ón estralar23,

205 e quedas e tan mornas
se pór as ovelliñas
sin dar ás orelliñas
para nós a mirar?
¡Polo souto folloso

210 mil veces nos guindamos,
onde o ar polos ramos
recende e fai vivir!
De aquí24 só alá no ceo
se pode estar ausente

215 que outro Lérez gocente
non pode acá existir.
E cando o sol nacente
se estrela neste lado
parez que un doce engado

220 presinte aquí ó ferir,
e, ó decer da tarde,25

no monte de Porreiro
parez que lastimeiro
chora a se despedir.

225 O cura ten falado
muito do paraíso
e mais do campo Eliso,

213 ata 216 De aquí só se pode un ausentar para ir ao ceo, pois outro lugar de tanto gozo como Lérez
non hai na terra. 217 ata 224 Cando nace o sol e se pousa neste lado parece sentir con antelación (pre-
sentir) un doce engado ao tocar (ao ferir) estas terras, e ao rematar a tarde, cando se pon polo monte de
Porreiro (Monteporreiro, monte da parroquia de Mourente), parece que chora lastimeiro ao despedirse.
227 Campo Eliso. Campos Elisios, especie de paraíso pagán onde irían as almas dos que, ao morrer, mere-
cesen tal premio.

23. No orixinal de El País hai interrogación nesta frase, que non está na folla solta pois carece de sentido
lóxico, así que a suprimín.

24. Folla solta: “D’ aquí”.

25. Neste verso non se pode facer sinalefa, para que sexa heptasílabo.



160 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

do ceo dos pagáns,
e ¡penso que co río

230 teremos un remedo
do xentilico26 credo
en tan estremos27 chans28,
Aquí do fondo á cima
se escacha a terra toda,

235 ningunha de tal moda
vén tanto fruto dar29.
Por entre as mesmas pedras
que están alá no cume
se sente o gran cheirume

240 de30 flores regalar.
E polas mesmas fendas
do máis alto penedo
se ven frutales cedo
para as nubes s’erguer,

245 e cantos aquí veñen
e viron muito mundo
din que o xugo fecundo
non pode millor31 ser.

230 Remedo. Imitación, algo comparable a. 231 Xentilico credo. Relixión pagá. 232 Estremos. Perfectos. 233
Aquí do fondo á cima/ se escacha a terra toda, /ningunha de tal moda/ vén tanto fruto dar. Aquí cultívase toda
a terra dende o pico do monte ata a parte baixa do val e non hai ningunha outra terra que dea froita así,
na súa totalidade. 247 e 248 Din que o xugo fecundo/ non pode millor ser. Din que non é posible atopar outra
terra que se deixe labrar e que produza froitos coma esta.

26. O texto orixinal pon “xentilíco”, con acento no segundo “i”, para sinalar que é palabra grave.

27. Folla solta: “extremos”.

28. Como xa indicamos na nota 20, aquí na folla solta non aparecen as dúas oitaviñas, que foron interca-
ladas con anterioridade.

29. Folla solta: “Ven tanto fruto a dar”.

30. Folla solta: “das”.

31. Folla solta: “mellor”.
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Non pasémo-la banda,
250 e pois a Dios debemos

a gloria que aquí temos
no’a32 deixemos de33 man,
pidámoslle que alegre
conserve a nosa alma,

255 e que nos garde a palma
dos que con el están.
¡Ai carrapucheiriña!
de aquí non nos iremos
e xuntos viviremos

260 en sosegada unión.
Si faltos de riqueza
pasamos esta vida
teremos sin ferida
mui san o corazón.

265 E si de aquel convento
o mal a nós alcanza
teñamos confianza34

de virmos a mellor.
E o santo agradecido

270 da nosa lealdade35

alá na eternidade
veremos36 con amor.

249 Non pasémo-la banda. Non cambiemos para o outro lado do río (non vaiamos a Mourente e deixemos
Lérez). 252 Deixar de man. Renunciar a algo. 255 A palma. A gloria.

32. Folla solta: “N’a”.

33. Folla solta: “da”.

34. “Con-fi-an-za”. Hai hiato, deben contarse catro sílabas.

35. Folla solta: “lealtade”.

36. Folla solta: “Veranos”.
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Que a roda da fertuna
levanta e baixa a eito,

275 dá voltas ó dereito,
dá voltas ó rivés.
E muitos que se viron
con muita fantesía
da noite para o día

280 se ven por entre os pés.

Juan Manuel Pintos.
Burgo de Pontevedra, agosto de 1857.

(El País, n.º 1, 30-VIII-1857, pp. 3-4 –corrixida na errata que sinala o n.º 2 deste
mesmo periódico. Edición cotexada coa dunha folla solta facilitada pola familia de
Isidoro Millán, que, pola súa vez, a conseguira de María Luísa Pintos Fonseca, bis-
neta de don Xoán Manuel. Nesa folla solta o título non é “Égloga. Antonio e
Margarida” senón Égloga. Antón e Margarida. Non ten pé de imprenta nin ningún tipo
de referencia de data ou lugar da publicación. Está asinada polas iniciais J.M.P.V. e, á
man, seguramente escrito polo propio Pintos, “A D. Basilio Pintos Amado”. Tamén
está cotexada coa “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal
e Lois de 1865, t. I, p. 116).

278 Fantesía. Pretensións. 280 Se ven por entre os pés. Vense pisoteados, tripados no chan.
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Ó1 pé de esta verde faia
me asoballan mil dolores
por Lucia2, meus amores,
que aquí suspirou tamén;

5 e entre as follas destas3 pólas
corrían con frescos ares
acordes nosos cantares,
ensenos4 do noso ben.
Aquí sentados nas herbas

10 que gorentan con aromas
paráballe algunhas pomas
que traía eu do pomar,
e ela5, miña xoíña,

quería ser derradeira
15 dándome a min a primeira

de cote para probar.
Armáballe con rosiñas
e6 lirios e azucenas
ramiños de varias menas

20 que puña no seu mandil,
e dábame gusto vela
cómo neles7 desfollaba
e das follas me guindaba
coa man chea máis de mil.

25 De veces, ela donosa
me daba unha pancadiña

“SAUDADES DE UN PASTOR” (1857)

Notas aclaratorias:

8 Ensenos. No Vocabulario Pintos recolle para esta palabra o significado de “mostra, signo, indicio”. Tamén
recolle a variante que presenta en El Desengaño, é dicir, sensenos, dándolle o significado de “plumiñas que
forma a flor das plantas de millo” e de “signo feliz”, que é, evidentemente, o significado que ten aquí. A
palabra vén de Cincinus, segundo o propio Pintos. 11 Paráballe. Estonaba ou quitaba a paraza ou pela (peli-
ca da parte de fóra da froita). Pomas. Mazás. 19 Mena. Tamaños, medida, proporción, segundo o propio
Pintos. 26 Pancadiña. Golpiño algo brusco.

1. No texto aparece sen o til da contracción pois, ao ser maiúscula, nestas primeiras edicións non se poñía.

2. En El Desengaño “Lucinda”, seguramente por erro, ben do impresor, ben de Álvarez Blázquez.

3. En El Desengaño “de estas”.

4. En El Desengaño “sensenos”. Pode ser que Pintos dubidase se o “s” era do artigo (e nese caso serían “os
ensenos”) ou pertencese á palabra (e nese caso serían “os sensenos”). Parece que finalmente decidiu que o
“s” era da palabra, pois no Vocabulario recolle a palabra “sensenos”.

5. Para que sexa o verso octosílabo non debe haber sinalefa.

6. Na edición de El Desengaño “e mais lirios e azucenas”. Así engade unha sílaba máis que lle permite facer
a sinalefa.

7. Na edición de El Desengaño “nelas”.
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e s’8 erguía lixeiriña
como querendo fuxir;
e botando eu atrás dela,

30 ¡cuitadiña!, se cansaba;
no meu colo repousaba
trunfando9 de min a rir.10

Outras collía amorotes11

por entre a herba ballesta,
35 e traía a súa resta12

de encarnadiño color.
E no-los dous, mui contentos,
folgando de modo vario
ás13 doas de aquel rosario

40 topabamos14 gran sabor.
Contabamos15 as mapolas
que polo verde relocen
e se brandean e trocen
con mimosa curvazón,

45 cal se inclinaba amorosa,
mecida por meus alentos,
a gloria dos pensamentos,
prenda do meu corazón16.
¡Con que cubiza eu estaba

50 esperando aquí por ela,
tocando a miña rabela
de mui suave chilín!
¡Que brinco meu peito daba
cando ó lexos polo monte

55 baixaba Lucía á fonte
por vir a cabo de min!
Destonces, ¡ai!, ó camiño
ll´iba saír eu correndo,
sempre nova parecendo

60 a meus ollos meu amor;
e por veces as ovellas
do rebaño se paraban,

33 Amorotes. Amorodos silvestres. 34 Herba ballesta. Alestaz, segundo o propio Pintos. A alestas ou grama
de olor, é unha planta gramínea de coto delgado e pouca altura, que florece en primavera, formando cés-
pede que o gando come de mala gana polo seu olor. 41 Mapolas. Papoulas. Flor vermella da familia das
papaveráceas. 43 Trocen. Torcen. 51 Rabela. Rabel, instrumento musical pastoril. 52 Chilín. Son.
Onomatopea imitando o son da “rabela”. 59 Nova. Novidade, noticia novidosa.

8. En El Desengaño “se”.

9. En El Desengaño “triunfando”.

10. En El Desengaño esta oitaviña é a 5.ª (versos 33 a 40), mentres que nesta edición é como vemos a 4.ª
(versos 25 a 32).

11. En El Desengaño: “Ela collía amorotes”. Nesta publicación esta é a 4.ª estrofa (versos 25 a 32), está pois
cambiada a orde destas dúas oitaviñas. Na edición de El Miño a 4.ª é a 5.ª de El Desengaño e a 5.ª de El
Miño é a 4.ª (co primeiro verso algo distinto) de El Desengaño.

12. En El Desengaño “testa”, por erro dalgún dos copistas (impresor ou Álvarez Blázquez).

13. No texto sen til, quizais por usar sempre ao comezo do verso a maiúscula.

14. En El Desengaño “topábamos”.

15. En El Desengaño “contábamos”.

16. Tampouco “corazón” leva til nesta edición de El Miño.
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para nosoutros miraban
en medrío17 encantador.

65 Inda me lembro dun18 día
que fun coller para ela
un niño coa paxarela
e cos seixiños tamén;
e tal foi a nosa présa

70 que os seixiños estrochamos,
e cando nos procatamos
xa a paxara voara ben.
Sentida a hermosa Lucía
por voarlle o paxariño,

75 redobroume o seu cariño
con mirar anxelical;
e xureille que eu tería
paxariños para ela
mentres que unha19 paxarela

80 aniñase no beiral.
¿De que me sirven os niños
con tanto anhelo buscados,
si no´han20 de ser regalados

como tanto llo ofrecín?
85 Topei un niño de merlo

e outro de paparrulo,
de pardillo e mais de rulo,
e topeino de pimpín:
De verderol topei outro

90 e de sirín pequeniño,
e tamén topei o niño
de xílgaro e pescador.
Topei outro de laverca
e tamén de lavandeira,

95 e outro nunha silveira
do divino reiseñor.
Todos eles xa chocaron
e os fillos teñen no berse
en roda, que por erguerse

100 xa pugnan e por voar;
e forman unha coroa
mui alegre e animada,
cando os pais van coa21 bicada
os abouxan a chiar.

64 Medrío. Medro, o acto do desenvolvemento, do vigor, do crecemento da produción ou reprodución
(segundo o propio Pintos). 67 Paxarela. Unha paxara pequena, ou paxariño femia. 68 Seixiños. Pelouriños,
pedras redondeadas pola erosión. Aquí “ovos pequenos” (en sentido figurado). 70 Estrochamos.
Rompemos, estrafelamos. 71 Procatamos. Decatamos. 73 Sentida. Desgustada. 65 ata 80 Quizais se poida
ver nestes versos (e nos seguintes) un dobre sentido erótico, propio da poesía popular e populista. 86
Paparrulo. Descoñezo que paxaro é. ¿Será o paporrubio? 87 Pardillo. Pardelo (segundo o propio Pintos).
Ave pequena da orde dos frinxílidos, común nos nosos campos. Rulo. Macho da rula (tórtola, segundo o
propio Pintos). Os outros paxaros citados aquí serán identificados posteriormente. 97 Chocaron. Foron
quentados no niño e xa saíron os paxariños. 103 Bicada. O que leva o paxaro no bico para os seus fillos,
segundo o propio Pintos. 104 Abouxan. Atronan, enxordecen a un co barullo.

17. Tampouco esta palabra leva til nesta edición de El Miño.

18. En El Desengaño “de un”.

19. En El Desengaño “una”, seguramente erro.

20. En El Desengaño “n’han”.

21. En El Desengaño “ca”.
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105 ¿De que me sirveu22, cuitado,
gavear valos e muros
e nos buratos23 escuros
meter eu a miña man?
¿Espiñarme, andar esposto

110 dos árboles polo alto,
si outro maor sobresalto
as saudades me dan24?
¡Fai tres días que non vivo,
señeiro sin a parexa,

115 e bagoada pestanexa
miña25 vista en pos de ti;
triste ollada polo souto
boto e mais por todo o monte;
vou de cote a ver a fonte26,

120 sin toparte aquí ni’ alí!
Fatigado en tal precuro,
me guindo ó pé desta27 faia
e fago outra fonda raia,

desde28 antronte, que non vés;
125 e conto nelas de cote,

tornando os ollos chorosos,
entre saloucos penosos
digo, unha...dúas...tres!
¡Ai, Lucía, cantas bágoas

130 mollan a miña monteira,
que poño por cabeceira,
deitado aquí, a esperar!
Non tardes, miña xoíña,
si non qués que a vida acabe

135 e que a morte aquí me trabe,
qu’ este29 amor non dá vagar.
Ruliña30 muito amorada,
suavísimo sirín31

e reiseñor32,
140 que ó serán pola enramada

gozades preto de min
voso amor,

106 Gavear. Engatar, subir, ascender. 115 Bagoada. Chea de bágoas. 123 E fago outra fonda raia. Facía un
sinal na casca da faia por cada día que faltaba a súa namorada. 137 Amorada. Namorada, segundo Pintos.

22. En El Desengaño “serviu”.

23. En El Desengaño “buracos”.

24. O verso parece pedir unha sílaba máis, pero tamén se pode medir con diérese: “saüdades”.

25. No texto copiado a máquina de El Desengaño por Álvarez Blázquez di, por erro, “niña” e non “miña”.

26. En El Desengaño “ve-la fonte”.

27. En El Desengaño “de esta”.

28. En El Desengaño “dende”.

29. En El Desengaño “que este”.

30. No texto de El Miño pon “Ruíña!”, pero supoñemos que o propio Pintos corrixiu poñendo “Ruliña” e
eliminando a admiración.

31. Este verso resulta heptasílabo e non octosílabo, como debería ser. Para que sexa correcto deberemos
lelo: “süavísimo sirín”.

32. Este resulta un verso pentasílabo, cando debería ser tetrasílabo. Quizais sexa tamén erro da impresión
por haber un “e” de máis: “süavísimo sirín,/ reiseñor”.
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levade a unda Luciña
novas deste meu dolor33

145 e saudades.
Decille que a alma miña
no piteiro encantador34

lle levades;

que veña axiña correndo
150 a ter man da miña vida

que me foxe.
Bulide, que xa morrendo
quizais en balde ma pida35

fóra de hoxe.

152 a 154 “Bulide paxariños, porque estou morrendo e, a partir de hoxe (se volve), quizais en balde me
pida a vida”.

33. En El Desengaño “delor”.

34. En El Desengaño “cantador”. Ten máis sentido deste xeito.

35. En El Desengaño “poda”, por erro dalgún dos copistas (impresor ou Álvarez Blazquez).

Juan Manuel Pintos.
Burgo de Pontevedra, octubre de 1857.

(El Miño, descoñezo en que número e data, pois o que posúo é a fotocopia dun
recorte de dúas páxinas dun exemplar do periódico. A primeira das páxinas ten o
número (39) e nela aparece, baixo o epígrafe de “Floresta Universal”, parte dun arti-
go en prosa castelá de Alberto Camino (datado en Madrid o 3 de novembro de 1857)
e 12 versos deste poema de Pintos, que continúa ocupando a totalidade do recorte
da páxina seguinte. O recorte foi mandado polo autor a don Antonio de la Iglesia, en
carta do 6 de decembro de 1857. Está gardado na caixa 97/ carpeta 22 do Arquivo
Irmáns De la Iglesia da biblioteca da Real Academia Galega. O outro exemplar do
poema que posúo vén de El Desengaño, n.º 26, pp. 206-207 (Vigo, 16 de xullo de
1872). Foi conseguido pola amabilidade de Isidoro Millán, que me pasou unha foto-
copia a máquina de Xosé María Álvarez Blázquez, copiada do exemplar de El
Desengaño. Millán tamén me pasou a súa versión do poema e un comentario –incom-
pleto, ata o verso 93– dos aspectos que el considerou salientables).
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Alegres polo campo
corredes, rapaciños,
mui desprocatadiños
do tempo que virá.

5 Folgades no presente
xogando sempre e rindo,
sin ver que vai fuxindo
a pracenteira edá.
O trompo ou a pelota,

10 cometa ou estornela,
ben outra bagatela,
para vós é o mellor.

Cuidades que no mundo
non hai outro tesouro,

15 nin vale nada o ouro
no voso arrededor1.
Corredes á paresca,
tulé ou garagao,
as puchas polo chao

20 poñés para2 as saltar.
Colledes o3 panterlo,
marchás ós bebedores
mui ben madrugadores,
co visgo para armar.

“OS NENOS” (1857)

Notas aclaratorias:

10 Estornela. Xogo infantil chamado tamén “billarda”. Segundo di E. Rodríguez, para Pintos é un xogo
infantil distinto que consiste nunha variña e dúas aspas que xiran movidas polo aire como as dos muíños
de vento. 17 A paresca. Xogo de rapaces que consiste en poñer as puchas no chan distanciadas e en rin-
gleira, choutando ao seu redor á pata coxa sen que o pé toque as puchas. 18 Tulé. Xogo de rapaces que se
chama tamén “as quedas” e consiste en que un rapaz corre detrás doutros ata que lle toca a un deles, dicín-
dolle “tulé” ou “quedas”. Entón ese rapaz é o que ten que correr tras os demais. Garagao. No dicionario de
Pintos aparece a forma garagau definida como “escondite”. Neste caso parece que Pintos identifica os tres
xogos (a paresca, o tulé e o garagao) igualando todos ao primeiro deles, é dicir, “a paresca”. 21 Panterlo.
Trebello para pillar paxaros. 22 Bebedores. Sitios onde beben os animais. 24 Visgo. Materia viscosa que
serve para que nela queden presos os paxaros.

1. En El Álbum de El Miño “arredor”, seguramente por corrección do impresor, pero así non se pode facer
sinalefa.

2. En La Caridad “poñedes, pra as saltar”.

3. En El Álbum de El Miño “ó”, por erro.
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25 Xogades ós peletres,
chinquilla4 ou mariola5,
con grande batahola
que dá gusto de ver.
Ou ben á pita cega

30 con outros mil enredos,
bulindo sempre e ledos6,
sin amarguras ter.
Poñedes por casulla
papeles, e a camisa

35 por alba, e unha misa
botás en remedal.
Dimpois das xirigonzas,
deixáde-los altares,
facesvos militares

40 con música7 vocal8.
Montades en canelas
facedes mil barullos,
con catro garabullos
as armas remedás.

45 Correndo uns tras dos9 outros
facedes prisioneiros
que van tan pracenteiros10

cal vós, que os atás11.
Finxides ter un trono

50 nalgún montón da terra,
facedes unha guerra
por nel vos defender.
Caíndo del embaixo
formades12 gran batalla13

25 Peletres. Pedras lisas coas que se xoga á mariola. Tamén se lle chama así ao propio xogo. 26 Chinquilla.
Debe ser o mesmo que mariola, é dicir, un xogo infantil que consiste no debuxo no chan de diferentes
cadros que se van atravesando e saltando empuxando co pé (á pata coxa) unha pedra lisa ou peletre, que
non pode quedar entremedias dos cadros, senón dentro deles, sen pisar as raias, nin coa pedra nin co pé.
27 Batahola. Barullo, ruído. 29 A pita cega. Xogo infantil que consiste en que un neno cos ollos vendados
ten que coller e identificar algún dos outros xogadores. Se o fai este é o que debe “pandar”, é dicir, é o que
debe deixarse vendar os ollos e coller e identificar algún xogador. 30 Enredos. Xogos. 33 Casulla. Vestidura
litúrxica que pon o sacerdote sobre as demais, cando celebra o sacrificio da misa. 35 Alba. Vestidura bran-
ca que pon o sacerdote enriba do hábito ou da roupa normal, para celebrar a misa. 36 Remedal. Imitación.
37 Xirigonzas. Palabras e acenos que imitan algo ou alguén pero que non son as exactas. 41 Canelas. Paus
longos, canas. (Montades en canelas, “xogades a cabalgar montados en canas”).

4. En La Caridad “chinchilla”, talvez por erro do copista.

5. En El Álbum de El Miño “mariolas”, seguramente por erro.

6. En La Caridad “bulindo sempre ledos”.

7. Casal e Lois “musical”, por erro.

8. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “bocal”.

9. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “tralos outros”.

10. Na folla solta asinada J.M.P.V. “falangueiros”.

11. Non se pode facer sinalefa. Na versión de La Caridad Álvarez Blázquez suxire introducir un “os”, que-
dando o verso “cal vós, (os) que os atás”.

12. En La Caridad “facedes”.

13. Eu leo “baralla” (está algo borroso), pero en El Álbum de El Miño pon “batalla” e ten máis sentido. En
Casal e Lois e na folla solta “baralla”.
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55 vos rindo da borralla
que non sentís perder.
Andás a reboladas
e tombos enredosos,
moédesvos os ósos

60 volvendo con vigor
a erguervos ás carreiras
sin tino e argallando,
cal grallan14, revoando,
gaivotas ó redor.

65 A linda barboleta
con alas de colores
que pousa en varias flores
corredes a pillar.
E cando a man botades

70 vos foxe mui lixeira,
e vós lle andás á beira
sin podela atrapar.
Na agua xabronosa
metedes unha palla

75 soprades porque salla
un globo de cristal,
bonito e trasparente
con visos e pinturas,

facés mil donosuras
80 ó15 ver prodixio tal.

¡Ai, que valentes signos
da gloria que, mundana,
con avivada gana
cubiza unha ilusión!

85 Pois é a dita dos homes
durábel e completa
cal linda barboleta
ou globos de xabrón.
Si o tamboril e gaita

90 resoa coa16 muiñeira
facedes unha feira,
poñesvos a abouxar.
Deixáde-los enredos,
corrés unda o gaiteiro,

95 e con pracer enteiro17

poñesvos a bailar.
De vran e mais de inverno,
na primaveira18 e outono
dormides19 con bo sono,

100 comés e bebés ben.
Que o sol esmeche e queime,
que chova ou faga frío,

55 Rindo da borralla. Rindo da cinza, da cousa sen importancia, efémera. 57 Ás reboladas. Dando voltas,
caendo, a tombos. 65 Barboleta. Bolboreta. 79 Donosuras. Acenos graciosos e de admiración. 92 Abouxar.
Facer moito barullo. 101 Esmeche. Quente con forza.

14. En La Caridad “chían”.

15. No texto sen til, por ser maiúscula sempre o comezo do verso.

16. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “ca”.

17. Na folla solta sinada J.M.P.V. e en La Caridad “inteiro”.

18. En La Caridad “primeveira”, supoñemos que por erro de Álvarez Blázquez.

19. En El Álbum de El Miño “dormidas”, por erro. Na folla solta asinada J.M.P.V. “durmides”.
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vós tés o mesmo brío,
sin ansia de ninguén.

105 Con labias e meiguices
e cocos camelades
os20 pais, e lle21 sacades
así canto querés.
E vosas nais tolean

110 de veros22 tan garridos
a trebellar metidos,
quencendo o seu pracer23.
En cada cabeliño
dourado e relucente

115 se agacha e pon presente
de amores un millón.
E nos vosos carises
as gracias enlazadas
se meten, ás caladas,

120 no noso corazón.
As vosas alegrías

son alegrías puras,
non teñen as misturas
que as ansias solen dar.

125 Ignora a vosa alma
dos homes as intrigas,
cuidados e fatigas,
que os enchen de pesar.
¡Que grata e descuberta,

130 se fai vosa amistade!
¡Que chea de bondade
vós tés no corazón!
¿Por que se irá perdendo
nos24 anos, e peores

135 ser25 homes, que mellores
facer debe a razón?
Gozade, cuitadiños,
gozade desa26 idade27

que somente asemade
140 na vida se nos dá28.

105 Labias. Falas persuasivas. Meiguices. Grazas, encantos. 106 Cocos. Aloumiños. 111 Trebellar. Argallar,
xogar, brincar. 117 Carises. Caras, rostros. 129 Descuberta. Franca. 131 Chea. Cantidade. 139 Asemade.
Por unha vez.

20. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “ós”. Claro que neste caso só no primeiro verso da oita-
viña ou despois de punto aparece letra maiúscula, e non en todos os versos como é o caso da edición do
Álbum de El País, que consideramos a primeira edición e que quizais por ser este “O” maiúsculo non ía
acentuado.

21. En La Caridad “lles”.

22. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “vervos”, que é a forma esperada.

23. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “os seus pracés”.

24. En La Caridad “cos”.

25. Máis lóxico parecería “son”. Aparece tamén así en El Álbum de El Miño.

26. En El Álbum de El Miño e en La Caridad “de esa”.

27. En La Caridad “edade”.

28. Na folla solta asinada J.M.P.V. aparece aquí o signo de peche da exclamación “!”.



172 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

Gozade dos praceres
máis puros e inocentes,
que o tempo dos presentes
axiña se el irá29.

145 Virán os anos tristes
que tollen entre os labios
a risa, e con agravios
o tempo ha30 derreter.
Os ollos decaídos,

150 a testa xa engurrada31,
e a memoria acedada
coas32 idas do pracer33.
Virán as agonías34,
virán as tempestades,

155 e mil calamidades
tras desa35 edá infantil36.
E botarés de menos

a calma e alegrías
de tan felices días

160 mil veces, mil e mil37.
Quizais verés virados
os mesmos compañeiros
que foron os primeiros
con vós38 o gozo a ter.

165 E volta coa39 figura
a alma e demudada
da nova temporada
se finxan esquencer.
Algún atreizuado40,

170 chamado voso amigo,
cal Xudas enemigo
tamén vos bicará.
E logo, meditando
na hora de perdervos,

150 Engurrada. Con engurras. 151 Acedada. Agreada. 152 Coas idas. Coa marcha. 153 Agonías. Parece ter
o significado de “agobios”. 161 Virados. Enfrontados con vós. 165 e ss. E volta coa figura/ a alma demuda-
da. Eu entendo que “cambiada” (vóltase demudada) a alma igual cá aparencia física (figura). Da nova tem-
porada/ se finxan esquencer. “Finxan esquecerse dos tempos en que eran novos” (a nova temporada). 169
Atreizuado. Traidor.

29. Tamén aquí na folla solta asinada J.M.P.V. aparece o signo de pechar a exclamación “!”.

30. No texto “a derreter”. Tamén noutras versións do poema, agás en La Caridad que pon “ha derreter”,
que é o lóxico pois pensamos que quere dicir que “o tempo derreterá”.

31. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “enrugada”.

32. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “cas”.

33. En Casal e Lois péchase aquí unha exclamación.

34. Na versión de La Caridad parece que pon “agunías”, aínda que como corrixiu varias veces por riba coa
máquina Álvarez Blázquez non se le ben.

35. En El Álbum de El Miño “de esa”.

36. De novo aquí o signo de exclamación final en Casal e Lois.

37. Tamén aquí hai exclamación final en Casal e Lois.

38. Na folla solta asinada J.M.P.V. “convosco”.

39. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “ca”.

40. En La Caridad “atreizoado”.
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175 non41 receará vendervos
por pouca cantidá.42

¡Ai, cantos desenganos43,
ai, cantos desabores,
ai, que amargos dolores

180 quizais virés a ter!
¡Ai, canto sentimento,
si vedes a virtude
na vil escravitude
do vicio padecer!

185 ¡Ai, canto choraredes,
mirando vaidoso
o home criminoso
que a honra abatirá!
¡A algúns de vós entonces,

190 temendo44 a45 sociedade,
con tal iniquidade,
ser bos46 lle47 pesará!
¡Alegres polo campo

corredes, rapaciños,
195 mui desprocatadiños

do tempo que ha de vir!
¡Folgades no presente,
xogando sempre e rindo,
sin ver que vai bulindo48,

200 como o río a fuxir49!
¡Ai, foran duradeiros
os dons da natureza
tan puros cando empeza,
súa gracia e seu candor!

205 ¡Ai, fora esa inocencia
cos anos conservada50,
veríase prezada
a sociedá mellor!
¡Ai, quen tornar pudera

210 ó51 tempo xa pasado,
xogar ó voso lado,
e visto ben de Dios.52

41. En El Álbum de El Miño “no”, por erro.

42. En El Álbum de El Miño “cantidad”.

43. Na folla solta asinada J.M.P.V. “desengaños”.

44. No texto hai un erro, pon “Temenndo”.

45. En La Caridad “á”.

46. En La Caridad “bo”, que parece o máis correcto.

47. Na folla solta asinada J.M.P.V. “lles”.

48. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “fuxindo”.

49. Na folla solta asinada J.M.P.V. e en La Caridad “a bulir”.

50. Na folla solta asinada J.M.P.V. aquí aparece o signo que pecha a exclamación. En La Caridad “reserva-
da” no lugar de “conservada”.

51. Esta acento aparece mesmo no “O” en maiúscula que inicia o verso na edición do Álbum de El País,
pero non está na de El Álbum de El Miño.

52. En Casal e Lois aquí signo de pechar exclamación.

181 e ss. ¡Ai, canto sentimento,/ si vedes a virtude/ na vil escravitude/ do vicio padecer. ¡Ai, que tristeza, se vedes
a virtude padecer na vil escravitude do vicio!
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Fechada do futuro
a porta ó pensamento,

215 e de podrico esento
o sangre, como vós!
¡Os ceos me concedan
seguir a miña vida,

convosco divertida,
220 sin mancha e sin lunar!53

¡E vós, me rodeando,
con bagulliñas quentes
dos ollos inocentes
sintades meu finar!54

215 De podrico esento/ o sangre. Co sangue libre de vicios, maldades.

53. Na folla solta asinada J.M.P.V. non hai neste caso signo de exclamación.

54. Na folla asinada J.M.P.V. tampouco hai neste caso signo de exclamación. En La Caridad “luar” substi-
tuíndo a “lunar”.

Juan Manuel Pintos.
Burgo de Pontevedra, octubre de 1857.

(Álbum de El País. Esta é unha folla que remite a ese álbum e que foi enviada
por X. Manuel Pintos Villar a Antonio de la Iglesia en carta do 6 de decembro de
1857. Está gardada na caixa 97/ carpeta 22 do Arquivo Irmáns De la Iglesia, da biblio-
teca da Real Academia Galega. Está contrastada coa edición do mesmo poema de El
Álbum de El Miño, t. I, Vigo, 1858, pp. 511-512-513 –asinada e con data e lugar igual
que na versión do Álbum de El País–; coa edición dunha folla solta, da que me pro-
porcionou copia Isidoro Millán, que carece de data e pé de imprenta e está asinada
coas iniciais J.M.P.V.; coa que aparece recollida na “Colección de poesías gallegas de
diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865, t. I, p. 23 e coa versión a máquina
que da edición de La Caridad fixo Xosé María Álvarez Blazquez, quen remite ao n.º
2 da revista (Vigo, 8 de xaneiro de 1872, pp. 11-13. Aclara tamén que o poema apa-
rece sen firma pero que no sumario se consigna “Os nenos, por J.M.P.”. Non consul-
tei a de La Perseverancia, Pontevedra, n.º 4, 9 de setembro de 1858, pero penso que
é como a de Casal e Lois).
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Este ano é ano novo,
de costas par’o1 pasado,
pero é un ano dos mellores
que os planetas maxinaron.

5 Estes sete, xa sabedes,
que non foron bateados,
anque teñen sete nomes
por homiños celebrados.
Agora cairés na conta

10 do que fan estes laranxos,
que decote se meteron,

onde son ben escusados.
Da Lúa xa sabés vós
o que pode dar do cacho,

15 muller que de caras muda
cada mes o2 menos catro.
Así os tolos se asomellan
a aquel azougado chavo,
porque teñen os miolos

20 revidos, borborotados.
De Marte saber abonda
que naceu de contrabando,

1. No orixinal “por o”, seguramente por erro do impresor.

2. No texto aparece así, quizais por erro en vez de “ó”. Neste texto só se marca a contracción ás veces (por
exemplo no verso 104 “ò calado”).

“1858” (1857)

Notas aclaratorias:

6 Non foron bateados. Son, polo tanto, pagáns, non son cristiáns. 10 Laranxos. Torpes. Está no Vocabulario
(obra que cito especialmente nos comentarios deste poema para apoiar a posible autoría de Pintos) e é moi
usada en A gaita gallega. 12 Onde son ben escusados. Onde son innecesarios, onde a súa presenza sería ben
escusada. 13 Sobre a Lúa como deidade ver o correspondente a Diana, recollido nos versos 101 e ss. 14
Cacho. Úsanse co sentido de “cabeza” e “cabeza de pouco xuízo”. 17 e s. Así os tolos se asemellan/ a aquel
azougado chavo. Todos sabemos que é común considerar que os tolos cambian segundo estea a lúa, que
como acaba de dicir é unha muller que cambia constantemente (lúa nova, cuarto crecente, cuarto min-
guante, lúa chea). Azougado chavo é unha maneira de chamarlle á lúa, porque é branca como o mercurio
ou azougue e é redonda coma un “ochavo” ou “chavo”. 20 Revidos. No Vocabulario aparece revir e rever co
significado de “revenir (cast.), consumir”. Borborotados. No Vocabulario aparece borboroto co significado de
“grumo”, así que aquí querería dicir “cheos de frades ou grumos”, “mal aqueloutrados, coma as papas que
están mal feitas”. 21 e ss. Marte. Tradicionalmente é considerado o deus da guerra, fillo de Xúpiter e da
súa irmá e muller, Xuno. Quizais aquí se considere “que naceu de contrabando” (v. 22) porque, segundo
recolle Ovidio (Fastos V, 251), hai unha versión que elimina da orixe de Marte a Xúpiter, dicindo que no
nacemento do deus non houbo intervención masculina senón que naceu de Xuno, concibido do perfume
dunha flor. Tamén se di “que se parece ós lobos” (v. 23), animal ao que está asociado e ao que se asemella
cando actúa pois, sobre todo na súa versión identificada con Ares, Marte aparece posuído dunha verda-
deira loucura belicosa, cos ollos extraviados, voz rouca, cheo de rabia. É posible “que lle gusten os allos” (v.
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e que se parece ós3 lobos
e que lle gustan os allos.

25 Por eso ten mal alento
e no’ é bo para os rebaños;
É cacheteiro, e ten prezo
subido o papel sellado.
Mercurio é un argallador

30 que dá crebas sin pensalo
e, cunha moina de zorro,

fura a calquera ó calado.
Comerza en mantas e untos
que engrolan tódolos caldos,

35 e donde entra é unha trilla
que roe tódolos granos.
D. Xove é peor que todos
con ser que está no máis alto,
porque ós máis botou de perda

40 dándolles muitos escándalos.

24) porque “se pique facilmente”. A versión italiana inicial de Marte presentábao, non como deus da gue-
rra, senón como o deus protector das colleitas, gandos e campos, representando a primavera renovadora
de abril e maio que fecundaba a natureza. Así que tamén é posible que faga referencia a este aspecto repro-
dutor de Marte pois os allos son unha das primeiras colleitas, simbolizando aquí os primeiros “fruitos” da
primavera. Claro que tamén se pode entender que, como deus da guerra, sempre “está no allo” ou miolo
dos intereses dos poderosos. “Por eso ten mal alento” (v. 25), porque, como deus da guerra, non respecta as
leis, é indiferente á xustiza e resulta odioso e molesto aos outros deuses do Olimpo. “E no’ é bo para os reba-
ños” (v. 26), ao actuar coma un lobo, mirar polos intereses dos poderosos organizando para eles guerras, é
prexudicial para o pobo, as xentes do común ou “rebaños”. “É cacheteiro” (v. 27), que, segundo o Vocabulario,
quere dicir “que é leador, que se mete en liortas”. “E ten prezo/ subido o papel sellado” (vv. 27-28), o que,
seguramente, quere dicir que desfacerse del, denuncialo, é caro. (¿Ou referirase á compra dun pobre para
substituír a un rico que lle tocaba en quintas ir á guerra? Tamén é posible pois esta é unha das temáticas
recorrentes do socialismo utópico de Pintos). 29 e ss. Mercurio é o deus do comercio na mitoloxía roma-
na e identificouse co Hermes grego. Hermes naceu de Zeus e Maia, no monte Cileno. É un deus con moi-
tas facetas. “É un argallador” xa dende naipelo, pois fuxiu do berce e marchou a Pireia para roubar os bois
de Apolo, que levou a Pilos. Por orde do seu pai roubou a xatiña Ío adormentando, e logo matando, o
xigante Argos, que era o pastor. É na Odisea (coa súa variña máxica) cando se presenta como máis arga-
llador, pois adormenta e esperta ao seu gusto os mortais. É sutil e falso, converténdose no espírito da
imprudencia. Agora segue a ser un argallador porque nos negocios en que a xente se mete produce “cre-
bas” (v. 30) ou suspensións de pagamentos, cando ninguén as espera. “E cunha moina (“hipocresía”, segun-
do o Vocabulario) de zorro/ fura (“estafa”) a calquera ó calado” (vv. 31-32). Mercurio presidía as relacións
pacíficas entre os homes e foi transformándose na divindade da ganancia, da sorte, da raposería. Ademais,
como intérprete dos deuses do Olimpo, foi considerado o deus da oratoria e da leria engaioladora, un tra-
palleiro, como se entendía que eran os comerciantes: “comerza en mantas e untos (“todo lle serve para sacar
cartos”)/ que engrolan (“fan a medias, sen cocer de todo”) tódolos caldos (vv. 33-34), estragando os posibles
bos negocios. “E donde entra é unha trilla/ que roe tódolos granos” (vv. 35-36) e é coma a couza que non deixa
en pé ningún negocio honrado e produtivo. 37 e ss. Xove. Xúpiter romano, identificado co Zeus grego. É
o deus físico, dispensador da luz, dono do ceo e dos fenómenos celestes. Mandaba no resto dos deuses
(“Con ser que está no máis alto”, v. 38) pero non por iso era perfecto (“é peor que todos” –v. 37) nin lles ser-
vía de exemplo, “porque ós máis botou de perda/ dándolles moitos escándalos” (vv. 39 e 40), pois era capri-

3. No texto “os”, por erro.
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É testarudo, ás xaneiras
se bota peor qu’os gatos
e con el nada hai seguro
por mui ben que esté fechado.

45 Si se enoxa e pon os ollos
de boi mui arregalados
nin quedan torres nin montes
que non desfaga co raio.
Ora podés presumir

50 que tal andará o cotarro
gobernado por un ente,
cando el mesmo andou preñado.
De Venus, a marisqueira,

asta os cañóns do peirao
55 saben que busca os precebes

do color do seu refaixo,
qu’é amiga da chinquilla
e que nunca ten calado
o soleto da chinela

60 que lle anda chouqueleando.
Semellante salgarita
fai do polvo muito barro
e embouta a cantos dan creto
o4 seu fementido labio.

65 Non aprendeu co escarmento
que doulle aquel afamado

choso, “testarudo” (v. 41) ou testán e namoradizo, enganando e forzando toda femia que lle apetecía, sexa
muller, deusa, cabra ou xata (“as xaneiras se bota peor qu’os gatos,/ e con el nada é seguro/ por moi ben que esté
fechado” –vv. 41 ao 44). Para forzar a Europa converteuse en touro (que pasou a ser a súa representación
animal), así que se supón que ten “ollos de boi” (vv. 45 e 46) e cando os “arregala” (v. 46), ou abre desme-
suradamente, está furioso e, como vai armado co lóstrego e o trono, ao axitar o seu escudo provoca as tem-
pestades. Así que xa se pode supoñer (presumir –v. 49) como estará gobernado o Olimpo (ou “cotarro”–v.
50–, palabra empregada aquí en sentido figurado pois literalmente significa “terreo pedrallento, de escasa
altura e pouco produtivo”). No v. 52 di de Xove “que andou preñado”, referíndose seguramente ao feito de
que Atenea ou Minerva, a deusa da sabedoría, naceu da cabeza de Zeus. 53 e ss. Venus é a Afrodita grega,
deusa do amor. Naceu da escuma do mar e moitas veces represéntase saíndo dunha vieira, de aí o adxec-
tivo “marisqueira”, que seguramente ten ademais o dobre sentido de muller arrichada no carácter e nas
relacións amorosas e por iso “ata os cañóns do peirao” –v. 54– (“calquera, todo o mundo”) sabe que busca
os “precebes” –v. 55–, percebes ou tipos algo parvos cos que se relaciona, da “color do seu refaixo” –v. 56–,
é dicir, rechamantes. Os refaixos normalmente eran colorados e os percebes logo de cocidos son averme-
llados por dentro. Tamén nos di que é amiga da “chinquilla” –v. 57–, palabra que recolle Pintos no seu
Vocabulario co significado castelán de “coxcojilla”, que é o xogo de nenas coñecido tamén como “mariola”.
Seguramente está por “xogo” en xeral, dando a entender que é amiga de xogar, de tecer enredos. “Nunca
ten calado/ o soleto da chinela/ que lle anda chouqueleando”, porque a vieira se move grazas á abertura e pecha-
zón da cuncha, que parece a sola dunha “chinela”, especie de zapatilla sen talón, que ao andar “chouque-
lea”, fai ruído coma unha choca. Así pois Venus sempre está chamando a atención. Tal “salgarita” –v. 61–,
persoa pouco formal e moi espilida, “fai do polvo muito barro” –v. 62–, fai dunha cousa lixeira, que se quita
facilmente, algo pegañento e que é difícil de quitar e “embouta” ou lixa “a cantos dan creto/ ó seu fementido
(enganoso, mentireiro) labio” –vv. 63 e 64. Segundo conta Homero, Ilíada, canto V, vv. 297-430, Diomedes

4. O texto pode ser así correcto se entendemos que “o seu fementido labio embouta a cantos crédulos hai”.
Se entendemos que “ela embouta a aqueles que lle fan caso ao seu fementido labio” debe escribirse “ó”.
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que foi amigo de Teucro
xa pode haber dous mil anos.
Iba ela mui lampeira

70 co seu azulado manto
a facer alí das súas
no medio do grego campo
cando vai aquel valente
e lle mete un espetazo

75 onde ela menos o cría
e quedoulle a man sangrando.
Bota a correr para o ceo,
sentida, choromicando
e seu pai a agarimou

80 se rindo por outro5 lado.

De contado a puxo en cura
e médico e ciruxano
lle deno á6 mesopatía
con ingüento de Hollovayo

85 e, nun brinco, como un buxo
lle quedou o membro sano,
con sólo chincar naqueles
remedios que fan milagros.
Pero a risca ou cicatrís

90 da fenda daquel pinchazo
quedoulle para a memoria,
pero ela tena de galo.
Saturno, como é tan vello,
sólo pensa en bos regalos

(un dos heroes de Troia, fillo de Tideo, rei da Argólide, e amigo de Teucro, suposto fundador de
Pontevedra, fillo de Telamón, irmán bastardo de Aiax) feriu a Afrodita cando esta, para salvar o seu fillo
Eneas, entrou na batalla. A deusa, mui lampeira –v. 69– (o que, segundo o Vocabulario de Pintos, quere dicir
“chea de razón”), ía salvar a Eneas, que estaba ferido gravemente. Entón Diomedes atravesoulle o peplo
que lle fixeran as Grazas e fíxolle unha ferida na palma da man, preto do pulso. A dor obrigouna a aban-
donar o campo de batalla ás présas, axudada por Ares, e a ampararse no Olimpo xunta a súa nai Dione (e
non co seu pai, como pon neste texto –v. 79), quen, só tocándoa levemente (chincar –v. 87, segundo o
Vocabulario), lle curou a ferida (E nun brinco como un buxo/ lle quedou o membro sano –vv. 85 e 86). Aquí esa
curación aparece nos vv. 82 a 84, nos que se di que “médico e ciruxano/ lle deno á mesopatía/ con ingüento
de Hollovayo”. A mesopatía parece ser un termo de medicina legal que quere dicir “enfermidade provocada
polo traballo”. O médico e o cirurxián déronlle á ferida que fixera a deusa traballando para o seu fillo un
ungüento. Descoñezo que tipo de ungüento é o de Hollovayo. Homero segue contando que Atenea e Hera
(que combatían da parte grega) queixáronse a Zeus desta intervención de Afrodita na contenda e este, con-
solando a Venus pero ríndose mirando para outro lado (se rindo por outro lado –v. 80), lembroulle que a
súa función ou traballo non era facer a guerra senón o amor. Aínda que a Afrodita lle quedou unha risca
(‘raia’ –v. 89) como cicatriz daquela fenda (‘furado da ferida’ –v. 90), non se lembra da súa metedura de
pata, pois o amor ten mala memoria (ten memoria de galo, v. 92). 93 e ss. Saturno. É o nome latino do
grego Cronos, un dos fillos de Xea e Urano. Segundo unha das versión da mitoloxía grega, Saturno des-
tronou a seu pai e para que non lle pasara o mesmo cos seus fillos devorábaos ao nacer. Pero Rea, a muller,
substituíunos por penedos que meteu entre roupas e salvounos. É, pois, un inxenuo, na visión do noso
poeta: está disposto a crer todo (firma canto se lle antoxa/ a calquera secretario –vv. 97 e 98) e o único que
esixe é ter a barriga chea, aínda que sexa de penedos (como lle den de comer/ o mundo ¡que o leve o trasno!).
Na mitoloxía latina a figura de Saturno é distinta. Tras ser expulsado do ceo por Xúpiter, instálase no Lacio

5. Tamén aquí pode ser “par’ outro”.

6. No texto “a”, pero se entendemos mesopatía como unha enfermidade ten máis sentido “á”.
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95 e na cama dos santóns
todo o día está deitado.
Firma canto se lle antoxa
a calquera secretario,
como lle den de comer,

100 ¡o mundo que o leve o trasno!
O Sol, Titán ou Apolo,
xemelo e dun ventre nado
con Diana a casta lúa
que Xove tivo ó calado,

105 está no medio dos seis
que xa quedan no relato,
e...con dime con quen andas
xa témo-lo informe dado.
Ademais, xa o coñecedes,

110 que é un braseiro encolgado
nesa bóveda de vento
que figura polo alto,
pero braseiro que é forno,
que escachoa en labarados7,

e ensina a agricultura aos homes, axudando ao rei Xano. A súa estadía na terra coñécese como a Idade de
Ouro. Considérase un vello e, como tal, está sempre deitado na cama dos santóns (v. 95) ou persoas res-
pectadas e influentes pola exemplaridade da súa vida, esperando os bos regalos (v. 94) da colleita. 101 e
ss. O Sol foi adorado por todos os pobos primitivos. Na mitoloxía grega asociouse a Titán e logo a Apolo.
Titán era o nome xenérico que se aplicaba aos fillos de Urano (Océano, Ceo, Crio, Hiperión, Xápeto e
Cronos) pero, segundo outra versión, con este nome tamén foi coñecido o fillo máis vello de Urano e
irmán primoxénito de Saturno ou Cronos, a quen cedeu o seu dereito coa condición de que este matase a
todos os seus fillos de sexo masculino. Ao salvar Rea, muller de Saturno, a Xúpiter, Plutón e Neptuno,
Titán decidiu declararlle a guerra ao seu irmán. Cando xa se consideraba vencedor, Xúpiter precipitouno
no Tártaro con todos os seus descendentes. Apolo é o fillo de Zeus e de Leto (Latona), irmán xemelgo de
Artemis ou Diana. Xove tivo ó calado –v. 104– a estes fillos, porque non os tivo de Hera ou Xuno (a súa
lexítima muller) senón de Latona, filla dos titáns Cío e Febea. A unión de Xove e Leto representa a unión
do ceo coa noite, da que nace o deus da luz e do estío. Latona tivo que percorrer todas as illas e a costa
grega ata conseguir que lle deixasen ter os seus fillos no illote de Delos, pois as deusas sentían envexa dela
por ser a elixida como nai de Apolo. Delos concedeulle o permiso coa promesa dos grandes destinos que
lle proporcionaría o culto ao deus. Latona estivo nove días e nove noites de parto e con ela estiveron final-
mente todos os inmortais, agás Hera, que tampouco permitiu a presenza de Ilicia, a deusa dos nacemen-
tos, aínda que esta decidiu intervir secretamente e Latona, pousando os brazos nunha palmeira (ou nun
loureiro, segundo outras versións, que se converteu na árbore de Apolo), conseguiu parilo. Apolo era o
deus da medicina, da música e da profecía. Pero tamén é o deus da luz e nesta faceta é coñecido co alcu-
me de Febo “o radiante” e identificado co Sol. En contra do que se pode pensar non sempre é un deus
beneficioso, leva un arco de ouro e as súas frechas causan a morte e a destrución, por iso o autor deste
poema identifícao cos outros seis deuses que citou con anterioridade (E... con “dime con quen andas –v. 107–
(e direiche quen es), xa témo-lo informe dado” –v. 108). Diana (citada no v. 103 e identificada coa lúa) é a
grega Artemis, deusa da caza, que goza lanzando frechas mortíferas. Inicialmente o mito desta deusa non
estaba unido ao de Apolo, pero logo foi asociada á forma feminina de Xano, antigo rei de Italia con quen
reinou Saturno cando foi expulsado do ceo. Xano designaba o Sol, e así Xana ou Diana pasa a designar a
divindade feminina da luz, é dicir, a Lúa, e a asociarse con Apolo. Segundo a Odisea Diana naceu na
Ortixia, un día antes que o seu xemelgo e axudou a Latona no parto deste. Febo escachoa (v. 114) ou solta

7. No texto “labaradas”, pero así rómpese a rima. A palabra “labarados” non aparece recollida nos dicio-
narios.
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115 que derrete, queima e turra
canto se lle opón ó8 paso.
Houbo, pois, entre estes sete
perilláns, no fin do ano,
unha xunta ou ben cabildo,

120 sobre os influxos mundanos
precurando entraren todos
para atallar os9 asaltos.
”Pois”, decían, “que xa demos
se van volvendo alá embaixo,

125 con tantos descubrimentos
e mais con tantos adiantos
de telefros, manetismos,
ferroscarriles, milagros
de Mr. do Fume e doutros

130 ou meigos ou enfeitizados10, 
que xa se soben ás nubes
e lle dan estudio ós ratos.
De modo que, si se deixan,
dentro de pouco nos astros

cachóns (segundo indica Pintos no seu Vocabulario), chorros de labarados (v. 114), chamas ou lapas e derre-
te, queima e turra (aquí co significado de ‘torrar’, que recolle tamén Pintos no seu Vocabulario)/ canto se lle
opón ó paso (vv. 115 e 116). 120 e ss. É unha desas frases ambiguas que abundan e dan un certo barro-
quismo á obra de Pintos. Eu entendo que se reuniron para tratar dos “influxos” de orixe mundana que
estaban substituíndo o poder dos deuses pagáns (ou da superstición) polo poder da ciencia (segundo se
explica a seguir) e que todos procuraron poñerse de acordo para intentar contrarrestar os ataques (asaltos)
que estes influxos científicos estaban dando aos seus intereses. Pero tamén se pode entender que se reu-
niron para ver como andaba o influxo deles no mundo e poñerse de acordo para atallar os ataques (asal-
tos) que puidera sufrir. Mesmo se se supón que o texto é “ós asaltos” é posible entender que, nesa xunta,
cada un quería que predominase o seu influxo e, para que prevalecese a súa opinión, procuraban entrar
todos ao asalto, para atallarse uns aos outros. 127 Telefros. Esta palabra tamén a usa Pintos no verso 166
dos “Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila que parecen contos da aldea”, claro
que eu creo que alí con outro significado, referido á música ou ao son. A palabra parece relacionada con
teléfono, pero ata 1860 (algo máis de dous anos logo de escrito este poema) non inventou J. P. Reis un
aparato capaz de reproducir os sons musicais e ata 1876 non conseguiu Alexander Graham Bell reprodu-
cir a palabra por medio dun transmisor e un receptor. Así que é posible que se refira ao telégrafo, que
Morse logrou establecer entre Washington e Baltimore no ano 1843. 129 Mr. do Fume. Penso que talvez se
refira a un inventor, quizais ao da máquina de vapor ou dalgún aparato que usase calor e producise fume.
O 24 de agosto de 1857, no n.º 17 de La Aurora del Miño, periódico lucense editado e imprentado por
Soto Freire, Pintos publica un anuncio da futura reedición da “Primeira Setena” e da edición da “Segunda
Setena” e do “Diccionario pra entender as foliadas” de A gaita gallega (“Anuncio” que recollo no Apéndice
final desta publicación). Alí, nas liñas 47 e 48, o gaiteiro dille ao tamborileiro Pedro Luces: “¿E seica ten
máis bruxería que os alames dos telégrafos ou que ese Mr. do Fume, que ten o demo no corpo?”. Esta frase
axuda a afirmar a autoría de Pintos para este poema. 131 e 132 Que xa se suben ás nubes/ e lle dan estudio
ós ratos. Pode interpretarse en sentido figurado, é dicir, “que xa se cren capaces de facer todo sen axuda e
calquera (mesmo os ratos) pode ter estudos” ou en sentido literal “que se atreven a pensar en voar e a expe-
rimentar con ratos”.

8. No texto “o”, por erro.

9. Pode entenderse tamén “entraren ós asaltos” para atallarse uns aos outros.

10. Hai que ler “ou-mei-gos-oen-fei-ti-za-dos”, para que dea a medida do verso ou suprimir o “ou” inicial.
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135 meten un prenunciamento
e nos descobren os trapos”.
Armouse unha chamusquina
entre aqueles diputados
que por pouco as mesmas olas

140 da sorte se volven cachos.
Cando, nesto, no apousento
se meteu cos pés petando
Amaltea e logo Xove
a agarimou ó11 seu lado

145 e lle dixo: –“Dime, xena,
polo leite gordo e branco
que mamei, ¿como faremos
para saír deste caso?”
–“Mira, Xove”, lle contesta,

150 ”que anque seas soberano,
si tiras moito da corda
te espós a que rompa ó cabo.
Os homes dese planeta
que anda convosco pasmado

155 están xa que non aturan
con tantísimos traballos:
as guerras, oídio, peste,
carestía, fame e pagos,
lles fan perdervos a pía

160 e chegarán a deixarvos
sen tervos xa máis respeito, 
si non veñen asaltarvos12.
Dáilles, pois, un xibaleo
de un ano feliz e farto,

135 Prenunciamento. Golpe de estado de tipo militar, moi corrente no século XIX. 136 Que nos descobren os
trapos. Que ensinan as nosas trampas, que mostran as nosas tachas ocultas. 137 e ss. Armouse unha cha-
musquina (‘lea, barullo, liorta’)/ entre aqueles diputados/ que por pouco as mesmas olas,/ da sorte (‘desa sorte,
dese xeito ou maneira de actuar’) se volven cachos. “Armouse unha liorta entre os deuses que parecían depu-
tados e, desa maneira de actuar (desa sorte), as olas da vaixela case acaban en anacos”. (Isto é o que eu creo
que di, pois non atopei información sobre “olas da sorte” nin sobre “cachos da sorte”). Parece que hai ademais
un xogo de palabras, pois “ola” tamén significa “maxín, imaxinación” e “cacho”, como acabamos de ver,
“cabeza de pouco xuízo”. Neste caso pódese interpretar “olas da sorte” como “cabezas que imaxinan a sorte
ou destino dos humanos” que case se converten en “cabezas de atoleirados”. 143 Amaltea. Nome da nodri-
za que aleitou a Zeus no monte Ida. Nalgunhas versións mitolóxicas (e aquí) é unha cabra ou xena (v. 145).
151 e 152 Si tiras moito da corda/ te espós a que rompa ó cabo. Fala en sentido figurado: “se abusas dos homes
excesivamente, vanse rebelar contra ti”. 154 Que anda convosco pasmado. Pode interpretarse como “que este
planeta está pasmado con vós porque cada un dos planetas que representades manda unha cousa distinta”
ou “está pasmado con todas as supersticións que vós representades” ou “que vos ten pasmado, asombrado”
(neste caso trataría a Xúpiter de “vós”, aínda que antes o tratou de “ti”). A máis lóxica é a primeira inter-
pretación. 159 Perdervos a pía. Perdervos a devoción. Aínda que no seu Vocabulario Pintos só recolle “pía”
co significado castelán de “pila”, no poema “Xacinto e Catriña” usa tamén a expresión “ter pía” (v. 229) co
significado de “ter afecto, ter devoción por”. 163 Xibaleo. Xubileu, aquí co significado que tiña na súa orixe
de “época de descanso, de liberdade”. Cada ano quincuaxésimo os israelitas celebraban unha festa pública,
pois terminaba un período de sete semanas de anos. E nese ano, que tamén se pide neste caso (un ano feliz
e farto –v. 164), nin se semeaba nin se seituraba, todos os predios vendidos ou alugados volvían ao seu anti-
go dono e os escravos xudeus, coas súas mulleres e fillos, recobraban a liberdade.

11. No texto “o”, por erro.

12. No texto “a saltarvos”, pero parece erro.
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165 poñendo un planeta novo
que lle bote así este bando:
Alegrádevos viventes,
que xa queda rematado
o influxo dos astros vellos,

170 planetas xa xubilados.
Quedan, pois, dende ora libres
os días heudomadarios,
con eles tódolos meses
e, con estes, todo o ano.

175 Non preguntés si ten erre
o día para cortarvos
as uñas ou revolver
os paraxes estrumados
nin si a lúa vai crecendo

180 ou, si acaso, vai minguando
para lavardes as pipas,
para pór coles ou nabos,
para desfar os palleiros,
para cortar os carballos,

185 para purgas nin sangrías,

para dar femias ou machos,
para podar nin coller
o que a terra vaia dando.
Queda nulo dende agora

190 ese perpetuo lunario
que vos tiña, miñas xoias,
a todos emborricados.
Acabáronse os prenósticos
da sorte de catro parvos,

195 quedando no ceo os signos
todos eles igualados.
Alá van os horoscopos13

coa estrela en que o home é nado,
alá vai a alquimia toda

200 co este novo desengano.
Omnia sint nova, publica,
recedant vetera, o bando.
Alegrádevos viventes,
que alá vai14 o novo astro

205 que deixará satisfeitos
a todos por alá abaixo.

165 Poñendo un planeta novo. Colocando un novo planeta que rexese os destinos humanos nese ano, pois
como xa vimos, os planetas-deuses tradicionais teñen fartos os homes coas súas falcatruadas e maldades.
172 Heudomadarios. Hebdomadarios, semanais. A enumeración de deuses mitolóxicos que se fixo con
anterioridade remitíanos aos distintos nomes dos días da semana ou días hebdomadarios. 175 e ss. Aquí
enumera varias crenzas populares que aínda perduran hoxe, en concreto na zona de Pontevedra. Algunhas
parece que teñen, mesmo, unha certa razón científica, por exemplo o influxo da lúa en certos labores do
campo, aínda que aquí o autor considera todas estas crenzas simples supersticións que teñen os homes
emborricados, encarreirados por un só costume coma se fosen burros. 199 e 200 A palabra alquimia desig-
nou dende o século XVII as tentativas de orixe antiga de atopar a pedra filosofal e o elixir que prolonga a
vida. De aí que a morte dos astros vellos e do poder das estrelas sexa “un novo desengano” para a alquimia.
201 e s. Omnia sint nova, recedant vetera. “Todas as cousas sexan novas, retírense as antigas”, publica o
bando, “comunica publicamente o edicto”. Trátase das palabras recedant vetera, nova sint omnia, “atrás o
vello, renóvese todo”, do himno eucarístico “Sacris sollemniis juncta sint gaudia” de San Tomé de Aquino,
que se canta nas exposicións do Santísimo Sacramento e que escriben como lema na súa bandeira os
modernistas máis exaltados.

13. Palabra grave se se quere conservar a medida correcta do verso.

14. No texto “alavai”, por erro.



1858 183

Dará os lugares cheos,
aumentaranse os ganados
serán menos os pedidos

210 porque haberá moitos gaños.
Correrá diñeiro abondo,
a fruita collida a carros
e as colleitas dos frutos
non cabirán nos canastros.

215 Correrán tod´as industrias
nas feiras e nos mercados.
Andará a xente contenta
con tanto ruxir de cartos.
As guerras irán a menos

220 con todo ben gobernado,
muita paz e gran sosego
cos agostos de tal ano
rexido por unhas leis 
do trinque por novo astro

225 que é alegre, agradecido
e amigo do vasallo,
a quen nunca lle rabicha

o premio que ten gañado.
Afaise con quen o busca

230 con amor e agasallo
e vaise con quen o quer
ter como irmán ó seu lado.
Agora ¿saber queredes
quen é este famoso astro

235 que fará feliz e rico
a todo o globo terráqueo?
Pois évos, nin máis nin menos,
que o lumioso traballo,
o astro máis entendido

240 que ter pode o calendario”.
Ergueu os seus sobrecellos,
pestanexou Xove alto
e puxo como subelas
tod’os pelos estricados

245 e cunha15 voz de trebón
dixo el muito: –“¡aprobado
canto falou miña xena!”
E tod’os demais calano.

207 Lugares cheos. Casais ou casarías con abundantes colleitas. 209 Pedidos. As cousas que haxa que pedir.
210 Gaños. Segundo o Vocabulario de Pintos “ganancias”. 215 Correrán tod’as industrias. Os negocios irán
todos prósperos. 218 Con tanto ruxir de cartos. Con tanta abundancia e fluír do diñeiro. 222 Cos agostos de
tal ano. No agosto recóllense os froitos, así que aquí quere dicir “coas colleitas, cos beneficios”. 223 e 224
Leis do trinque. Leis recentemente promulgadas, novas, sen estrear. 226 Vasallo. Castelanismo por ‘vasalo’.
Pintos no seu Vocabulario recolle así a palabra. 227 Rabicha. Tamén é palabra recollida por Pintos no seu
Vocabulario co significado de “cortar o que colga, despuntar, cercenar”. Aquí o que quere dicir é que non
reduce as ganancias do asalariado, do que depende dun señor. 244 Estricados. No Vocabulario Pintos dá o
significado de “estirados”, pero aquí o máis lóxico sería “de punta”. 246 Dixo el muito. É esta unha expre-
sión que usa Pintos tamén no verso 2094 dos “Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias
da vila que parecen contos da aldea” e que recolle no seu Vocabulario: “Dixo el, oportunamente”.

15. No texto “con unha”, pero así non dá a medida correcta do verso.

(“1858”. Texto anónimo. Almanaque de Galicia para 1858. Imprenta de José
Vilas, Pontevedra, 1857, pp. 26-29).
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Cata, Minga, que non vaias
tan de cotío ó liceo,
que metida no bureo
escorregues e te caias,

5 e que dimpois das gandaias1

non queiras deixarte ver,
decindo para ti sola:
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”2.

10 Arrédate de ir deitada
cando bailes na parexa,
que pareza a quen te vexa
que fas dela unha almoada;
pois tal moda é mal mirada

15 e perderas do teu ser
deixando correr a bola:

“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Non premitas3 que á traseira

20 leve a túa branca man
o bailador que galán
querse far4 de tal maneira;
pois semellante estragueira
amingúa5 unha muller

25 posta así a carón da cola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Nin leves mui estricados
os brazos no movimento,

30 como os muíños de vento
coas aspas arruallados.
Tales bailes atrancados

“CONSELLOS DA TÍA FUCA Á SÚA SOBRIÑA” (1858)

1. En La Caridad “e dimpois de esas gandaias”.

2. En La Caridad (polo menos na versión copiada a máquina que posuímos de Álvarez Blázquez) o refrán
aparece en cursiva e sen comiñas.

3. En La Caridad “permitas”.

4. En La Caridad “farse quer”.

5. En La Caridad “amingüa a”.

Notas aclaratorias:

2 Liceo. Sociedade recreativa. 4 Escorregues e te caias. En sentido figurado: “teñas tentacións e relacións
amorosas ilícitas”. 5 Gandaias. Diversións, troula. Segundo Pintos non é unha voz tan desprezativa como
“gambernia” 8 e 9 “Polo rabo da culler/ vai subindo o gato á ola”. Calquera facilidade ou descoido (como dei-
xar a culler a carón do pote) pode propiciar o mal (que o gato coma o caldo). 10 Deitada. Arrimada. 15 e
16 E perderás do teu ser/ deixando correr a bola. E perderas o creto se dás pé a que murmuren do teu com-
portamento, deixando circular a túa mala fama. 19 Á traseira. Á parte de atrás, ao cu. 23 Estragueira.
Desfeita. 24 Amingúa. Fai de menos, réstalle importancia. 25 A carón da cola. Pegada ao rabo. 28 Estricados.
Estendidos. 31 Arruallados. Ousados, con arruallo, orgullo ou arrogancia. 32 Atrancados. Obstruidores,
que atrancan.
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son adoitos a Citer,
que, a quen a precura, enrola.

35 “Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Si dás mui larga a pasada
como galga canaveira,
muller mol da calcañeira

40 chamarante, e escarranchada.
Non bailes, pois, á pernada
que botarás a perder
máis que o miriñaque e póla6.
“Polo rabo da culler

45 vai subindo o gato á ola”.
Non andes a recuadas
agarrada no varón,
que é mui fea procesión

entre xentes recatadas.
50 E con esas7 topetadas

guindada ao8 chan podes ser
e rirse de ti a riola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.

55 Xa sabes que hai unha9 alaxe
que a ningunha outra se amolda,
e si creba non ten solda
nin remendo tal estraxe,
quedando fanada a imaxe

60 sin o fecho do pracer,
cal veiga aberta que agrola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Polo moito10 rozamento

33 Son adoitos a Citer. Son os propios de Venus, da deusa do amor. 34 Que, quen a precura, enrola. Que
enguedella a quen a busca. 38 Como galga canaveira. Como unha cana moi longa. 39 Calcañeira. De cal-
caños, da parte de atrás dos pés. En sentido figurado mol da calcañeira “pouco firme”. 40 Escarranchada.
Aberta de pernas (de fácil relación amorosa). 41 Bailar á pernada. Bailar dando golpes coa perna, meten-
do a perna. 43 Miriñaque e póla. Miriñaque é unha especie de enagua de tea ríxida, ás veces con aros, que
levaban as mulleres. A póla é a “pollera”, faldra que as mulleres puñan sobre o miriñaque. Así que, “se bai-
las metendo a perna, non só estragarás o miriñaque e a póla, senón tamén algo máis, a túa fama de muller
honrada”. 46 A recuadas. De recúas, para atrás, retrocedendo. 50 Topetadas. Tropezóns, golpes. 51
Guindada. Tirada, botada. 52 A riola. Círculo ou roda de xente. 55 e ss. Xa sabes que hai unha alaxe/ que a
ningunha outra se amolda,/ e si creba non ten solda/ nin remendo tal estraxe/ quedando fanada a imaxe/ sin o
fecho do pracer,/ cal veiga aberta que agrola. Xa sabes que a honra da muller é unha alfaia (alaxe) que non
ten comparación con ningunha outra (non se amolda a ningunha outra) e se se perde non hai maneira de
compoñela ou soldala (non ten solda), nin ten remendo a tal ruptura (estraxe), quedando incompleta,
amputada (fanada) a imaxe da pureza desa muller sen a súa virxindade (sin o fecho do pracer), igual que lle
pasa a unha terra frutífera e traballada pola que se deixa pasar a todo o mundo e as súas plantas grelan ou
agrelan (agrolar para conseguir a rima con “ola” –v. 63–, seguramente usado en vez de agrelar, que é a
forma que recolle Pintos no seu Vocabulario).

6. En La Caridad “máis que miriñaque e pola”.

7. En La Caridad “E con tales”.

8. En La Caridad “ó”.

9. En La Caridad “una”, por erro seguramente de Álvarez Blázquez.

10. En Casal e Lois e La Caridad “muito” (que é o esperado en Pintos).
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65 vaise luíndo a moeda,
e sendo nova se queda
sin lustre nin valimento.
Quen, pois, tanto achegamento
do corpiño11 vai facer

70 busca perda e carambola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Non te fíes do dulciño,
que sole causar empacho,

75 dándolle franco despacho
entre chanzas e cariño.
Que hai muito12 deño manquiño
que muda calquera ser,
anque pague a súa esmola.

80 “Polo rabo da culler

vai subindo o gato á ola”.
Cuidado cun inchapapo
que non ten resolución
debaixo de un correón

85 máis duro que un gordo sapo.
E vindo a furo o farrapo
varredoiro vén a ser
que calquer can o desfola.
“Polo rabo da culler

90 vai subindo o gato á ola”.
Quen quixer chegar alí
que non vaia polo atallo,
pois si caes nun traballo
ninguén o pasa por ti.

95 Cata que o refrán13 nos di:
a que así o quixere ter,

65 Luíndo. Gastando. 66 Sendo nova. Estando en vigor, en uso. 67 Sin lustre nin valimento. Sen brillo nin
valor. 70 Busca perda e carambola. Busca perder a honra e quizais amañar esa situación cunha sorte casual
ou carambola. 75 e 76 Dándolle franco despacho. Despachándoo, rematándoo de maneira franca, aberta
entre chanzas e cariño. Quere dicir: “Coidado coas despedidas doces e en broma que poden traer malas con-
secuencias (causar empachos)”. 77 Deño manquiño. Demo manco, con só man esquerda. Persoa malvada e
revirada. É unha expresión corrente en Pintos (en A gaita aparece por exemplo ao principio da “Foliada
4.ª”, p. 98 da ed. facsímile de 1981 da RAG. 79 Esmola. Diñeiro que se dá por caridade. Penso que estes
versos queren dicir que sempre hai un desvergonzado que acaba convencendo a calquera muller, aínda
que estea logo disposto a cumprir con ela (anque pague a súa esmola). 82 e ss. Cuidado cun inchapapo/ que
non ten resolución/ debaixo de un correón/ máis duro que un gordo sapo. Non entendo, con seguridade, o que
quere dicir. Eu interpreto o seguinte: coidado cun embarazo (inchapapo) que non terá solución se o pai é
un desaprensivo (un correón) e unha mala persoa (máis duro que un gordo sapo). 86, 87 e 88 E vindo a furo
o farrapo. E rompéndose a honra da muller que se ten en pouco (ou farrapo)/ varredoiro (trapallo co que
se limpan os fornos, muller sen honor) vén a ser/ que calquer can o desfola (que calquera can pode rompe-
lo, é dicir, calquera home pode deitarse con ela, será unha muller pública). Iso é o que eu entendo. 91
Quen quixer chegar alí/ que non vaia polo atallo/ pois se caes nun traballo/ ninguén o pasa por ti. O que queira
ter relacións amorosas que as teña legalmente, porque se quedas solteira embarazada vas ter que amañar-
te ti soa. 96 e 97 “a que así o quixere ter/ que tamén o munxa (monza, saque o leite) sola”. A que faga as cou-
sas ilegalmente que cangue ela soa coas consecuencias e traballos.

11. En La Caridad “dos corpiños”.

12. En Casal e Lois “moito”, seguramente por erro.

13. En La Caridad “cata un refrán”.
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que tamén o munxa sola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.

100 O lume preto da estopa
xa sabes, Minga, o que fai;
de filla se pasa a nai
máis presto que vira a copa.
Mira cómo fa-la sopa

105 e companguiño, muller,
si con allo ou con cebola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Si bailas, baila muiñeiras

110 que non teñen14 rozaduras,
nin descompostas posturas

desas bailas estranxeiras.
As mozas mui churrusqueiras,
que voantes15 queren ser,

115 poden fender a cachola.
“Polo rabo da culler
vai subindo o gato á ola”.
Non se opoñen á alegría
bo modiño e compostura,

120 o respeito16 e a finura
de que sempre a corda fía.
Cal xoia de gran valía
debe estimarse a muller,
sin farse parva nin tola.

125 “E así non porá culler17

para ir o gato á ola”.

100 O lume preto da estopa. Pintos fai relación ao dito de que “o home é lume e a muller estopa e chega o
demo e sopra”. 103 Máis presto que vira a copa. En menos tempo en que se entorna un vaso. 104, 105 e
106 Mira como fa-la sopa/ e o companguiño, muller,/ si con allo ou con cebola. Escolle ben o que fas. 113, 114
e 115 As mozas mui churrusqueiras (ledas e con donaire)/ que voantes queren ser (que teñen a cabeza a paxa-
ros, que se deixan levar das fantasías)/ poden fender a cachola (poden ter un bo desengano, levar un bo
escarmento). 121 De que sempre a corda fía. De que sempre se fía a que non é tola, a que ten a cabeza no
seu sitio. 124 Sin farse. Sen facerse. 125 e 126 “E así non porá culler/ para ir o gato á ola”. E así non facili-
tará as cousas (non poñerá culler), para caer na tentación do mal (ir o gato á ola).

14. En Casal e Lois “tenen”, por erro.

15. En La Caridad “voanta”, talvez por erro.

16. En La Caridad “respeto”.

17. En La Caridad “non porá a culler”.

J. M. Pintos.

(El País, n.º 24, 24-I-1858, pp. 3 e 4. Está contrastado coa “Colección de poe-
sías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865, t. I, p. 20 e coa copia
a máquina que fixo Álvarez Blázquez da edición de La Caridad, n.º 6, pp. 43-45, onde
o poema aparece sen sinatura, pero coas iniciais J.M.P. no sumario, segundo informa
o propio Álvarez Blázquez).
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Xacinto: Non te amargures máis, probe Catriña,
tempera o sentimento,
que muitos con licencia á súa casiña
vén sans do reximento1.

5 E inda algúns se ven volver medrados
a seus pais abrazar,
e2 mercarlles leiras, carros e arado3

e bois para labrar.
Catriña: Somente me virá unha mala nova

10 na miña orfandá.
¡Ai! ¡O dolor que teño só na cova
temperado será!
Si outro fillo siquera me quedara
que fora meu consolo,

15 pudera ser que tanto non chorara.
¡Mais dar o4 fillo solo!

Xacinto: Pero ¿has de estar así por toda a vida
gastando a túa saúde,
sin dar vagar nin trégola á ferida

20 en tal escravitude?

“XACINTO E CATRIÑA” (1858)

Notas aclaratorias:

3 Con licencia. Licenciados do servizo militar. 16 ¡Mais dar o fillo solo! ¡Pero entregar ao exército o único
fillo que teño! 19 Trégola. Tregua.

1. Casal e Lois “reximiento”.

2. A edición de El País (que é a que reproduzo) pon “e mercarlles”. Na edición de El Desengaño eliminou-
se o “e” inicial, o que parece máis correcto.

3. En El Desengaño “arados”.

4. En El Desengaño “un”.
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¿Non ves ti, Catriña, que no’ es5 sola6,
que a carga é xeneral
e anque ó pronto é a máis7 que desconsola
que a todos chega o mal?8

25 ¿Non ós9 berrar de cote alá na ponte
do Burgo e nos camiños,
que alí de bágoas fórmase10 unha fonte
dos pais polos filliños?
¡Alí, o abouxar de adioses con anhelos!

30 ¡Alí, as imprecacións!11

¡Alí, o arrincar as nais os seus cabelos!
¡Alí, as maldicións!12

Mais logo que xa os quintos van marchando,
volvendo no vieiro

35 a cara para13 atrás e mornos dando
o longo adiós postreiro,
os que quedan chorando desafogan
aínda un pouquiniño;
que14 lles dé bo15 viaxe a Dios lle rogan

40 e tornan do camiño.

22 Que a carga é xeneral. Que a obriga de facer o servizo militar é para todo o mundo. 23 e 24 E anque ó
pronto é a máis que desconsola/ que a todos chega o mal. E aínda que nun primeiro momento é a quen máis
aflixe, logo consolámonos pensando que todos teñen que soportala. 25 Ós. Oes. 35 Mornos. Tristes.

5. En El Desengaño “n’es”.

6. En El Desengaño “Repara ben, Catriña, que n’es sola”. É que na versión de El País se se fai sinalefa en
“no’es” (como a elisión do “n” de “non” parece indicar) o verso sae decasílabo e non hendecasílabo.

7. El Fomento de Galicia “e anque ó pronto é máis”.

8. En El Desengaño “a todos chega o mal” (eliminando o “que” inicial).

9. El Fomento de Galicia “os”, sen ningún tipo de marca que indique que é do verbo “oír”.

10. El Fomento de Galicia “fármase”, por erro.

11. En El Desengaño “imprecaciós”.

12. En El Desengaño “maldiciós”.

13. El Fomento de Galicia “para a atrás”.

14. En El Desengaño “e” (no lugar de “que”).

15. El Fomento de Galicia “bon”.
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En compaña amistosa, logo alimpan
co pano as súas bágoas,
que a fío caen dos ollos e non himpan
tan cheas as súas mágoas.

45 Retírase cada un á súa casa,
e vendo que é imposíbel
remedio pór ó mal, tamén lles pasa
desgazo tan terríbel.
Pois eles son de carne e mais de óso

50 tamén como ti es,
¿por que non fas como eles animoso
o corazón que tes?

Catriña: ¡Si viras ti noutronte que do gado
un añiño faltou,

55 e á outra banda do río foi levado
polo que mo16 roubou!,
¡e como a ovella morna17 non comía
e tola cacheando
e, como quen escoita, o colo erguía

60 calada18 cando en cando!
¡e logo que sentiu19 o seo20 añiño
que da banda balou21,
bulindo e brincando a aquel baliño
no río se guindou!

42 e ss. As súas bágoas/ que a fío caen dos ollos e non himpan/ tan cheas as súas mágoas. Ao chorar non salou-
can, non fan o ruído propio do choro desesperado, choran bágoas caladas, resignadas. 48 Desgazo.
Ruptura, separación, xebramento. 49 Pois. Xa que. 57 Morna. Triste. 62 Balou. Beou. 63 Baliño. O beo do
año.

16. El Fomento de Galicia “ma”.

17. El Fomento de Galicia “norma”, por erro.

18. En El Fomento de Galicia e El Desengaño “parada”.

19. En El Desengaño “sintiu”.

20. En El País por “seu”. En El Fomento de Galicia e El Desengaño “seu”.

21. En El Fomento de Galicia e El Desengaño “berrou”.
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65 ¡Na corrente que envolta a arrebataba
sin dor s’ ela metía
balando polo añiño que chamaba
pola nai que morría!
¡A morte foi buscar, malpecadiño,

70 polo seu mesmo pé
e, ó dar as boqueadas, ó filliño22

inda lle dixo mee!
Para sentir o amore dunha23 nai
non abonda ser home:

75 perdóname, Xacinto, a voz que sai
do lobo que me come.
Os que fan esas leis24 do sorteo
non teñen corazón
e25, si o teñen, é corazón alleo

80 de maternal pasión.
¡Ah26!, si foran as nais lexisladoras,
ó labrarse eses grillos,
¡con que vehemencia serían defensoras
dos seus queridos fillos!

85 ¡Os traballos que dan para crialos
e logo, mozos feitos,
á morte, pouco menos, entregalos
contra santos direitos!
¡Ah, Señor!, ti que dás a unha galiña

90 a furia de un león

76 Do lobo que me come. Do animal que hai dentro de min, que me exalta. 82 Ó labrarse eses grillos. Parece
que usa linguaxe figurada querendo dicir: “ao redactarse esas leis que levan a un preso”. 88 Contra santos
dereitos. Contra os dereitos que dita a lei natural, que son sagrados.

22. El Fomento de Galicia “filiño”, por erro.

23. En El Fomento de Galicia e El Desengaño “de unha”.

24. En El Desengaño “leies”. Nas versións de El País e El Fomento de Galicia o verso é decasílabo, en lugar
de hendecasílabo (que é como debería ser).

25. El Fomento de Galicia “ou”.

26. El Fomento de Galicia “Ai”.
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si ós pitos o inimigo se aviciña27

e bótao de a carón;
non podías negar á túa Nai,
cando28 te viu morrer,

95 chorar no novo monte de Sinai29

sendo30 santa muller!
¿Que milagre se rachen as entrañas
da triste pecadora,
que da pasión con leis31 tan estrañas

100 non pode32 ser señora?
Xacinto: Soségate, Catriña; en toda a terra

sosteñen as nacións
exércitos armados, que na guerra
defendan33 seus pendóns.

105 Sin eles mui esposta se vería
a xente a cada paso,
e nova Babilón resurxiría
dendes da34 choza ó pazo.
Sin esa forza pública no’ é35 dono

110 da súa casa ninguén,
nin botará en sosego ningún sono
esposto canto ten.

99 e 100 Que da pasión con leis tan estrañas/ non pode ser señora. Que non pode domear a paixón ante leis
tan estrañas. 107 Babilón. Babilonia, representando aquí o lugar de costumes relaxadas, libertinaxe e falta
de orde e autoridade.

27. En El Desengaño “si ós pitos inimigo se aviciña” (sen o “o” de “o inimigo”).

28. O texto de El País pon “canto”. Seguramente por erro de imprenta. En El Desengaño “cando”.

29. Hai que acentuar “Sinái” e non “Sinaí” para que o verso sexa hendecasílabo e rime con “nai”.

30. El Fomento de Galicia “Con ser”.

31. En El Desengaño “leies”. Tamén, de novo, os versos correspondentes de El País e El Fomento de Galicia
son hipómetros, pois resultan decasílabos tendo que ser hendecasílabos.

32. El Fomento de Galicia “podes”, por erro.

33. En El Desengaño “defenden”.

34. En El Desengaño “dendesde a”.

35. El Fomento de Galicia “non é” (así non dá a medida correcta do verso). En El Desengaño “n’é”.
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Sin ela todos iban36 ser soldados,
homes e mais mulleres,

115 e as leis37 e costumes remuiñados
cal fracos espalleres38.
A xustiza andaría feita a paos39,
e os40 fortes gañarían
os preitos sin razón coas súas maos41;

120 os xustos chorarían42.
Catriña: Non me opoño, Xacinto, a todo eso

que ti falache agora;
pro máis43 adoito a quinta, che confeso,
si de outra moda fora.

125 Cando entrou meu Goriño no sorteo
eu tiña os bes en preito
e cando entrou na caixa ni’ un esteo
me quedou, fono a eito.
¡Somente catro ovellas me deixano44

130 co burato45 da casa

115 E as leis e costumes remuiñados. As leis e costumes andarían á mercede do vento (das vontades de
cadaquén). 116 Espalleres. Armazóns de madeira ou cana para amarrar as vides verticalmente. 123 e 124
Pro máis adoito a quinta, che confeso,/ si de outra moda fora. Pero sería máis axeitado, se a quinta fose dou-
tra maneira. 127 Caixa. Caixa de recrutas. Esteo. Sostén, apoio material. 128 Fono a eito. Caeron todos
os esteos que termaban da casa. 130 Burato. A casa é tan pobre coma o burato dun bicho.

36. En El Desengaño “ían”.

37. En El Fomento de Galicia e El Desengaño tamén “leis”. Non se pode facer, polo tanto, sinalefa ao come-
zo do verso (“e as”) pois se se fixese o verso sería hipómetro (dez sílabas no lugar das once que debe ter).

38. No texto de El País “espallares”, pero a rima pide “espalleres”. Seguramente é erro de imprenta. En El
Desengaño “espalleres”.

39. En El Desengaño “paus”.

40. En El Desengaño “os” (sen o “e”).

41. El Fomento de Galicia “coas súas maus”. En El Desengaño “cas súas maus”.

42. Máis lóxico sería que o verso de El País fose “e os xustos chorarían”, que podería ter medida de hep-
tasílabo, facendo a sinalefa inicial. Pero en ningunha das dúas versións aparece así.

43. El Fomento de Galicia “mas”, por erro.

44. El Fomento de Galicia “deixaron”.

45. En El Desengaño “buraco”.
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e a ese tempo o filliño me levano46!
¿Haberá máis desgraza?47

Ti falas co xelado entendimento
mais eu non falo, non,

135 que falo co invencible abrasamento
do mesmo corazón48.
Pola perda dos fillos qué cruosas
as cuitas e qué amargas,
somente as nais o saben, amorosas

140 que os levan nas illargas49.
Viúda e orfa aquí coa luz nos ollos
sin ter a quen mirar,
¿que che parez?, ¿ serán os meus resollos
sinón xemer, chorar?

145 Xacinto: Non penses ti quizais, probe50 Catriña,
que a min non se me dá
pola dor que te afrixe, e que a alma miña
encalloada51 está.
Soldado tamén fun e do servicio

150 fai52 pouco licenciei,
e non me esquezo, non, do exercicio,
que inda lle teño lei.
Non é aquela vida así tan agre
como che se figura

155 anque ouzas que a muitos se lles abre
alí a sepultura.

137 Cruosas. Crúas, ferintes. 143 Resollos. Refolgos, respiración. 148 Encalloada. Endurecida, insensible. 

46. El Fomento de Galicia non hai exclamación.

47. El Fomento de Galicia “deisgraza”. En El Desengaño “disgraza”.

48. En El Fomento de Galicia faltan os versos 137 a 140 (ambos inclusive).

49. Na copia que teño de El Desengaño faltan os versos 137 a 140 (inclusive).

50. El Fomento de Galicia “pobre”.

51. El Fomento de Galicia “encaollada”, quizais por erro.

52. En El Desengaño “hai”.
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As marchas, centinelas e fatigas
que fan os militares,
entre músicas, danzas e cantigas,

160 se tornan mui molares.
Afeito un a vivir en movimento
continuo e alegría,
relouca en tal trafego de contento
levado noite e día.

165 Ó toque de53 corneta chamadora
se axunta gran xentío54,
coa música guerreira, animadora,
se larga como un río.
Alá van os soldados, e as miradas

170 de mozos e de vellos
se cravan nas súas armas, que lustradas
relocen como espellos.
O dolor e tristeza espaxotados
se foxen do interior,

175 e se encenden55 por tódolos56 57 soldados
un forno de valor.
Cando chegan ó campo de batalla
adiante do inimigo
nin o pai nin a nai, entre a metralla,

180 se acordan, nin o amigo.
No ruído e balbordo e treboada
e fogo de cañóns,

160 Molares. Doadas. 163 e 164 Relouca en tal trafego de contento/ levado noite e día. Relouca un de con-
tento noite e día levado por tal trafego. 173 Espaxotados. Espantados, escorrentados.

53. El Fomento de Galicia “da”.

54. En El Desengaño “un gran xentío”.

55. En El País. O lóxico sería “encende” (e non “encenden”) pois o suxeito parece “forno”. El Fomento de
Galicia e El Desengaño “encende”.

56. El Fomento de Galicia “todos los”, por erro ou grafía especial.

57. El Fomento de Galicia “no”. Parece erro.
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non se ve máis que a rabia desatada58

en tod’ os corazóns.
185 o que caír, caíu. Para os que queden,

si logran a vitoria,
no’ hai59 praceres ningúns60 que se remeden
a aquel pracer61 de gloria.
¡Alí verías xefes e oficiales,

190 e o mesmo xeneral,
falando co soldado como iguales,
chamándolle leal,
e valente, e guerreiro, e camarada,
e darlle de fumar,

195 de comer e beber, e en gran parada
a muitos os premiar!
¡Olla aquí, neste oxal desta chaqueta,
esta cinta listada,
que a gañou miña limpa62 baioneta

200 con63 sangre colorada!64

Si me deran por ela un gran tallón
ou a parroquia de Lois,
no’a65 daba, nin por medio, ni’un millón
de vacas nin de bois.

201 Tallón. Anaco de terra plantada. 202 Parroquia de Lois. Freguesía antiga da parroquia de Besomaño,
concello de Ribadumia (Pontevedra).

58. En El Desengaño “non se ve máis que rabia desatada” (sen “a”).

59. En El Desengaño “n’hai”.

60. El Fomento de Galicia “ningún”, en singular, por erro.

61. Por erro de El País pon “precer”. En El Desengaño “pracer”.

62. El Fomento de Galicia “lmpia”, por erro.

63. El Fomento de Galicia “co”.

64. En El Desengaño “coa (este “coa” escrito a man, corrixindo algo que estaba debaixo a máquina) sangre
colorada”.

65. En El Desengaño “n’a”.
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205 Non temas, pois, Catriña, pola sorte
do teu Goriño66 amado,
pois, si quite no’está67 de achar a morte,
¿quen sabe do seu fado?
El é rexo, lixeiro e de ollo vivo,

210 membrudo e de valor.
¡Chegar pode a oficial e si é activo
quizais a Emperador!
Que a fertuna68 da guerra é bolichada
mellor que a lotería,

215 pois fai que aboie a pedra que é afondada69,
cando ninguén o70 cría.
Verás entonces contos que che71 inxerta 
das pasadas campañas,
e gozosa estarás, coa boca aberta,

220 oíndo as súas fazañas.
¡Oh quen te verá a ti, como así sea!
¿Catriña, quen che fala?
Xa non te acordarás72 73 da túa aldea
nin da ovella que bala.

225 Alenta, pois, Catriña, unha esperanza
de ver en seda as leras,
que non será milagre que unha chanza
se veña a pór en veras.

207 Quite. Libre. 213 Bolichada. Asunto confuso que pode saír ben ou mal. 222 ¿Catriña, quen che fala?
¿Catriña, quen ousará falar contigo, coa fachenda que vas ter? 226 Leras. Mantelo de pano.

66. El Fomento de Galicia “Gorriño”, por erro.

67. En El Desengaño “n’está”.

68. En El Desengaño “fortuna”.

69. Por erro o texto de El País pon “afondade”. Pero así non hai rima, nin sentido. En El Desengaño “afon-
dada”.

70. En El Desengaño “a”.

71. En El Desengaño “te”.

72. El Fomento de Galicia “ocordarás”, por erro.

73. El Fomento de Galicia “ninda”, todo xunto, por erro.
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Catriña: Con todo canto dis, tuveche74 pía
230 de vir a este terrón75,

e penso que topou o que non quería76

teu forte corazón.
No eido de teu pai77 e túa nai
choraches aquel oco,

235 que non o enche todo canto hai
dende a coroa ó soco.
Quizais a súa78 vida amarguraron
soñando coa guerra.
E co pesar, velliños, no’ aturaron79,

240 cedendo o corpo á terra.
Por muito80 que ti gabes o servicio
ben vemos o que pasa:
en coiro vir por tanto sacrificio
tornando para a casa.

245 ¡Menos muitos que quedan nos camiños
pedindo, e81 en hespitales
eivados, coxos, mancos e82 ceguiños
coas cintas nos oxales!
A sorte batallona é estoupo raro

250 que ten valentes crebas

229 Tuveche pía. Tiveches afecto, gusto, devoción. 236 Dende a coroa ó soco. Dende o pico da cabeza ata o
zoco. 249 e s. A sorte batallona é estoupo raro/ que ten valentes crebas. A sorte nas guerras é moi pouco fre-
cuente (“estoupido raro”) e ten grandes fallos.

74. En El Fomento de Galicia e El Desengaño “tiveche”.

75. Por erro en El País “terror”.

76. No verso de El País hai que facer sinalefa en “topou o”, aínda así o verso é duro e mal acentuado ou
ler “q’ría”. En El Fomento de Galicia “quría” e en El Desengaño “qría” (sic, pon Álvarez Blázquez), o que
reforza a idea desta lectura para a versión de El País.

77. El Fomento de Galicia “lai”, por erro.

78. El Fomento de Galicia “su”, por erro.

79. En El Desengaño “n’aturaron”.

80. En El Desengaño “moito”, seguramente por erro do copista.

81. El Fomento de Galicia “ou”.

82. El Fomento de Galicia “ou”, de novo.
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e a muitos83 lles amarga e sae84 mui caro
coller as tales brevas.
Según lle oín, ¡Dios lle haia85 perdonado!,
en vida ó meu difunto,

255 canto máis o andamio está elevado
maor86 perigo é adxunto87.
¿Quen máis que aquel famoso, me decía,
que tan crecido foi,
que tivo a medio mundo nunha lía

260 suxeito como un boi?
¿E non se viu, tan grande, acurrunchado
mui lonxe da súa terra,
nun penedo de mares rodeado
e forzas de Inglaterra?

265 ¿E non fixo de porcos un cortello88

a soberbia Albión,
a casa en que morreu aquel espello
de Marte, Napoleón89?
¡Que tirria, Santo Dios, e que senreira

270 indigna90 de valentes!

252 Coller as tales brevas. Coller tales “choios”, conseguir esas “sortes” (que poden levar a un á morte ou
a quedar inútil de por vida). 254 Ó meu difunto. Ao meu home, que está defunto. 259 Lía. Baraza de espar-
to. 263 Nun penedo de mares rodeado. A illa de Elba. 266 A soberbia Albión. Inglaterra. 268 Marte. Deus da
guerra.

83. El Fomento de Galicia “mutios”, por erro.

84. En El Desengaño “sai”.

85. En El Desengaño “haxa” (o “x” está por riba e corrixe algo escrito a máquina, que quizais sexa “j”, é
dicir, “haja”, forma normal de escribir de Pintos).

86. En El Desengaño “mayor”, corrixido por riba en “maior”.

87. Hai que facer unha sinalefa en “pe-ri-goéad-xunto”, o que fai que o verso sexa duro. Ou ler “mor” por
“maor”, o que simplificaría a sinalefa.

88. En El Desengaño aparece aquí unha nota, seguramente de Pintos: (1) “On voyait par tout des étables,
et des hangars a bestiaux. Funerailles de l’Empereur Napoleon, par Audot. Paris 1841”.

89. Hai que facer trisílaba a palabra “Na-po-lión”, para que dea a medida correcta do verso (así tamén rima
mellor con “Albión”).

90. En El Desengaño “indina”.
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¡Indigna91 de nación que a máis primeira
pretende ser das xentes!
Esto e, muito máis ademais desto,
meu home me decía.

275 ¡Ai, agora o probe xa comesto
será da92 terra fría!
Non me veñas, Xacinto, con liornas
a que eu non lle dou creto,
que esa labia éche o abouxo das bigornas

280 que causan93 mal efeto.
A paz e o sosego94,
a gran tranquilidade,
a mesma santidade,
no campo a puxo Dios.

285 Si dEl fuxir queremos
e logo nos queixamos,
dos males que atopamos
a culpa temos nós.
Si a guerra che apetece,

290 retorna ó reximento
e sigue ó95 chan cruento
suxeito a un capataz.
Que eu amo da inocencia
o berse humilde e puro;

271 e s. Nación que a máis primeira/ pretende ser das xentes. Entendo que se refire a Inglaterra. 277 Liornas.
Monsergas, linguaxe bonito pero mentireiro. 279 Abouxo. Ruído, barullo. Bigornas. Engra de ferro ou acei-
ro sobre a que se mazan os metais ao forxalos para darlles a forma apetecida. Tamén a usan os zapateiros.
291 e s. E sigue ó chan cruento/ suxeito a un capataz. Continúa, tras dun mando militar, ata un chan ensan-
guentado.

91. En El Desengaño de novo “indina”.

92. El Fomento de Galicia “na”.

93. El Fomento de Galicia “causa”.

94. Cambio de ritmo.

95. En El Desengaño “o”, sen til. Tamén na versión de El País aparece “ó” e non “ò”, pero creo que o senti-
do pide a contracción.
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295 no meu estado escuro
prefiro a santa paz.
Agrádanme as abellas
zoando na albariza,
que todas sin preguiza

300 traballan con primor,
levando ás96 súas calzas
o favo tan curioso,
que fan do97 mel sabroso
collido en cada flor.

305 Agrádanme as pombiñas,
alegres vir voando,
sin medo piteirando
na eira un pouco gran,
e logo a cada rulo

310 dos pombos, e ós gorxeos
bicarse, e porse cheos
de amores que lles dan.
Aquí se ve alegría98

desnuda nos semblantes;
315 dos nosos semellantes

podemos confiar.
Aquí non hai empreos
nin hai os altos postos
que sempre están espostos

320 a desenganos dar.

301 e 302 Levando ás súas calzas/ o favo tan curioso. As abellas hai épocas do ano en que levan as par-
tes superiores das patas traseiras (calzas) marelas de pole e néctar co que fan o favo ou panal de mel,
que constrúen con meticulosa arte (son moi curiosas facéndoo). 309 Rulo. Son de “ru-ru” que fan os
pombos.

96. En El Desengaño “nas”. Na versión de El País e El Fomento de Galicia  poñía “as” sen til, pero non pare-
ce ter sentido.

97. En El Desengaño “o” en lugar de “do”.

98. En El Desengaño “aquí se ve a alegría”, cun “a”.
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Si xa desnaturado
volvéchete na guerra,
aparta desta terra,
no’ a99 veñas corromper.

325 ¡Non queira Dios, Goriño,
que, en santo amor criado,
a donde foche nado
te vexa así volver!100

Xacinto: Non te101 noxes102, Catriña,
330 que sólo o meu intento

foi dar ó sentimento
que tes algún vagar.
Perdóname, che rogo,
si algunha fala miña

335 na alma, cuitadiña,
te pudo lastimar.
Non cuides que do campo
non sinto o atractivo,
pois nel é onde103 vivo,

340 e nel penso morrer,
si a sorte me depara
topar a compañeira
que a vida na carreira
me cruba de pracer.

345 Tamén eu teño gando
e teño pan e porco
dos pais que viu o orco,

321 Desnaturado. Perdido o teu natural humano. 347 Orco. Os infernos. Aquí parece referirse á morte.

99. En El Desengaño “n’a”.

100. En El Desengaño non hai signos de exclamación.

101. El Fomento de Galicia “Nonte”, todo xunto, por erro.

102. En El Desengaño “enoxes”.

103. En El Desengaño “donde”.
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¡ai, presto os heredei!
Si ti quedache probe,

350 non temas hoxe á fame
nin104 que ninguén reclame
que eu che a ti darei.
E poño por testigo
a Dios que está no ceo

355 que todo o interés meo105

é106 ser para ti bo.
Si podo algún consolo
lle dar á túa alma,
terei a miña palma

360 sabendo ti quen só.
Catriña: Así te reconozo,

Xacinto, e che agradezo
o ben que non merezo
de todo corazón.

365 Agora sei que volves
a ser da nosa terra,
que non levou a guerra
túa boa inclinación.
¿Non é verdá que a vida

370 do campo é mui sabrosa,
é vida saudosa107,
alegre e natural?108

¿Que Adán e Eva fono109

360 Quen só. ¿Quen son (1.ª p. sg. presente indicativo verbo “ser”)? Ou, sabendo ti soamente, ¿quen
(obrou así)?

104. En El Desengaño “ni”, supoño que por erro dalgún dos copistas.

105. El Fomento de Galicia “meu”.

106. Na edición de El País non ten acento gráfico por estar en maiúsculas ao ser o inicio do verso.

107. Hai que medir “sa-u-do-sa”, catro sílabas. En El Desengaño o verso completo é “de calma e saudosa”.

108. En El Desengaño “a vida natural?”. Así é o verso, aínda que non parece ter moito sentido.

109. El Fomento de Galicia “foron”. A interrogación segue supóndose encabezada por ¿Non é verdá...? do
verso 369.
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do mundo nos albores
375 os grandes labradores

da terra, inda noval?
Aquí, Xacinto, se abre
de balde un gran treato110,
nas vilas seu retrato

380 se pugna por facer.
En vao111 se cansan eles
con goces refinados
que, enfermos e gastados,
o campo queren ver.

385 ¡Que gusto, que apetencia,
se sente112 aquí na aldea
no almorzo e mais na cea
e nun probe xantar!
¡Que envexa teñen moitos113

390 de ver o noso pleito114,
que sempre con proveito
regala o paladar!
Aquí entre brandas follas
de miles de colores

395 se gardan mil sabores
con varia novedá;
e ó despuntar a aurora

376 Noval. Aplícase ás terras que se cultivan por primeira vez. 390 Pleito. Como vimos na nota ao pé
esta palabra aparece como Peito na edición de El Desengaño. Se fose “pleito” poderíase entender co sig-
nificado de “loita coa terra, traballo”. Se fose peito podería entenderse co significado de “o noso xeito de
sentir e de ser”.

110. El Fomento de Galicia “treatro”.

111. Hai que medir “vao” como unha soa sílaba.

112. En El Desengaño “sinte”.

113. Así en El País e tamén en El Fomento de Galicia. Pintos usa normalmente “muitos”. En El Desengaño
“muitos”.

114. En El Desengaño “peito”.
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aquí se admira e canta
con humilde garganta

400 a Dios que nolo dá.
Paxaros rebulindo
mil trinos harmoniosos115

os raios luminosos115

do sol dan ó saír,
405 e tódolos117 viventes

e árbores118 e flores,
a Dios os seus louores119

lle queren esprimir.
¡Ai, como se me crobe

410 o corazón! ¡Me asalta
a prenda que me falta
do meu único ben!
¡Adiós, meu cordeiriño,
leal e amante escora

415 da nai que por ti chora
e outra xa non ten!
Aquí da Fillagosa
na mimosiña freixa,
de cote a miña120 queixa

408 Esprimir. Expresar. 414 Escora. Esteo, puntal. 416 E outra xa non ten. E outra escora (sostén, esteo) xa
non ten. 417 Fillagosa. Lugar do concello de Pontevedra. 418 Freixa. Fervenza, seimeira.

115. No texto de El País por erro pon “harmonios”. En Casal e Lois e El Desengaño “harmoniosos”.

116. No texto de El País por erro pon “lumosos”. El Fomento de Galicia “lumiosos”.

117. No texto de El País e El Fomento de Galicia por erro pon “todos los”.

118. El Fomento de Galicia “árboles”.

119. En El Desengaño “louvores”.

120. El Fomento de Galicia “amiña”, todo xunto, por erro.
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420 a desfogar virei.
E si da miña vida
ter man eu xa non podo,
non sinto o mundo todo:
¡por ti só morrerei!

J. M. Pintos.

(El País, n.º 34, pp. 3 e 4. É esta edición a que o autor lle manda a Antonio
María de la Iglesia –conservada no Arquivo Irmáns De la Iglesia, caixa 98/carpeta 16
da RAG.–, por iso nós supoñemos que foi a primeira que publicou ou a máis fiable
para el. Está contrastada coa de El Fomento de Galicia, n.os 19, 21, A Coruña, 1858,
que dá o texto datado no “Burgo de Pontevedra, Noviembre 1857” e está asinado por
“Juan Manuel Pintos” (esta edición ten bastantes erros)*. Tamén está contrastada coa
da “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865,
t. I, p. 99 e coa última feita en vida de Pintos, a de El Desengaño, n.º 28, pp. 220-222,
Vigo, 1 de agosto de 1872. Desta edición temos o poema copiado a máquina por
Xosé María Álvarez Blázquez e corrixido, ás veces, por riba –supoñemos que por
Isidoro Millán, que foi a quen lle mandou Álvarez Blázquez estas copias. O poema
aparece asinado, neste caso, coas iniciais J.M.P.).

* A edición de El Fomento de Galicia está encabezada por un comentario do encargado da “Sección literaria”,
M. Bada, quen recoñece non coñecer máis ca este poema de Pintos (ver o apartado dedicado a A gaita galle-
ga na “Introdución” desta edición) no que, entre outras cousas, se di o seguinte: “El periodista tiene muchas
veces que juzgar a un poeta por una sola poesía, por un discurso a un orador y toma parte en las más difí-
ciles y complicadas cuestiones de improviso y sin toda la preparación necesaria. Por eso el periodista mere-
ce en el juicio crítico de sus trabajos indulgencia, y por eso la espero yo, si me equivoco al resumir el juicio
crítico de D. Juan Manuel Pintos como poeta, diciendo que su escuela debe ser la del popular Berenger (sic
por Béranger), que D. Juan Manuel Pintos debe ser el Berenger gallego: ¡El Berenger! ¡El tierno apasionado y
sublime cantor de las costumbres, de los sentimientos y de los dolores del pueblo!… ¡el eco de sus quejas y
de sus lágrimas!… ¡el abogado-poeta de los innumerables desgraciados del mundo!… ¡Berenger!…
¡Berenger!… ¡bajaste a la tumba acompañado de innumerables lágrimas! Descansa en paz como lo merecía
tu sagrado númen, tu apasionado corazón, tu grande alma (Béranger acababa de morrer en 1857).

El Sr. Pintos es el Berenger gallego si frecuentemente se remonta su númen a las regiones en donde sintió
la inspiración de “Xacinto e Catriña”. En esta preciosa, inapreciable composición el Sr. Pintos canta una
gran desgracia, un gran dolor, un gran mal que nos aflige a nosotros y a una muy grande parte de la huma-
nidad desgraciada. Y canta estos males derramando raudales de armonía y mostrando bien que ayuda a su
recta transcendental intención, sentimiento e imaginación, talento e ingenio.

Y si el Sr. Pintos no ha elevado con frecuencia su vuelo a las altas regiones donde desplegaba sus inmen-
sas alas el gran genio de Berenger, si el Sr. Pintos no es todavía el Berenger gallego, puede y debe serlo, y
nosotros le aconsejamos que lo sea. ¡Qué es grande ser el cantor del pueblo y la materia es, por desgracia,
vasta e inagotable!”.
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Delores: Aí veñen, Alexandre, aí veñen logo
vender os nosos bes;
aí veñen os alarbes como o fogo
levarche canto tes.

5 Agora se me lembra o que escribía
de Angola teu curmán,
decíndonos que alí probado había
máis ben que neste chan.

Alexandre: Dimpois de doce anos de ti ausente
10 ó axexo da farola,

sentín que vía a estrela relucente
do Orzán e da Marola.
En volta1, o chan da Cruña recorría

1. En El Fomento de Galicia aparece unha coma despois de “En”, o que me fai pensar que, talvez, esta pala-
bra sexa erro por “Eu”, de xeito que os versos 13 e 14 serían “Eu, volta (¿volto?) o chan da Cruña reco-
rría,/ mirando San Antón”. En Farruco Portela está como poñemos aquí.

“ÉGLOGA. DELORES E ALEXANDRE” (1858)

Notas aclaratorias:

3 Alarbes. Mouros, bárbaros, incultos, homes brutais e desapiadados. 6 Angola. Rep. da África occidental.
É unha gran meseta, a excepción da zona costeira, que é baixa. Foi colonia e logo provincia portuguesa
ata 1975. Teu curmán. Máis adiante fala de Guinea e tamén remite a un curmán (v. 127). 10 Ó axexo da
farola. ¿Á busca do faro? ¿Navegando, é dicir, seguindo as rutas marcadas polos faros? 12 O Orzán. Punta
e arnela do litoral atlántico situada entre a praia do mesmo nome e a punta Herminia, na cidade da
Coruña. Nela atópase a torre e o faro de Hércules, que debe ser a estrela relucente do verso 10. Na praia,
que está a carón da de Riazor e ten sona de máis perigosa, ían tomar os nove baños no mes de setembro
as labradoras dos arredores, que eran coñecidas como “catalinas” ou “mantidas”. A Marola. Illa do litoral
atlántico situada fronte á punta do Pedrido na parroquia de Dexo (Oleiros-A Coruña). Quizais teña tamén
outro faro e ese e o de Hércules sexan as dúas marcas da entrada no porto da Coruña. 13 Se os versos 13
e 14 fosen, como indicamos en nota ao pé: “eu, volta (¿volto?) o chan da Cruña recorría,/ mirando San
Antón”, o significado variaría pouco: “eu, en redondo (¿revirado ou despois de retornar?, se fose “volto”),
percorría coa mirada o chan da Coruña, colocado cara a Santo Antón”. Se é tal como aparece agora (que
é a forma en que o presenta Farruco Portela Pérez na súa Colección d´algunhas poesías gallegas, que é a outra
edición que posuímos, neste caso xa póstuma) o significado sería: “movendo a mirada todo ao redor, per-
corría o chan da Coruña, colocado en fronte a Santo Antón”.
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mirando a San Antón,
15 e o sangre mui alegre me fervía

por dentro o corazón.
¿Como podrei decirche, Deloriñas,
que abriu o meu amor,
quediño tanto tempo, as súas aziñas

20 entrando en Riazor?
¡Axiña se me acedan os meus gustos,
Delores, miña vida,
probando aquí o repouso2 de mil sustos
do mar en tanta lida!

25 ¿Mais dime que fatal calamidade
a nós nos ameaza,
cando veño de tanta tempestade
liberto para a casa?

Delores: ¿Que ha de ser? Eu collía de unha viña,
30 sin ter de gran debulla,

si Diolo daba, a pouca cosechiña
na fustalla, sin tulla.
Por ela se me impuñan as gabelas3

trabucos e millós:
35 primeiro polas uvas; dimpois delas

había outros renglós.

14 San Antón. A illa de Santo Antón, situada na entrada do porto coruñés, tiña un castelo que lle daba
nome. É do século XVI e foi modificado posteriormente. Modernamente foi cárcere e nas distintas celas
padeceron moitos presos políticos. 20 Riazor. Praia situada entre as puntas Liseiro e Orzán, na cidade da
Coruña. 21 Acedan. Poñerse acedos, agreados. 24 Lida. Lide, batalla. 30 Sin ter de gran debulla. Sen ter
colleita de cereal. Debullar é quitar os grans ou as fabas, os chícharos, ás espigas, aos acios de uvas ou ás
vaíñas. 32 Na fustalla. Nas cubas. Sin tulla. Sen arca para gardar o gran. É dicir: Delores só colleitaba algo
de viño, pero non tiña gran ou cereal. 33 Gabelas. Impostos que se pagan ao Estado (tamén verso 120).
34 Trabucos. Tributos. Millós. Seguramente outro tipo de pagos ao Estado. 36 Dimpois delas había outros ren-
glós. Seguramente quere dicir que no recibo se especificaban non só as gabelas (e as outras cargas imposi-
tivas) polas uvas, senón máis cousas (había máis renglóns –hoxe chamariámoslle “a letra miúda”), posi-
blemente o “botar a un por portas” no caso de falta de pago, como di máis adiante que lle pasou. Tamén
pode ser que primeiro se especificase como propiedade as uvas e logo outros renglós, que pode significar
“partes de renda, utilidade ou beneficio que un ten ou de gasto que fai”.

2. En El Fomento de Galicia “reponso”, por erro. Corrixido en Farruco Portela.

3. En El Fomento de Galicia non se le ben a palabra. En Farruco Portela “gabelas”.
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Facendo de uvas viño por bebelo,
que chaman o consume,
se paga tanto ou máis que por vendelo

40 sin xeneral costume.
¡Inda máis por arbitros lle carregan
que din municipales
de portas e portelos, e lle agregan
tamén os provinciales!4

45 Con trigo, millo, fabas ou centeo
non hai tal xudiada;
ni’entendo tal misterio si non creo
que o viño é máis que nada.
Mais o viño faltou, e co produto

50 se foi noso traballo,
e enriba desa perda o5 gran tributo
zorrega como un mallo.
Alá van cinco6 anos de escasura
de viño sin un trago;

55 ¡que o terribel oídio coa gafura
non deixa nin un bago!7

Os infintos por eso non minguaron
e sigue a execución,

38 O consume. Cantidade para consumo propio. 40 Sin xeneral costume. De cando en vez, non por siste-
ma. 41 Arbitros. Arbitrios. Podían ser de moi distintas clase, como nos di a continuación Pintos: munici-
pais, de portas e portelos e provinciais. 46 Xudiada. Cousa feita con mala intención, aquí “imposto mal
intencionado”. 48 Que o viño é máis que nada. Penso que quere dicir “que o viño é un ben que significa
pouco máis ca nada, moi pouca cousa”. 49 Mais o viño faltou. Como dirá máis adiante, por causa do oídio.
52 Zorrega. Golpea. Mallo. Mazo de mallar o gran. 53 Escasura. Escaseza. 55 Oídio. Mofo parasito da vide.
Gafura. Enfermidade que implica mala sorte. 57 Os infintos. Relación de pagadores e as súas cotas, segun-
do o mesmo Pintos.

4. En Farruco Portela non hai exclamacións.

5. En El Fomento de Galicia “ó”, con acento agudo, que non leva noutros casos semellantes. En Farruco
Portela non hai acento.

6. En Farruco Portela “vinte” (seguramente por continuar a situación de inxustiza que denuncia Pintos
aínda na época da publicación da Colección d´algunhas poesías gallegas –1882).

7. En Farruco Portela sen exclamación.
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por atrasos, dos que inda8 non pagaron
60 a tal contribución.

Eu véxome, Alexandre, nese caso
que9 o embargo me fixeron,
e a outros tamén por ese atraso
xa todo lles venderon.

65 Alexandre: En todo o que corrín por terra e mares
a forza vin triunfante10,
que leva leis11 e tronos e os altares
e todo por diante.
E canto máis aguda e refinada

70 é a civilización,
descobre máis fereza simulada
na nosa condición.
No mar cunha saída os arroaces
repente e mui lixeira

75 persiguen as sardiñas e buraces
por unha igual maneira.
Na terra e polo ar os animales
maores ós pequenos
devoran por instintos maquinales

80 e ter recursos menos.
¡Os homes que se chaman racionales
estudian a maldade

73 Arroaces. Mamíferos mariños, tipo de golfiño. Aquí refírese metaforicamente aos poderosos. 75 Buraces.
Panchiños, especie de ollomoles pequenos. Eles e as sardiñas, anteriormente citadas, fan referencia metafó-
rica á xente común, aos pobres sen poder. 80 E ter recursos menos. Os animais máis grandes devoran os
pequenos porque o seu instinto os leva a iso (como máquinas) e “por teren os pequenos menos recursos”.

8. En Farruco Portela “qu´inda”.

9. En Farruco Portela “e”.

10. En Farruco Portela “trunfante”.

11. En Farruco Portela “Reis”.
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feríndose entre si peor que animales12

gabando a súa bondade!
85 ¡Ah probe do que aquí neste convento

traballe, e probe for!
¡Ah probe13, que a humanidade é o vento14

co probe labrador!
Si Dios quita dos fondos e das serras

90 legumes, viño e pan,
¿é15 xusto que se pague polas terras
o fruto que non dan?
O sol aluma a xustos, pecadores,
o súdito e o Rei;

95 si a escuras deixa o mundo, sin colores,
é xeneral a lei.
Pois logo si nos manda por castigo
unha esterilidá16

¿quedarse pode alguén aquí ó abrigo
100 de tal calamidá17?

Ó18 menos cando antes se cobraban
os frutos a dezmar,

85 Convento. Agrupación de humanos. 87 A humanidade é o vento. A humanidade é versátil, caprichosa, fai
o que quere. 89 Fondos. Vales e partes baixas das terras. 94 Súdito. Súbdito. 96 É xeneral a lei. A norma é
para todos, non fai distingos. 102 Dezmar. Dando décimos ou a décima parte. Daquela os pobres tiñan
recursos para dar, pois só daban a décima parte do que colleitaban, así que se colleitaban cero daban a
décima parte de cero, é dicir, non tiñan por que pagar.

12. Neste verso ademais de facer as sinalefas posibles hai que ler a palabra “peor” como monosílaba
(“pior”) para que dea a medida correcta do verso.

13. En Farruco Portela hai o signo final de exclamación.

14. Neste verso hai que facer varias sinalefas: “¡a- pro-be! ¡qu´au-ma-ni-da-d´é-o-ven-to”. Resulta duro por
mal pausado e acentuado.

15. En El Fomento de Galicia, aínda estando este “e” con letra minúscula non leva acento gráfico, por erro.
En Farruco Portela tampouco, pero vén con maiúscula.

16. En El Fomento de Galicia sen acento. En Farruco Portela, si.

17. En El Fomento de Galicia sen acento. En Farruco Portela, si.

18. En El Fomento de Galicia non leva acento, pero está con maiúscula. Igual ocorre en Farruco Portela.
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os probes19 pola paga non choraban,
porque tiñan que dar.

105 Na África mirei unhas medidas
que nílometros20 chaman,
si chegan a unha marca as avenidas,
tributos non se pagan.
E aquí, según me dis, entre cristianos,

110 andamos ó rivés,
sin conta de si dan ou non os anos
¿que han de pagar os bes?21

¿Que diría o que manda tal imposto
si o dono lle dixera

115 que traballase a terra a resgo e costo,
mantend´o anque non dera?
Si o mariñeiro bota unha redada
e nada quita nela
¿do peixe que non colle na botada

120 podrá caber gabela?
Non quero que aquí estés máis abafada
podendo resollar.
No barco que me truio, agarimada,
veraste polo mar.

106 Nílometros. Palabra derivada de Nilo e son un tipo de medidas que se aplicaban para as crecidas do
río. 107 Avenidas. Crecemento extraordinario das augas dun río. 115 Traballase a terra resgo e costo.
Facéndose cargo de todos os gastos que ocasiona plantar a terra e de todos os riscos (mal tempo, pragas)
que este traballo pode ter. 121 Abafada. Afogada. Aquí en sentido figurado “angustiada”. 122 Resollar.
Alentar con forza. Aquí tamén sentido figurado “estar sen atafegas”. 123 Truio. Trouxo, pretérito perfecto
do verbo “traer”.

19.  En Farruco Portela “pobres”. O normal en Pintos é “probes”.

20. No texto pon “nílometros” (tanto en El Fomento de Galicia como en Farruco Portela).

21. En El Fomento de Galicia non hai signo de interrogación. En Farruco Portela si.
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125 Delores, a goleta para fóra
se vai pola mañán:
iremos a Guinea mui embora
para unda meu curmán.

Delores: ¡Lexandre, para a África me guías
130 deixando a Riazor,

que é o berse das miñas alegrías,
nadal do meu amor!
Non sea que no cambio o mal nos suba,
como lle asucedeu

135 á colonia gallega que alá en Cuba
en parte xa morreu22.
Cuitados, que se foron cal carneiros,
levados en rebaño.
¡Vestidos de terlís, entre habaneiros,

140 sudaron o redaño!
¡Alí por maor befa, escarnio e axe
en ringle ían marcados
nas costas cun letreiro, que carraxe!
¡cal23 negros xa mercados!

145 o vergallo ¡que infamia! á luz do día
alí os azoutou24

127 Guinea. Nome dado no s. XV á costa oeste de África comprendida entre Cabo Verde polo norte e o
Cabo Frío polo sur. Dividida en dúas partes, superior e inferior, polo cabo López (Gabón). Hoxe hai tres
países que responden ao nome de Guinea: a República de Guinea, que partiu dun protectorado francés,
Guinea Bissau, que foi de dominio portugués, e Guinea Ecuatorial, que estivo baixo o poder de España.
Seguramente Pintos fai referencia a unha das dúas últimas. 135 Cuba. Illa do Caribe, hoxe estado insular
de América Central. Foi dominada por España dende 1492 a 1898. Nestes versos que veñen a continua-
ción (vv. 135-148) dáse conta da situación provocada pola fame e a peste de 1853. Como nese mesmo ano
a escravitude fora abolida en Cuba, o goberno de Isabel II recrutou dous mil galegos para substituír a man
de obra negra nas explotacións de cana da illa caribeña. 139 Terlís. Terliz, tea de tres lizos. 140 Redaño.
Prolongación do peritoneo que cobre por diante os intestinos. Sudar o redaño. “Traballar moito, suar ata a
graxa das tripas”. 141 Axe. Aldraxe.

22. En El Fomento de Galicia “morre”, por erro. En Farruco Portela xa “morreu”.

23. En El Fomento de Galicia así con minúscula.

24. En El Fomento de Galicia “azontou”, por erro, xa corrixido en Farruco Portela.
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¡Miñas25 xoias, que o sangre lles caía
no chan que desexou!26

Non queiras que entre xente
150 que ten a cor do demo

me vaia, porque temo
que triste hei de vivir;
e vendo os rostros negros27

con seu28 turbo sembrante,
155 por non telos diante,

tereime que fuxir.
Quedemos, Alexandre,
mais que inda29 sea por portas
sin casa nin as hortas

160 que nos van a vender.
Eu quero o ceo da Cruña,
muíños e alta torre
que nunca se me borre,
diante de min ter.

165 Con catro minchas frescas,
vieiras, zamoriñas,
con peras barboriñas,
con ostras, camaróns,
con lapas e navallas,

148 No chan que desexou. (Suxeito “ad sensuum”). O galego que emigrara a aquel desexado chan era azou-
tado coma un escravo e regábao co seu sangue. 158 Quedar por portas. Quedar sen nada. 162 Alta torre. A
torre de Hércules. 165 Minchas. Caramuxos, caracoliños mariños, negros, que se comen. 167 Peras bar-
boriñas. Pera temperá, pequena, de carne moi branca, moita auga, agradable ao padal e de boísimo sabor
agridoce.

25. En El Fomento de Galicia “Meñas”, por erro, xa corrixido en Farruco Portela.

26. Aquí hai unha nota (1), supoñemos que do autor, que di: “V. Prensa de la Habana 8 de octubre y 17 de
diciembre de 1854”. Esta nota non aparece en Farruco Portela. A partir deste verso hai cambio de ritmo.

27. En El Fomento de Galicia “aqueles rostros”, o que debe ser erro (que corrixirá a versión de Farruco
Portela tal como o poñemos nós), pois así non rima o verso.

28. En Farruco Portela “tan”.

29. En Farruco Portela “qu’inda”.
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170 percebes e piñeiras30,
irei coas vendedeiras
por prazas e cantóns.

Alexandre: Consólate, Delores,
que na31 África roxente

175 serás, da negra xente,
mirada con amor;
verás a caridade
brotar naturalmente,
xentíos mutuamente

180 tratarse alí mellor.
A patria é todo o mundo
si, polos seus, axado
se mira e maltratado
calquera onde naceu.

185 E a lei da32 natureza
prevén33 ós animales
refuguen tod’os males
según o instinto seu.
Alí sin sobresaltos34

190 e libre de argadelos
os frutos has de velos
do noso traballar,

170 Piñeiras. ¿Pineiras? Peneiras, haliote, molusco gasterópodo que se dá pegado á pena como as lapas pero
ten forma de ameixa grande cuns furados na beira da cuncha. 172 Cantóns. Zona, paseo. Na Coruña hai
dous cantóns famosos: o Cantón Grande ou de Porlier e o Pequeno ou de Lacy. Neles son abundantes as
casas con galerías. 174 Roxente. Calorosa. 182 Axado. Desprezado. O sentido dos versos 181 ao 188 é: “se
alguén se ve desprezado e maltratado polas xentes da terra onde naceu, non se sente apegado a ela, senón
que considera que a súa patria pode ser calquera outra parte do mundo, pois é lei natural que os animais
rexeiten por instinto aquilo que os pode danar”. 189 Alí. É dicir, na calorosa África. 190 Argadelos.
Trampas.

30. ¿Será erro por “pineiras”? Así en El Fomento de Galicia e en Farruco Portela.

31. En El Fomento de Galicia “si” (en vez de “na”, como pon xa en Farruco Portela), seguramente por erro.

32. En Farruco Portela “de”.

33. En Farruco Portela “provén”.

34. En Farruco Portela “sobresalto”.
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sin tanta comechura,
sin tanto atisbamento,

195 sin tal soballamento,
sin tanto rabichar.
E na nosa probeza
contentos viviremos,
e muito folgaremos

200 si os negros nos35 fan ben;
pois seu color no’ é36 culpa
cubrindo unha alma pura,
que nunca é máis escura
que polo mal que ten.

205 Verás que axiña entre eles37

te afás, vendo bos tratos,
que negros e mulatos
a lei ven natural;
e coeles observada38

210 feliz se pasa a vida,
sabrosa é a comida
nun lazo fraternal.
Si non o pan de libra,
comamos pan de peso,

215 e noso lume acceso
teñamos39 cun capón,

193 Comechura. Cumia, ladroízo. 194 Atisbamento. Vixilancia, control. 196 Rabichar. Recorte, segundo o
propio Pintos. 213 Pan de libra. Refírese ao pan do peso dunha libra (aproximadamente medio quilo). Era
de fariña de trigo e vendíase na Coruña en pezas. 214 Pan de peso. Pan de tamaño grande, forma redon-
da, achatado nas beiras e máis espelido no centro, onde leva unha especie de mamila ou bico do peito.
Véndese en anacos ao peso (de aí o seu nome) e non por peza como o pan de libra, así que pode ser menos
de fiar na súa composición e peso e ademais pode tocar un anaco menos apetitoso (con máis faragulla, por
exemplo). É máis barato. 216 Capón. Feixe de leña.

35. En El Fomento de Galicia “non”, en vez de “nos”, penso que por erro, xa corrixido en Farruco Portela.

36. En Farruco Portela “n´é”.

37. En Farruco Portela “entr´eles”.

38. En Farruco Portela “ouservada”.

39. En Farruco Portela “vexamos”.
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ou con catro carrascos
fervendo o noso pote,
faremos noso lote

220 do noso corazón.
Que vale máis un ovo
con paz e amor gozado
que o pavo regalado
si gusto non40 se ten;

225 e presta máis a un probe
a agua, que ós señores
os máis ricos licores
ou viño Rosenven.
Fuxamos, pois, fuxamos,

230 na miña compañía
de cote noite e día
gozando vivirás.
Deixemos canto temos,
que o leve e que se farte

235 quen queira, noutra parte
conmigo medrarás.

P.41: Levouna para bordo
e, posto xa en franquía,
o barco no outro42 día

240 mui cedo se largou.
Delores e Alexandre
marchaban a Guinea

217 Carrascos. Caxigos, pólas pequenas. 219 e 220 Faremos noso lote/ do noso corazón. Non parece unha
frase moi correcta, quizais haxa nela algún erro. Se fose tal como está, significaría “faremos a parte que lle
corresponde ao noso amor”. 228 Viño Rosenven. Parece un tipo de viño caro, quizais alemán (¿Rosenberg?),
¿do Rin? 238 Franquía. Situación en que un buque ten paso franco para saír ao mar ou tomar determina-
do rumbo.

40. En El Fomento de Galicia “no”, por erro, xa non presente en Farruco Portela.

41. Parece ser a inicial de Poeta ou de Pintos.

42. En Farruco Portela “noutro”.
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o vento e a marea
nas ondas os levou.

245 O barco ía correndo
no mar, a toda vela,
e dende a popa ela,
cos ollos a mirar.
Fitábase na Cruña

250 que se lle iba fuxindo,
conforme ía bulindo
seu barco sin parar.
E saloucando arreo
decía esbagoando,

255 seus ollos alimpando,
ferida coa43 delor:
“adiós, meu chan querido,
adiós, a miña xente,
que o peito muito sente

260 tan lonxe se ir a pór.
Xa non irei convosco,
lixeiras nadadoiras,
no vran ás fervedoiras
agüiñas44 do Orzán,

249 Fitábase. Tiña fixos os ollos, non abandonaba coa mirada. 254 Esbagoando. Entre bágoas. 262
Nadadoiras. ¿Nadadeiras, cabazas ou vexigas coas que se aboia e se aprende a nadar? 263 Fervedoiras. Que
parece que ferven, de axitadas que están.

43. En Farruco Portela “ca”.

44. En El Fomento de Galicia “aguiñas”. En Farruco Portela “agoíñas”.
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265 ¡Adiós, meu Riazore!
¡Adiós, ceo herculiño45!
¡Adiós, meu san Roquiño!
¡Adiós, meu san Xoán!”

267 San Roquiño. San Roque é unha rúa coruñesa da zona vella. Pero eu coido que aquí fai referencia á
festa que o 16 de agosto se dedica a este santo, que na Coruña, como en moitos máis lugares de Galicia,
é unha das grandes festas do verán. 268 San Xoán. Tamén hai unha rúa na parte vella da cidade coruñesa
que se chama de San Xoán. Pero parece probable que se refira á festa do 24 de xuño, día das fogueiras,
tamén moi celebrado, tradicionalmente, na Coruña. A impresión é que Delores ao despedirse de Galicia e
en concreto da Coruña, cidade da que se distancia o barco, vai lembrando os momentos ditosos que pasou
nela, momentos asociados á época do verán: os seus baños no Orzán (lugar onde se bañaban as catalinas
ou mantidas), os seus paseos pola beira da praia de Riazor e a asistencia ás festas máis populares coruñe-
sas como son a das fogueiras de san Xoán ou as de san Roque. Tamén para Pintos estas tiñan que ser viven-
cias coruñesas moi presentes pois, como indicamos na “Introdución” deste libro, debeu pasar a maior parte
dos seus veráns dende 1824 a 1840 na cidade da Coruña.

45. En Farruco Portela “herculino”.

* Como introdución a este texto, na “Sección literaria” de El Fomento de Galicia, n.º 38, M. Bada, encarga-
do da devandita sección, di: “Mucho nos complace coronar por ahora nuestra sección literaria insertando
la tierna, sentida y popular composición poética siguiente, que ha tenido la bondad de remitirnos el emi-
nente poeta pontevedrés D. Juan Manuel Pintos. Con razón apellidamos al señor Pintos, en vista solo de
su primera poesía, el Berenger (sic por Béranger) gallego, el poeta del pueblo. Su segunda composición, que
a continuación insertamos, nos confirma plenamente nuestro juicio. Si en la primera canta y llora la gran
desgracia popular de la terrible contribución de sangre, en la segunda lo hace, dando no menos muestra
de ternura y talento, de la abrumadora desproporcionalidad de las contribuciones. Siga el señor Pintos,
como cisne divino, cantando con elevado estro y con profundo sentimiento las desgracias de sus conciu-
dadanos: que el canto de los grandes poetas es el llanto del pueblo, que si no cura, calma al menos y ali-
via sus dolores: es el rocío fecundante, el bálsamo reparador”.

Burgo de Pontevedra. Abril 1858
Juan Manuel Pintos.

(El Fomento de Galicia, n.º 38, A Coruña, 1858*. Edición contrastada coa da
“Égloga. Delores e Alexandre” en Coleución de poesías gallegas dalgúns autores de Farruco
Portela Pérez. Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882, pp. 79 a 88. Asinada Juan
Manuel Pintos, sen lugar nin data. Sabemos que é posterior á morte de Pintos, pero
parece interesante e quizais teña como orixe outra edición distinta da de El Fomento,
descoñecida para nós).
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Embora cheguedes, ilustre Señora,
que os ares vos cruban de esencia de flor,
que os astros beninos se amostren na aurora,
vos dando o camiño que fore mellor.

5 Querubíns e anxos, si fore servido,
Noso Amo, esa prenda, vos garden1 que tes,
e veña o retoño mui san e comprido
lembrar a sabenza de Alifonso dez.

Señora, a Galicia fartarse lle cadre
10 de vervos dïante2 mui fóra de si,

cal filla que atopa buscando a sua3 madre
que a bicos e abrazos seu amor lle di.

Chegade benina, chegade inocente,
chegai coudecida4, catai noso mal,

15 chegai cariñosa5, chegai benfacente,
chegai cal, na seca, precioso raudal.

“OS LABREGOS DE GALICIA Á REINA DE ESPAÑA DOÑA ISABEL II” (1858).

Notas aclaratorias:

Título: Co título de “Os labregos de Pontevedra á Reina de España” Pintos publicou outro poema que apa-
rece en A gaita gallega (p. 168 da ed. facsímile de 1981 da RAG) e que el mesmo indica que foi editado
por primeira vez o 21 de febreiro de 1852 (trata do atentado do cura Merino). 1 Embora. En boa hora. 5
Se fore servido. Se Deus así o dispuxese. 6 Noso Amo. O rei Afonso XII. Tes por “tedes”. 8 Alifonso X. O rei
Afonso X, o Sabio. 10 Mui fóra de si. Moi contenta (refírese a Galicia). 14 Coudecida. Condoída, segundo o
propio Pintos. 15 Benfacente. Xenerosa.

1. Na versión de El Álbum de El Miño “garde”, por erro. Tamén “garde” na versión manuscrita en poder de
Antonio de la Iglesia.

2. Esta palabra hai que lela como trísilaba para que dea correcta a medida do verso.

3. Esta palabra hai que lela como monosílaba para que dea correcta a medida do verso.

4. Na versión de El Álbum de El Miño “cariñosa”. Igual que en El Álbum na versión manuscrita de Antonio
de la Iglesia.

5. Na versión de El Álbum de El Miño “compasiva”. Pola contra na versión manuscrita de Antonio de la
Iglesia aparece aquí “coudecida”.
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Aquela floriña6 que na alma que chora
se cría decindo que espere7 algún ben,
muchándose estaba, recróbase agora

20 sentido tan preto da vida o fontén.
¿Que engado vos pudo quitar de Castela

por vir a Galicia, por virnos a ver?
A vosa romaxe, ¡oh Reina Sabela!,
na nosa memoria eterna ha de ser.

25 No mundo unha Roma, que muitos van vela
por santos e trunfos de muito valor;
no mundo tampouco hai máis Compostela
a donde se acode do mundo ó8 redor.

Ninguén pon en duda a tal nombradía,
30 que o ceo a pubrica de noite a brillar,

de Oriente a Occidente na Láctea vía9

se le Compostela10 en calquer falar.
Viñeron obispos e grandes señores

de Europa e máis lonxe aquí ó xibaleu,
35 viñeron os Reies11, os emperadores

e tamén os Papas ollando no ceu.
Tamén vós, Señora, Real Pelengrina12,

deixáste-lo pazo por vir ó Patrón.
Entrai confiada, bicaille a escravina,

40 bicaille a cabaza, bicaille o bordón.

17 Aquela floriña. Parece que se refire a Galicia. 20 O fontén. O manancial, segundo o propio Pintos. 25 e
ss. Falta o verbo e a expresión comparativa da primeira oración, que se sobreentende grazas á segunda:
No mundo “non hai máis ca” unha Roma. 34 Xibaleu. Xubileu. 39 Escravina. Capa curta que levan nos
ombreiros os peregrinos. 40 Bordón. Caxato longo dos peregrinos.

6. Na versión de El Álbum de El Miño “froriña”. Así tamén na versión manuscrita de Antonio de la Iglesia.

7. Na versión de El Álbum de El Miño a palabra está en cursiva. E na versión manuscrita en poder de
Antonio de la Iglesia subliñada.

8. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “o” sen acento gráfico.

9. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia aparece subliñado “Láctea vía”.

10. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia a palabra aparece subliñada.

11. No texto orixinal a grafía desta palabra é “Reyes”.

12. Na versión de El Álbum de El Miño e da folla manuscrita de Antonio de la Iglesia “Pelegrina”.
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Ollai para o coro, naquel trapo santo,
reliquia preciosa collida no mar,
que lembra de España o león en Lepanto,
as naos inimigas ruxindo a esgazar.

45 Catai que aquel trunfo con muitos tesouros
llos deben os Reies ó noso Patrón,
que é raio e lostrego13 de infieles e mouros
e ó lado de Cristo dos cetros dispón.

Na pedra de mármol14 da Universidade
50 si les o letreiro, que é digno de ler,

verés de Galicia a gran lealtade15

que os seus nobres fillos mandou a morrer.
Aquel estandarte que cal relicario

cribado e rachado no salón está,
55 o sangre inda mostra de aquel Literario

Batallón ilustre da Universidá.
Ós Reies, Señora, lles damos contentos

trabucos, pedidos e os fillos tamén;
quixéramos16 solo que os nosos lamentos

60 no’ os17 atofegase nos ares ninguén.

41 Trapo santo. Gallardete da batalla de Lepanto. Pintos tamén o cita no poema “Recramo” (ver nota nese
poema). 44 Ruxindo a esgazar. O león, símbolo do reino de Galicia-Castela-León que está no gallardete,
“ruxiu” na batalla de Lepanto ata conseguir “esgazar” (separar, rachar) a formación das naves inimigas. 49
Na pedra de mármol. No muro occidental do claustro do edificio central da Universidade de Santiago (é
dicir, o construído entre 1769 e 1805 sobre o antigo do noviciado da Compañía de Xesús) aparece unha
inscrición en lembranza do papel desenvolvido polo batallón universitario compostelán (coñecido como
o Batallón Literario) durante a Guerra da Independencia. (V. Guía de Galicia de Otero Pedrayo, Galaxia, 3.ª
edición, 1954, p. 436). Pintos tamén fala do batallón, do estandarte e da placa no poema “Recramo”, vv.
336-340. (Ver notas dese poema, máis adiante). 58 Pedidos. Donativo ou concesión que pedían os reis aos
vasalos e súbditos en caso de necesidade. Tamén pode significar “imposto especial que se pagaba nos luga-
res”. 60 Atofegarse. Afogarse.

13. Todas as versións poñen “lostrego” e non “lóstrego” como pon Lado, o que estraga a medida do verso.

14. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “mármor”.

15. Na versión de El Álbum de El Miño e na manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “lealdade”.

16. Na versión de El Álbum de El Miño e na manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “quixeramos”.

17. En Casal e Lois “n´os”.
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E pois vós, Señora, chegais18 pola porta
cal fausto Mesías de eterno louor,
facede unha cousa que non será morta
sinón sempre viva para o labrador.

65 Catai que as estatuas e mármol19 e bronces
e libros e cadros que a muitos se fan,
derrúbaos o tempo e pérdese entonces
aquela memoria, si no’ a20 borra a man.

Mais dura por sempre no peito da xente
70 o corazón pío, que a vai consolar,

no afogo terríbel, na fame xemente,
e as bágoas ó pobo lle vai a enxugar.

No medio das viñas co oídio queimadas
de tanta sequía, que o gando se vai,

75 que tod’as colleitas se tornan mirradas,
e desaborido se ve canto hai.

¿Sabés que vos piden estes labradores
por todo consolo do seu grave mal?
¡Tocaille na alma, Virxe21 dos Delores!

80 Vos pide22 tan solo rebaixa no sal23.

73 Co oídio queimadas. Fungo parasito das vides (Uncinula spiralis). Penso que o oídio é autóctono, men-
tres que a mera (outro mofo da vide que arruinou moitas explotacións vinícolas galegas a fins do s. XIX)
chegou de América en 1878, así que aínda non era coñecida en Galicia cando Pintos escribiu este poema.
75 Mirradas. Secas. 76 Desaborido. Desapracible, áspero, desagradable. 80 Rebaixa no sal. Rebaixa no
imposto do sal. O sal, ao ser de grande importancia, foi produto estancado polo goberno real durante
séculos, o que encarecía as conservas de peixes e carnes, principais exportacións galegas, e era indispen-
sable para que os labregos conservasen a carne de cocho e os mariñeiros o peixe e mesmo para comer.
Nos “Contos da aldea que parecen historias da vila ou historias da vila que parecen contos da aldea” (vv.
4170 e ss.) pode verse o estrita que era a xustiza cos que conseguían o sal de xeito ilegal, ben roubán-
doo, ben no mar. A explotación e venda de sal foi declarada libre en 1869 e arrendáronse as salinas do
Estado en 1877.

18. Na versión de El Álbum de El Miño e na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “chegás”.

19. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “mármor”.

20. En Casal e Lois “n´a”.

21. Na versión de El Álbum de El Miño “Virxen”.

22. Parece máis lóxico “piden” e que o suxeito fose “labradores” e non a “Virxe”.

23. Na versión manuscrita en poder de Antonio de la Iglesia “rebaixa no sal” aparece subliñado.
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Chegade benina, chegade inocente,
chegai cariñosa, catai noso mal,
chegai coudecida24, chegai benfacente,
chegai cal, na seca, precioso raudal.

J. M. Pintos.
Burgo de Pontevedra 2 de setembro de 1858.

(El País, n.º 87, p. 3. Comparado coa versión de El Álbum de El Miño, t. I,
Vigo, 1858, p. 167 –asinado J.M. Pintos e ao final a mesma data: 2 de setembro de
1858– e coa “Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e
Lois de 1865, t. I, p. 11. Tamén cotexada co manuscrito presente na caixa 97/ car-
peta 22 do Arquivo Irmáns De la Iglesia, RAG. Esta carpeta 22 está gardada co títu-
lo de “Correspondencia e poesías de Juan Manuel Pintos”).

24. Na versión de El Álbum de El Miño “condecida”.
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Cando te vexo nesa cruz pendente
Deitando sangre do costado e fridas,
Mazado, as1 carnes tenras, denegridas,
¡Manso cordeiro, sendo omnipotente!

5 E considero que a teu Pai cremente
ó escurecerse o sol, cando cumpridas
iban a ser as cousas prometidas,
¡lle deche un grito compasivo e ardente!
Señor, me abismo e cuido verdadeiro

10 que un pobo ingrato, que a seu Pai2 matou
único Rei divino e xusticieiro,
pola mesma súa man3 se castigou
encravando a virtú nese madeiro,
e sen4 ela este mundo se quedou5.

1. Na edición de La Caridad aparece “mazad-as carnes”.

2. Isidoro Millán deume a fotocopia dunha versión a máquina sacada de La Caridad (seguramente por X.
M.ª Álvarez Blázquez) e outra fotocopia do mesmo poema copiado por el. Nesta última aparece aquí corri-
xido “ó seu Pai”, supoño que por erro de copia do propio Millán.

3. Na edición de La Caridad “pola súa mesma man”.

4. Na edición de La Caridad “sin”.

5. Este soneto lembra o famoso de Lope de Vega “Cuando en mis manos, Dios eterno, os miro”.

“CANDO TE VEXO NESA CRUZ PENDENTE” (1858)

J. M. P.

(El Álbum de El Miño, Imprenta X. Compañel, Vigo, 1858, p. 16. Neste edi-
ción aparece sen título. Foi republicado en vida de Pintos en La Caridad (n.º 8,
Vigo, 24-2-1872, p. 63) co título de “Ó Cristo”. En La Caridad aparece sen asinar,
pero no “Sumario” coas iniciais J.M.P. (as que trae tamén en El Álbum de El Miño),
segundo información de Xosé M.ª Álvarez Blázquez.

Notas aclaratorias:

9 Abismo. Afundirse no abismo, abaterse.
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Reiseñor que estás cantando
nese folloso ameneiro,
de vagar, mui folgadeiro,
cando os paxaros, calando,

5 fechan todos o piteiro.
Nesta sazón que namora,
que o1 mundo fai ouxear,
que abroulla o regazo en Flora,
xermollando todo fóra2

10 para o mundo hermosear;
que todo se está bulindo,
con gracia se renovando,
mui currutaco vestindo,
carís de inverno trocando

15 polo do vran que é máis lindo;
que formigan barboletas,
que van bicando3 a porfía
marabillas e violetas,
pionías e macetas

20 e rosas de Alexandría.
Ti, sin duda, arrebatado
no encanto da creazón,
non podes estar calado
e cantas con doce engado

25 nunha fervente pasión.
Toda a noite se regala
quen te escuita de amor cheo,
meditando nesta fala4

que fai de un paxaro feo
30 paxaro de suma gala.

¿Como sae tanto alento
de un peito como un piñón?
¿Como soa polo vento
ese divino istrumento,

35 tocado sin instrución?
En cousa que ínfima sea
lucen misterios divinos
e abaten dourada almea

1. En La Caridad “ó”.

2. En La Caridad, na versión copiada a máquina de X. M.ª Álvarez Blázquez, “foro”, por erro, pois así non
rima.

3. En La Caridad “que andan picando”.

4. En La Caridad “nesa ala”. Parece erro.

“O REISEÑOR” (1858)

Notas aclaratorias:

7 Ouxear. Esponxar, poñerse oco, segundo o propio Pintos. 8 Abroullar. Xermolar, abrollar as plantas. Flora.
Deusa dos xardíns e das flores. 9 Xermollar. Xermolar, xerminar. 13 Currutaco. Elegante, coqueto, fachen-
doso. 18 Marabillas. Herba oficinal cunhas flores pallosas, que se renova todos os meses. Tamén se chama
“flor de todo o ano”. 19 Pionías. Peonias. 20 Rosas de Alexandría. Tipo de rosa.



O reiseñor 227

cos artesóns peregrinos
40 diante de unha colmea5.

Tamén á humana criatura
de aparente fealdade,
compensa a veces natura
dándolle unha habilidade

45 que encrobe a súa feitura.
¿Quen che6 enseñou a cantar,
paxariño tan miúdo,
que todo paxaro é rudo
para poderte igualar

50 e diante de ti está mudo?
En un continuo recramo,
toda a noite enfiadiña,
pousado no verde ramo,
decíndolle á parexiña:

55 ¡non dubides que eu te amo!
Ti non dormes, cuitadiño,

noite e día a namorar,
porque non largue do niño
a femia, do teu cariño

60 si ela chega a sospeitar.
Non tés quedo nin parada,
coa7 paxara falangueiro
dende o serán á alborada,
ben voando, no piteiro

65 lle levando gran bicada.
Coas8 alas ela cubrindo
o fruto do seu amor,
madura co seu calor
os9 ovos, que se van vindo

70 a fillos do reiseñor.
Os seixiños na dozura10

mecidos xa dende o berse,
cando rompe a casca dura,
inda ben non poden terse,

39 Artesóns. Adornos arquitectónicos cadrados ou poligonais que se poñen nos teitos e bóvedas, ou no
interior dos arcos, aquí, seguramente, celas dun favo. Peregrinos. Asombrosos, extraordinarios, non fre-
cuentes. Non sei con seguridade o que quere dicir nestes versos, pero penso que debe ser algo como “as
cousas máis pequenas poden asombrarnos máis cás aparatosas. Poden humillar, vencer (abater) a amea
dourada dun castelo as colmeas das abellas coas súas extraordinarias celas poligonais”. 59 e 60 Do teu cari-
ño/ si ela chega a sospeitar. Se chega a desconfiar de que a queres. 61 Quedo. Sosego. 71 Seixiños. Pelouros,
pedra ferreal erosionada en forma redonda. Aquí está usada en sentido figurado por “oviños”.

5. En La Caridad péchase aquí un signo de exclamación (que seguramente habería que abrir ao comezo
do verso 36). Para que o verso teña a medida correcta hai que facer “dïante” ou “didiante”.

6. En La Caridad “te”.

7. En La Caridad “ca”.

8. En La Caridad “cas”.

9. En La Caridad “ós”.

10. En La Caridad, escrito a man un “n” logo do “do” inicial, para que poña como palabra “dondura”, pois
o que aparecía a máquina era “dodura”, seguramente por erro.
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75 xa chían con donosura.
No’ hai11 no mundo un paridoiro
tan querido e agasallado12,
tan decote celebrado;
nin terá máis lindo agoiro

80 a prole de un13 potentado.
Ninguén con tal ufanía,
ninguén con tanto primor
festexa a súa alegría
sin mistura de acedía,

85 nin Papa ni’ Emperador.
¡Que píos tan mimosiños!
¡que crecendo en chipiar14!
¡que mordentes tan feitiños!
¡que gorxeos fiadiños!

90 ¡que chorro15! ¡que redobrar!
Ningún cantor16 de hoxe en día
nin Bechstein pode17 imitar

o són da túa harmonía18.
Somente19 Camoens sería

95 capaz de te remedar.
Un trono tés natural
entre ese verde dosel,
o mundo debaixo del
e tés o teu pazo real

100 no niño, co que está nel.
Todo o tés nese ameneiro20:
teu encanto, teu vivir,
catro follas21, un piteiro
para cantar e decir

105 que tés amor verdadeiro.
Ti eres Rei e centinela
do teu querido pobolo;
pai amante de amor tolo,
por el estás sempre en vela,

110 por el te desvives, sólo22.

87 Chipiar. Rechouchiar dos paxaros. 88 Mordentes. Adorno do canto que consiste nunha dobre apoiatu-
ra. Adoita indicarse no pentagrama cunha especie de setiña horizontal. 92 Bechstein. Friedrich Wilhelm
Karl Bechstein (Gotha 1826-Berlín 1900). Famoso fabricante de pianos. 94 Camoens. Poeta portugués
(¿1524?-1580) autor de Os Lusiadas. 107 Pobolo. Pebideiro, sementeiro. Aquí “familia”, que é un dos sig-
nificados que dá Pintos no seu Vocabulario.

11. En La Caridad “N-hai”.

12. En El Álbum de El Miño ler “tan-que-ri-d´ea-ga-sa-lla-do”. En La Caridad non pon “agasallado”, senón
“gasallado”.

13. En La Caridad “dun”.

14. En La Caridad “chispiar”.

15. En La Caridad “corro”.

16. En La Caridad o “r” final está engadido a man.

17. En La Caridad “podo”, por erro.

18. En La Caridad “tan regalada harmonía”.

19. En La Caridad “somentes”.

20. No texto de El Álbum de El Miño por erro “ameneire”. En La Caridad o verso termina co signo de pechar
exclamación.

21. En La Caridad engaden aquí entre barras “/e/” (seguramente X. M.ª Álvarez Blázquez).

22. En La Caridad o verso termina co signo de pechar exclamación.
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Naces ó són da harmonía,
bebes música de amores,
docemente noite e día
te regalas de cantores,

115 maestro na melodía.
¡Ai quén me dera saber
si hai un home tan constante,
fiel, adito23 e vixiante,
que tamén pola muller

120 son24 desfaga tan amante!
¡Que ha de vir unha aveciña
darnos leución de querer!
¡E que os homes han de ter
pouca lei na lazadiña

125 que fan na propia muller!
Sin poder prender no sono,
¡cántas ora25 no seu leito
co seu26 corazón colleito
suspiran polo seu dono,

130 cunha espiña no seu peito!
E27 oíndo28 o teu gorgoriño

que fas da parexa á beira,
lle29 fire o corazonciño,
entrando cal gotexiño

135 por dentro de unha fogueira.
Cuitadiñas, que celosas
do seu perxuro consorte,
quixeran máis ver a morte
ós ollos, que ser esposa30

140 de quen lles dá a negra sorte.
Ti, divino reiseñor,
non dás á femia cabuxos,
que morrera31 de dolor
no’ oíndo32 os teus aturuxos,

145 paraninfos do amor.
Así logra a súa niñada
e co33 ela o bando voa,
énchese toda a enramada
de música, que resoa

150 pola redonda encantada.
Polos mirtos, no loureiro,
nas hedras, no pavial,

124 Lazadiña. Atadura, compromiso. 134 Gotexiño. Pingadela, goteira. 145 Paraninfos. Anunciadores de
felicidade. 152 Pavial. Pavieira, árbore que dá pavías ou pexegos.

23. En La Caridad “adicto”.

24. En La Caridad “se” (e non “son”, como en El Álbum de El Miño).

25. En La Caridad “horas”.

26. Na copia a máquina de La Caridad feita por Álvarez Blázquez “su”, corrixido a man cun “e” arriba.

27. En La Caridad “O”, seguramente por erro do copista a máquina.

28. En La Caridad “ouíndo”.

29. En La Caridad “lles”.

30. En La Caridad “esposas”.

31. Na copia a máquina de La Caridad “morera”, por erro do copista.

32. En La Caridad “n´ouíndo”.

33. En La Caridad “con”.
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no carballo e laranxeiro,
hai concerto filomeiro

155 na ameixenda e castañal.
Polo Burgo, na Santiña,
no Socorro e ó rededor34

de Lérez pola veiguiña,
anda a xente paradiña

160 te escuitando, reiseñor.
De min te pousas tan perto
que sempre te estou oíndo35;
co teu canto vou durmindo,
e cando á mañá desperto

165 xa o canto estás repetindo.
Dios te fade ben, anxiño36,
remedo dos que hai no Ceo,
que terán o seu peitiño
de amores tamén recheo

170 para adorar a Diosiño.
Adiós, divino cantor,
non me deixes de cantar,
e cando queira eu compor
un canto, a versificar

175 ven coa37 túa voz me axudar,
meu diviño38 reiseñor.

Juan Manuel Pintos.
Burgo de Pontevedra, maio de 1858.

(El Álbum de El Miño, tomo I, Vigo, 1858, pp. 70-71-72. Comparado coa copia
a máquina da edición de La Caridad, n.º 12, pp. 91-93, Vigo, 1 de abril de 1872. Sen
sinatura pero coas iniciais –supoñemos J. M. P., pois  Álvarez Blázquez non especifi-
ca neste caso– no sumario).

154 Filomeiro. Do reiseñor. Do grego “filomele”, que ama o canto. Nome que se lle daba poeticamente ao
reiseñor. 156 O Burgo. Barrio pontevedrés onde vivía Pintos. É a parte vella da cidade, a que estaba entre
murallas. A Santiña. Barrio pontevedrés que se atopa pasando o río Lérez pola ponte do Burgo, no Camiño
de Santiago á altura de onde está hoxe o estadio de Pasarón. 157 O Socorro. Debe ser outro barrio ponte-
vedrés. 158 O Lérez. O río que fai a ría de Pontevedra. No seu esteiro está situada a cidade. O paseo da
Seca, deixando Santa Clara, leva á punta do Burgo, onde comeza o longo barrio do Lérez que leva ata o
convento de San Salvador de Lérez. 166 Fade. Marque o destino, determine os fados.

34. En La Caridad “redor”, pero está riscado e volto a escribir a máquina.

35. En La Caridad “ouíndo”.

36. En La Caridad a puntuación que pon na copia a máquina Álvarez Blázquez paréceme errónea. Pon:
“Dios te fade, ben anxiño,”.

37. En La Caridad “ca”.

38. En La Caridad “divino”.



A Pontevedra 231

No seu dobre golfo a Naples
vin cal se pinta indolente,
docemente
nas ondas dun mar azul;

5 vin o beiral frorixento
onde durmiña Sorrento
por entre nubes de tul.
Atravesei o deserto
por areal dilatado,

10 requeimado

debaixo toldos durmín1;
e do Atlas mui fragoso
por relanzo pedregoso
ó cume inmenso subín.

15 En vao seus ricos tesouros
a África, abrasadora
e encantadora,
a Italia a min me amostrou;
que eu seguía indiferente,

20 mais no seu xardín “detente”

* Como xa indicamos con anterioridade Pintos incluíu en A gaita gallega (pp. 103-105) un poema da súa
autoría, distinto a este pero co mesmo título. Tamén en A gaita está a versión latina orixinal do “Carmen
Patrium sive Pontevedra” de Hermenexildo Amoedo Carballo (1747-1811), nas pp. 106-122. Ademais
está a tradución libre, feita polo propio Pintos, deste poema, titulada “Canto á miña terra ou sea
Pontevedra”, que ocupa as pp. 177-199 da edición facsímile de A gaita gallega, feita pola RAG. “A
Pontevedra”, da autoría de Ch. T., é distinto destes poemas e aparece en La Perseverancia non só na súa
tradución en galego (asinada por J. M. Pintos e datada no Burgo de Pontevedra, primeiro de novembro de
1858), senón tamén no orixinal en francés (asinado polo devandito Ch. T. e datado na Coruña o 11 de
outubro de 1858) e nunha tradución ao castelán asinada por un tal Vicente del Villar (pode ser pseudó-
nimo) e datada no Burgo de Pontevedra o 6 de novembro de 1858.

1. En Casal e Lois “dormín”.

“A PONTEVEDRA” (1858)*
Tradución en galego do poema francés do mesmo título asinado 

por Ch. T. na Coruña o 11 de outubro de 1858.

Notas aclaratorias:

1 Naples. Nápoles, cidade do SO de Italia, capital da Campania, situada ao pé do Vesubio. Está nun golfo,
no mar Tirreno. 5 Frorixento. Parece derivado de “fror” inventado por Pintos para que rime con Sorrento:
“florido” ou “propicio ás flores”. 6 Sorrento. Cidade italiana da Campania. Centro turístico. 12 Atlas.
Cordilleira de África setentrional duns 2300 km de lonxitude. 13 Relanzo. Subida a unha altura rodeando
a costa para facela menos pina. 15 e ss. “Ensináronme os seus tesouros tanto a abrasadora África como a
encantadora Italia, pero eu non me deixei engaiolar”.
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me dixo Helene2 e varou.
Ademiro esa campiña
que o Lérez, baixo o mosteiro,
perguiceiro,

25 parez que a deixa a pesar;
copa d’auga que retrata
frorestas na faz de prata
que as pombas van a bicar.
Esa ría serpentando

30 entre beirales que afagan
e que apagan
a ronca3 voz do ouceán
que da4 escuma mimosiño,
prateado ribetiño5

35 fai na area e lambe o chan.

Eses xa desertos muros
de góticos menumentos
dos conventos
e arcadas dobres de ver;

40 pazos que teñen escudos,
dos6 héroes7 testigos mudos
que ese pobo debeu ter.
Esas murallas sombrías
coas hedras, manto labrado,

45 regalado
polo tempo que pasou;
a alameda onde as túas fillas
fan bulir tralas mantillas
ollos que o Sultán soñou.

50 Pro antes que os teus outeiros,

21 Helene. Helenes é Pontevedra, segundo a denomina a tradición erudita que ten como fundador da cida-
de a Teucro, fillo de Telamón, personaxe homérico ligado polos Falsos Cronicóns á historia da cidade.
“Pontevedra coa súa frondosidade (no seu xardín) fíxome parar a viaxe e varou (a miña vontade)”. O espe-
rado sería “varei”, porque está falando en primeira persoa, pero por necesidade da rima usa a terceira e hai
que supor un suxeito distinto. 23 Baixo o mosteiro. Refírese ao mosteiro de San Salvador de Lérez. O río
desemboca en Pontevedra, ao pé do mosteiro, demorándose en forma de ría. 30 Afagan. Loan, gaban. 33
e ss. “O océano, mimosiño, fai un ribete prateado de escuma na area mentres sobe e baixa no chan da
praia”. 37 Góticos menumentos. Debe facer referencia ás ruínas de San Domingos. 39 Arcadas. Seguramente
fai referencia aos soportais. 43 Murallas. Aínda debía existir parte das murallas, que comezaron a derruír-
se cara a 1852 e en parte perduraron ata 1868. 47 A alameda segue existindo e é o xardín central de
Pontevedra.

2. En Casal e Lois “Helenes”, que é máis correcto, pero non permite a medida exacta do verso.

3. En galego a forma esperada é “rouca”. Podería ser un erro de imprenta pois o “u” e o “n” manuscritos
son fáciles de confundir, pero todas as versións vistas deste poema poñen “ronca” e tampouco atopo a pala-
bra “rouco/rouca” noutros poemas de Pintos.

4. Na edición da Gramática de Saco e Arce “d´a”, pois Saco quere deixar ben claro que se trata da prepo-
sición e o artigo feminino (e non do verbo “dar”).

5. En Casal e Lois “ribetino”, por erro.

6. Na edición da Gramática de Saco e Arce “cos”.

7. Na versión de La Perseverancia non ten acento, pero parece que o pide o verso para poder facer a pala-
bra bisílaba e que o verso sexa octosílabo.
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que a ría, montes e prados,
tan prezados,
túa xente é de máis valor;
pois si puxo aí Deus8 con maña

55 a xoia millor de España,
honra ela a Patria do honor.
¡Ai! nesa alegre ribeira
que me fixo máis amada,
cubizada,

60 a feiticeira amistá,

quixera determe aínda
por vivir na ilusión linda
que entre alas d’ ouro9 me dá.
¡Adeus10 Pontevedra hermosa!

65 ¡Dos praceres que aí encerra,
mar e terra,
quixera eu sempre gozar...!
Mais ¡¿que mortal neste mundo,
si goza un soño xocundo,

70 deixa nel de despertar?! 11

J.M. Pintos.
Burgo de Pontevedra 1º de novembro de 1858.

(La Perseverancia, n.º 7, 22-3-1859, pp. 3-4. Cotexado co recollido na
“Colección de poesías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t.
I, p. 22) e coa edición que aparece en Saco e Arce, Gramática gallega, Imprenta de
Soto Freire, Lugo, 1868, pp. 306-308.

56 “A xente de Pontevedra é a honra do honor patrio”.

8. Sic. O normal en Pintos e nesta época é o castelanismo “Dios”.

9. No texto de La Perseverancia pon “d´uro”, por erro.

10. Sic. O normal en Pintos e nesta época é o castelanismo “adios”.

11. En La Perseverancia só aparece o signo final de exclamación, pero o sentido pide tamén interrogación.
Na edición da Gramática de Saco e Arce ábrese interrogación antes de “que mortal” (v. 68) e péchase excla-
mación logo de “despertar” (v. 70), pero tampouco parece unha puntuación correcta.
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No muíño de Pinchapava1

nunha fiada de inverno,
estando mozas e mozos
xa cansados de bureo,

5 para espelirse do sono
todos eles propuxeron

de poñerse a contar contos,
e así lle deron comenzo.
Postos en roda no chan,

10 tomando ó lado direito
un a outro esta pregunta
man por man ía facendo:

1. O primeiro narrador que atopamos é, seguramente, “o gaiteiro”. Dende este verso ata o 40, inclusive, é
un romance octosílabo con rima asonante grave en –é/o. Dende o inicio ao verso 208 (inclusive) é a pri-
meira entrega que se atopa nas pp. 119 e 120 de El Álbum.

“CONTOS DA ALDEA QUE PARECEN HISTORIAS DA VILA OU HISTORIAS 

DA VILA QUE PARECEN CONTOS DA ALDEA” (1858-1859)

PRIMEIRA PARTE

Da mihi, Musa, paule meam regalare polainam
pollice douratam Phaebi dum toco guitarram.

(Car.)
I

Notas aclaratorias:

Versos latinos iniciais Da mihi, Musa, paule meam regalare polainam/ pollice douratam Phaebi dum toco gui-
tarram (Car.): “Concédeme, Musa, regalar un pouco a miña polaina (bailar)/ mentres toco co polgar a dou-
rada guitarra de Febo (Canción)”. Está en latín macarrónico.
I ENTREGA (vv. 1-208):
(Empeza o 1.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 1). Introdución do gaiteiro: os integrantes dunha fiada
invernal, que se celebra no muíño de Pinchapava, sortean quen debe empezar a contar contos. Tócalle ao
propio muiñeiro (versos 1-40). Comeza o relato de Pinchapava coa descrición da chegada a Pontevedra
dun rexemento encabezado por unha banda de música (versos 41-208).
1 Pinchapava. A “pava” é un tipo de vasilla metálica con tapa e pico. “Pinchar” significa “dar pinchos, chou-
tos ou brincos” e tamén “tirar con algo que está pendurado”. Pintos dálle o significado de “pinchar” ou
picar. Así pois o alcume do muiñeiro debe querer dicir “Pica ou afuraca pavas”. A palabra “pava” empré-
gaa moito Pintos para indicar uns pichos que estaba de moda colocar nas fontes e cos que se substituían
os chafarices ou xogos de surtidores do século XVIII, como foi o caso da fonte da Ferrería, ver verso 875.
Quizais queira dicir, polo tanto, que o muiñeiro era partidario das cousas tradicionais e contrario ou “pin-
chador” das modernidades idiotas como era substituír as antigas e belidas fontes por “pavas”. 4 Boureo.
Barullo, troula. 12 Man por man. Por quendas.
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– “¿Pasou pola túa porta
ovos a vella vendendo?”

15 E respondendo – “¡Pasou!”
repreguntábanlle presto
– “¿Cántos ovos lle mercaches?”
E decía: – “Un, dous, ou cento”.
De sorte que cada ovo

20 mercado era conto feito.
Mais como de présa iban,
as preguntas respondendo,
si había engano na conta
inda lle puñan remedio,

25 pois para certificarse
de si había habido2 erro
tornábanlle a preguntar
ó respondente correndo:
– “¿Eses ovos que mercaches

30 eran chocos ou eran frescos3?”
E cantos dixese4 “chocos”
eran tantos contos menos.
Feitas xa tod’as preguntas
para librarse de enredos

35 botaron axiña as pallas,
que un por un ía collendo,

13 e ss. ¿Pasou pola túa porta/ ovos a vella vendendo? Trátase, como nos explica o propio Pintos, dun tipo
de xogo popular empregado para elixir cantos contos debe narrar cada un dos presentes. Este xogo eu non
o coñezo nin o vexo descrito no libro Xogos populares en Galicia publicado pola Dirección Xeral de
Xuventude e Deportes da Consellería de Turismo, Xuventude e Deportes da Xunta de Galicia, A Coruña,
1986 (que me parece que é o máis completo sobre esta temática dos publicados). Pero, na descrición de
Pintos, vemos que consiste en poñerse en roda os participantes e un deles (supoño que elixido ao chou)
empeza preguntándolle ao compañeiro da dereita se pasou pola súa porta a vella vendendo ovos e cantos
lle mercou e logo, rapidamente, inquirir (ou quizais nunha segunda rolda de preguntas rápidas) se todos
eran chocos ou frescos. E o número de ovos frescos mercados que contestase eran os contos que debía
contar o preguntador. Imaxinemos que o primeiro da dereita contesta que mercou sete ovos e que dous
eran frescos e cinco chocos, e que o seguinte (á pregunta deste último) di quince ovos, tres frescos e doce
chocos. Cando lles toque de contar contos, o primeiro que preguntou ten que lembrar ou inventar dous
e o seguinte tres (ou iso é, polo menos, o que entendo eu da explicación que dá Pintos), e así sucesiva-
mente. Hai outras dúas alusións dentro deste poema que nos remiten ao xogo. Son as presentes nos ver-
sos 2437 e ss. e 2500 e ss., onde, ao deixar Pinchapava o relato inacabado, varios dos presentes lle botan
en cara que lles está vendendo “ovos grolos e chocos” e non “sans e frescos” (o que dá a entender que se
o relato non era completo ou non gustaba aos narratarios non se consideraba válido e, tamén, que os con-
tos podían enfiarse nun conxunto). 33 e s. Feitas xa tod´as preguntas/ para librarse de enredos. Parece que
estiveron primeiro entreténdose cunha especie de xogo das equivocacións que os comprometían a contar
ao veciño (ou veciños, non entendemos ben) certo número de relatos pero logo cansaron dese xeito de
xogo e decidiron facelo doutro xeito: que un, sacado coa sorte das pallas, relatase para todos en alto. 35
Botaron axiña as pallas. Para escoller quen debería comezar a contar os contos empregaron a “sorte de
pallas”. Esta si que é unha forma de elección do que apanda que está recollida no libro devandito dos Xogos
populares de Galicia (p. 51). Ademais é moito máis coñecida. Un xogador prepara palliñas de distintos
tamaños e, en xeral, o que colle a máis longa é o que manda e o que colle a máis curta apanda. Na histo-
ria de Pintos parece ao revés: Pinchapava colle a máis longa, por iso apanda e inicia, el, os relatos.

2. Castelanismo raro en Pintos, probablemente para conseguir a medida do verso.

3. Verso hipermétrico no que hai que ler o diptongo “ou” como “w”.

4. O suxeito é “o respondente”.
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tocando a maor de todas
a Pinchapava, o muiñeiro,
que era andado e cachazudo,

40 e comenzou5 de este xeito:6

Nun ano, que agora
xa del non me lembro7,
entrou pola vila
un gran Reximento

45 de xente de tropa,
de tropa do Reino.
Vestido de gala,
con muitos meneos,
levaba dïante8

50 un home mui cheo,
todo recachado,
algo canaveiro,
con muitos ribetes,
e muitos ourelos

55 dourados nas mangas
e mais polo peito.

Na cabeza tiña
un ancho sombreiro
sin ala, fanado,

60 pelado e mui negro.
Cimbraba un bastón,
cal gordo fungueiro,
con puño de prata
e borlas no medio.

65 Cuidei que era o xefe
de aquel Reximento,
ou sin carantoña
un grande choqueiro,
cando ouín decire

70 a un home xa vello
que estaba falando,
caretas facendo,
algo recostado
en un taboleiro

75 tendo tod’as nocas
por mais señas desto

39 Andado. Experimentado. Cachazudo. Pachorrento, pacienzudo. 41 e s. Nun ano que agora/ xa del non me
lembro. Parece que Pinchapava quere inicialmente colocar a historia nun pasado vivido por el, pero bas-
tante remoto. 50 Cheo. Estarricado, con vaidade e fachenda. 51 Recachado. Descarado. 52 Canaveiro.
Delgado e alto. Langarilleiro. 54 Ourelos. Tiras de pano que se usan para ribetear. 59 Fanado. Estragado,
roto no remate. Era pois un sombreiro sen ala e cun furado no curuto. 62 Fungueiro. Cada un dos paus
que leva o leito do carro espetados, para poder termar dunhas táboas (adrais) que reteñan a carga. Deben
ser fortes e por iso son moitas veces de toxo ou de carballo. Úsanos a miúdo os mozos como caxato para
ir de ruada. 67 Carantoña. Máscara. Pinchapava non sabía se aquel home era o xefe ou un entroido que
viña facendo parvadas diante do rexemento. 68 Choqueiro. Farsante, tipo disfrazado. 72 Caretas. Acenos,
xestos. 75 Nocas. Narices. O vello do que fala agora aspiraba rapé.

5. O texto pon “comenzaron”, pero así non ten sentido e ademais o verso ten unha sílaba máis do debido.

6. Aquí comeza Pinchapava como narrador principal. Tamén se substitúe o romance polo romanciño hexasí-
labo, rima asonante grave en –é/o, ata o verso 208, inclusive, no que se remata o apartado I da primeira parte.

7. Ver na Introdución o referente á cronoloxía deste texto.

8. Para que o verso dea a medida hai que facer tres sílabas en “diante”. Pintos non o indica nunca pero
para el debía ser así pois é moi corrente que en versos que aparece esta palabra sexa necesario medila como
trisílaba. Sempre que sexa necesario indicarémolo coa diérese, sen facer xa ningún comentario.
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cheas de tabaco
que estaba sorbendo,
e mais de seu lado

80 tamén tiña un crego
a quen lle contaba
o que ouín de preto,
pois anque en dïante
a cara volvendo

85 entre a gafualla
iba mui contento,
un da canga baixa
que viña correndo,
con tanta patada

90 que levaba arreo,
entre as miñas pernas
meteuse lampeiro,
guindoume, e a rolos
fun bater renxendo

95 unda os que falaban,
naquel taboleiro.
Quedeime rascando,

pasiño me erguendo,
pois fun derreado

100 un cacho de tempo.
Decía, pois, logo
aquel señor vello,
que aquel taleigán
que iba dïanteiro9,

105 o tambor maiore
era de aquel gremio,
que sin tocar nada,
nin ter istrumento,
tiña por oficio,

110 xubilado creo,
de espantar as moscas
en todo o vieiro10,
entrando nas vilas
de aquel mesmo xeito

115 todo el entesado
con muitos arreos,
levando na illarga
o seu brazo ezquerdo,

83 e ss. En diante… ía; entre a gafualla, mui contento volvendo a cara. O hipérbato pode complicar a com-
prensión da frase: “Eu ía diante, moi contento, entre a multitude, entretido mirando para atrás”. 85
Gafualla. Xentiña, xente ruín e desprezable. 87 e ss. Un da canga baixa. A canga baixa é o cepo que se pon
no pescozo dos cochos para que non poidan entrar nas herdades. Aquí un da canga baixa quere dicir “un
cocho”. É unha perífrase que se emprega para non citar o animal polo seu nome pois isto era de pouca
elegancia e engadíase a frase “con perdón” se era inevitable dicir a palabra “cocho”. O animal viña corren-
do porque o escorrentaban a couces (con tanta patada/ que levaba arreo). Pinchapava oíu de preto a con-
versa porque o cocho tirouno á beira dos que falaban. 92 Lampeiro. Rápido como un “lampo” ou lóstrego.
98 Pasiño. Devagar, pouco a pouco. 99 Derreado. Derrengado, mazado, mancado. 103 Taleigán. Home
cheo de trebellos (como unha taleiga se enche de cousas). 110 Xubilado creo. Pinchapava considera que
debe ser o tambor maior, pero xubilado, porque non toca o instrumento e o único que fai é, ao seu enten-
der, espantar as moscas. 115 Entesado. Moi teso.

9. Penso que Pintos quere esta lectura do verso, facendo sinalefa en “que iba” e facendo catro sílabas en
“di-an-tei-ro” (en moitas outras ocasións obriga a medir “diante” como trisílaba).

10. O texto pon “veiro”. É posible que sexa tamén “rueiro”.
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e voltas lle dando
120 ao pau co direito.

Detrás dese alarbe,
ou corcón11 dos nenos,
iban catro ringles
de tamborileiros,

125 todos sacudindo
e tocando a un tempo
cos seus palitroques
no duro pelexo
o ren-ten-terén

130 que soaba lexos.
Tamén achegados
iban como un cento
de homes sin armas
cos seus istrumentos,

135 todos mui limpiños,
con un traxe mesmo,
chaquetas con rabo
e ribetes creo
de pano paxizo

140 ou ben amarelo,
seu pantalón branco,

e mais no sombreiro
de prumas bonitas
un grande prumeiro.

145 E cando xa viron
o xentío preto,
bom- bom- bom- bom- bom12

fixo un istrumento
que chaman o bombo,

150 tambor cal tonelo
que levará en viño,
si llo botan dentro,
dous moios a gusto
sin marra de un neto.

155 Paráno13 os tambores
e logo un concerto
mui ben regalado
os músicos deron,
tocando marchiñas

160 do aire do tempo,
que non fose conto14

lles fosen ó pelo
por un sostenido
de máis ou de menos,

121 Alarbe. Cousa descomunal. Cangallo. 122 Corcón. Coco, home que asusta os nenos, espantanenos.
136 Con un traxe mesmo. Cun traxe igual, de uniforme. 150 Tonelo. Tonel. 153 Moios. Medida para viño.
Cada moio equivale a 8 olas de 16 litros cada unha. 154 Sen marra. Sen trabucarse. Neto. Medida de capa-
cidade que vén a equivaler a medio litro. 160 Do aire do tempo. Da moda da época. 161 Non fose conto.
Que non fose a conto, que non fose a ser que. 162 Lles fosen ó pelo. Que os castigasen, que lles chamasen
a atención.

11. O texto pon “coreón”.

12. No texto só aparece a onomatopea “bom” repetida tres veces, pero así o verso queda incompleto na
medida.

13. Acentuamos a palabra, neste caso, para que o lector se fixe en que é unha 3.ª p. pl. do pretérito per-
fecto. Por ser forma común en Pintos non o faremos máis veces.

14. Parece que o texto di “couto”. Cremos que a expresión correcta é “fose a conto”.
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165 pois xa se cataban
de aqueles telefros
que os sons significan
ou brancos ou negros.
Tocaban en chifres,

170 e mais en punteiros
e nuns cornocachos
con roscas no medio,
e nuns tarambollos
que tiñan tuteiros

175 por onde as bochechas
sopraban arreo.
Tamén con uns pratos,
a moda de testos,
cos seus cordeliños

180 nos covos do medio,
por onde os collían
colgando nos dedos,
un en cada man,
baixando e erguendo,

185 chintrinquileaban
con tal chascarrello.

Detrás deles todos
viña o Reximento
dos homes que tiñan

190 as armas ó ombreiro.
Iban compasados
con tal abaneo
que as armas lucían
a moda de espellos.

195 Así todos xuntos,
para mor respeito,
entraron na vila
cansados, eu creo,
mais logo os mandaron

200 ós aloxamentos15.
Aquí pica o peixe,
queridos labregos16,
pois xa sabés vós
que en tódolos tempos

205 se lles carga ós probes
tal hospedamento.
Pro, vamos ó conto,
deixémonos desto17.

165 e s. Pois xa se cataban/ daqueles telefros. Seguramente quere dicir que sabían ler o pentagrama. Telefros.
Debe referirse ás notas musicais (brancas e negras). Pero a palabra tamén está no poema incluído nesta
publicación e titulado “1858”, cun significado que fai referencia a invento moderno: “Con tantos descu-
brimentos/ e mais con tantos adiantos/ de telefros, manetismos,/ ferros carriles, milagros/ de Mr. do Fume
e doutros” (vv. 125 a 129). 169 Chifres. Pitos, frautas. 171 Cornocachos. ¿Cornos gachos? Quizais as trom-
pas. 173 Tarambollos. Cepos que se prenden ao pescozo ou pé dos cans para que non salten os muros ou
sebes. Aquí seguramente en sentido figurado, referíndose a algún instrumento que lembra ese tipo de
cepos, quizais o trombón. 174 Tuteiros. Canutiños. Sopretes. 175 Bochecas. Fazulas, meixelas infladas. 178
Testos. Cobertoiras, tapas das potas e potes. 180 Covos. Metidos, furados, ocos. 185 Chintrinquileaban.
Palabra onomatopeica que refire o son metálico dos “platillos”: chin, trin, quin. 186 Chascarrello. Aparello.
194 A moda de. Á maneira de, ao xeito de. 196 Para mor respeito. Para poñer máis respecto. 201 Pica o
peixe. Os inxenuos caen na trapela. 207 Vamos ó conto. Centrémonos no relato.

15. O texto pon “aloxamentes”, por erro.

16. Aquí Pinchapava fala aos seus narratarios.

17. Hai tamén aquí un desexo de reproducir o relato oral, facendo partícipes os narratarios do protago-
nismo e usando clixés propios da narrativa popular.
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II18

Un de aqueles militares
210 que era bo mozo por certo,

co seu fusil e mochila
foi dar a un barrio pequeno
como un coxo, de cansado,
de sudor e polvo cheo,

215 coa súa boleta na man
preguntando por Xan Preto.
Este á porta da súa casa
lle botaba o aro a un cesto,
respondeulle ó aloxado,

220 mandouno entrar para dentro.
Non sei que lle daba o corpo,
que o labio estaba mordendo.
Seica non tiña acomodo
nin cama quizais a xeito.

225 Esto cuidaba eu que estaba
tan só unha porta por medio,
mais xa pasados uns días
adiviñei seus receos.
Tiña o tal, que era viúdo,

230 unha filla de bo pelo,
como unha pera feitiña
de muita gracia e bo xenio.
Tiña bo color de cara,
delgado labio e pequeno

235 e polas beiras, de risa
ribetiño pracenteiro.
Tiña estreladas pestanas
ó redor de uns ollos negros,
que cal subelas picaban

240 a quen se prendía nelos.

II ENTREGA (vv. 209-416):
(Iníciase o 2.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 209). No relato de Pinchapava introdúcense os protago-
nistas. Vemos a Pedro, un soldado do rexemento, que acaba de chegar e que é asignado á casa de Xan
Preto, un cesteiro que ten como principal ben a súa filla, Rosa Pepa. Sabemos como o soldado engaratu-
xa á filla e ao pai e como, na ausencia deste, conquista á primeira debaixo do laranxeiro (versos 209-372).
Logo, asustados por un espirro de Pinchapava, que é o seu veciño, métense ambos na casa e, cando chega
Xan Preto, non lle abren. Xan enfádase, pero outro veciño convénceo de que a filla non abre porque está
fóra da casa. Marchan, pois, os dous camiño da taberna (versos 373-416). 213 Como un coxo de cansado.
Moi canso (os coxos cansan máis ao andar).  215 Boleta. Cédula de aloxamento que se daba aos militares
cando entraban nunha localidade. 218 Botaba o aro a un cesto. Aquí sabemos que a profesión de Xan Preto
é cesteiro, pero esta expresión tamén pode ter dobre sentido pois úsase co significado de “non estar facen-
do nada”. 221 Non sei que lle daba o corpo. Algo lle producía desconfianza, non sei do que desconfiaba. 222
O labio estaba mordendo. Aceno propio do preocupado e pensativo.  224 Acomodo. Sitio onde metelo, aco-
modalo. 230 De bo pelo. Boa moza, ben tratada, de bo ver. 236 Ribeiriño pracenteiro. O bordo dos labios,
nas beiras, era de expresión agradable. Vén a querer dicir que era unha nena risoña e leda pero tranquila,
sen esaxeracións. 237 Estreladas pestanas. O adxectivo ten un sentido dubidoso: ¿eran pestanas longas e
mestas como os raios das estrelas? ou ¿abría os ollos como estrelas (ao que axudaban as pestanas)? Esta
última parece ser a máis lóxica. 239 Subela. Instrumento de zapateiro que é unha coitela moi afiada para
furar coiro e sola. Neste caso “ollos brillantes e que engaiolan”.

18. Este primeiro verso remítenos á p. 144 de El Álbum de El Miño. De novo volve o romance octosílabo
con rima asonante grave en –é/o.
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¡Vamos, podía ser nai
de mui bonitiños nenos!
Era cubiza de mozos.
Era cubiza de vellos.

245 Chamábase Pepa Rosa,
a filla do bo Xan Preto,
que traía enriba dela
os ollos de un palmo abertos.
Pero ¿qué cuidado abonda

250 nin vixilias nin desvelos
para tornar os estragos
dos que están de amores cegos?
A moza que era noviña
¡malpecado! sin sabelo

255 se deixaba camelare
por aquel do Reximento.
Era, o soldado raído,
un deño manquiño ardendo,
era Pedro con máis voltas

260 que un raposo galiñeiro.

Facíalle garatusas
e muitos mimos arreo,
nunca dela se enfadaba19

mais que lle dera desprezos.
265 Íballe á fonte por agua,

varríalle todo o eido,
asta lle atizaba o lume,
e lle arrombaba o pucheiro.
Xa lle quitaba algún lixo

270 que tiña no dengue preso,
xa lle abrochaba o corchete,
que detrás tiña o mantelo
axustándollo á cintura
corréndollo cos seus dedos,

275 e por último lle puña
no pescozo o aderezo.
Regaloulle un peite novo
e de rosca un agulleiro,
o escapulario do Carme

280 e de algadón un nobelo,

247 e 248 Traía enriba dela/ os ollos dun palmo abertos. Estaba sempre vixiándoa, tendo coidado de que non
se enredase en amores con calquera. 251 Para tornar os estragos. Para impedir os contactos sexuais (que se
consideraban prexudiciais para a honra da muller). 253 A moza que era noviña. No verso 430 dirá que Rosa
aínda non cumprira os 15 anos. 255 e s. Se deixaba camelare/ por aquel do Reximento. Non entendo ben se
Rosa se deixaba engaiolar polo soldado persoa (Pedro) ou polo uniforme. Paréceme máis probable o últi-
mo. 257 Raído. Miserento, mal vestido. 258 Un deño manquiño ardendo. Como un demo manco, moi sabi-
do, ardente, namoradiño. 259 e 260 Pedro con máis voltas/ que un raposo galiñeiro. Pedro é o nome popu-
lar do lobo. Así pois, era un Pedro (un lobo) coas mañas dun raposo comedor de galiñas. 261 Garatusas.
Aloumiños, miocadas. 263 Nunca dela se enfadaba. Nunca lle poñía mala cara nin a deixaba soa.  266 O
eido. A casa propia, onde habita. 268 Arrombaba o pucheiro. Arranxaba, amañaba a comida. 270 Dengue.
Peza do traxe tradicional feminino que consiste nunha especie de capa pequena de pano con puntas lon-
gas que se cruzan no peito e se abrochan por detrás. 274 Corréndollo cos seus dedos. Colocándollo el
mesmo, ben axeitado no seu lugar. 276 Aderezo. Especie de xoia (neste caso colar) que levaba o traxe tra-
dicional. Cae sobre o peito e está suspendido por unha cinta de veludo negro. 278 E de rosca un agulleiro.
Unha especie de tubo para gardar as agullas que se abría e pechaba cunha tapa de rosca. 280 E, de alga-
dón, un nobelo. Un nobelo de algodón (os normais eran de la).

19. No texto “enfaudaba”, por erro.
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un fuso mui ben osquiado
que de seu levaba os cerros,
uns penduriños de adoas,
e para a roca un roqueiro.

285 Facía mil estudíos
por darlle muito contento
e iba así de esta moda
de cote armándolle ó merlo.
Catand’os20 enquillotrados

290 o pai da moza, Xan Preto,
andaba medio amoado
cos fuciños sempre tesos,
mailo soldado seguía
como non cuidando nelo,

295 tendo mentes, de ir ó pai
os seus puntiños poñendo.

Dáballe de cando en cando
un cigarro puro inteiro,
e levábao ás deveces

300 a botar un par de netos.
Xogaba coel á birisca
e precuraba ir perdendo
tan sólo unha vez con outra
seis par, pouco máis ou menos.

305 Defendía con carraxe
de Xan calquer pensamento,
mais que estuvese borracho
e se anduvese caendo.
En fin, tanto fixo e fixo,

310 que ó cabo de pouco tempo
deseaba muito Xan
ter ó soldado por xenro.

281 Osquiado. É un derivado de “osca”, ou “osquia”, ozca, que Pintos define en castelán como “hueca” ou
“tuerca”. É unha rañura helicoidal na punta da vara do fuso onde encaixa o fío para torcelo. 282 Que de
seu levaba os cerros. Que sen esforzo fiaba os mañuzos restelados de liño (ou cerros). 283 Penduriños.
Pendentes. Adoas. Boliñas redondas. 284 Roqueiro. Envoltura de tea que serve para cubrir a roca. 285
Estudíos. Traballos de pasatempo inútiles, enredos, diversións. 287 e 288 E iba así, de esta moda, de cote
armándolle ó merlo. E ía deste xeito, deseguido, constantemente, enganándoa, engaiolándoa, intentando
pillala. 289 Enquillotrados. O propio Pintos define a palabra como “enredos”, “amancebamentos”. É dicir,
“decatándose de que podía haber enredo amoroso”. 291 Amoado. Amuado, enfadado. 292 Cos fuciños sem-
pre tesos. Aceno cos labios para fóra que indica enfado e desgusto. 294 Como non cuidando nelo. Como se
non se decatase diso, como se non vise a mala cara que lle poñía Xan Preto. 295 e 296 Tendo mentes.
Estando atento. De ir ó pai/ os seus puntiños poñendo. De engaiolar tamén ao pai. 299 Ás deveces. Algunhas
veces. 301 Birisca. Xogo de naipes moi popular. Ao principio danse tres cartas a cada xogador e descó-
brese outra que marca o pau de trunfo. A cada baza ou xogada que se fai cóllese por quenda unha carta
das que quedaron no montón da baralla, sobre a mesa, ata que se conclúen todas, gaña o que conseguiu
máis tantos, segundo o valor das cartas. As bazas gáñanse botando outra carta do mesmo pau de máis
valor ou un trunfo. 304 Seis par. Eu creo que o que quere dicir é que cando ían “seis á par”, é dicir, empa-
tados a seis xogos (dos dez da partida), o soldado perdía intencionadamente, deixándolle gañar a Xan
Preto, o pai de Rosa, para que parecera que era mellor xogador ca el e, coa satisfacción, lle collera sim-
patía e lle dera máis confianza, de xeito que el puidese facerlle as beiras a Rosa con máis liberdade. 305
e ss. Defendía con carraxe/ de Xan calquer pensamento,/ mas que estuvese barracho/ e se anduvese caendo.
Pedro poñíase sempre de parte de Xan Preto aínda que este defendese cousas absurdas, estando borracho
coma unha cuba.

20. O texto pon “cantand’os”, seguramente por erro.
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Xa facía a vista gorda
naqueles seus regodeos,

315 e deixab’o andar coa filla
sin ter ansia nin receo.
Íbase polos mercados
e feiras dos arrodeos
a facer algús cartiños

320 vendendo cestas e cestos.
Tardaba a veces por fóra
dous21 e tres días arreo,
e entramentres o soldado
se folgaba a seu desexo.

325 Dispois de xantar un día
estando eu tomando o fresco
no enxido pola tardiña
cando o sol se iba poñendo
por un buraco do muro

330 vin, no enxido de Xan Preto,
ó soldado e mais a Rosa
debaixo dun laranxeiro.
Tíñaa no colo o lagarto
sentada mui ben a xeito

335 e tan ben engaritada
que non decía non quero.
Seus olliños tiña mornos,
o color da cara aceso
o dengue descorchetado

340 véndose algo descuberto.
Afagábaa o seu coime
con palabriñas de meigo,
que lle asopraba, a meu ver,
por detrás o mesmo demo.

345 Dicíalle: –“Miña Rosa,
que viñeche alá do ceo
para ser a gloria miña,
muito máis que a min te quero.
Non teño lexos de ti

350 nin parada nin contento,
non atino co exercicio,
nin sirvo a Dios como debo,
e parez que a miña alma
me foxe fóra do peito

355 cando de ti me separo,
mais que sea pouco tempo.

314 Regodeos. Diversións (aquí xogos e manganchas para engaiolar a Rosa). 318 Arrodeos. Arredores. 324
Se folgaba a seu desexo. Facía o que lle petaba, deixábase levar polas súas apetencias. 327 Enxido. Terreo
cercado e de pouca extensión que está a carón dunha vivenda. Dedícase a usos de utilidade e recreo como
horta ou xardín. 332 Laranxeiro. Árbore das laranxas. As laranxeiras eran unha árbore moi común e ren-
dible na zona de Lérez, onde se coloca a historia de Pedro e Rosa. Pero eu penso que tamén está escollida
como árbore simbólica da pureza e inocencia de Rosa, pois é a que dá a flor de azar. Este laranxeiro apa-
rece varias veces citado no relato de Pinchapava, facendo alusión a esa perda da virxindade da protago-
nista (aparece tamén citado nos versos 372, 916, 928, 2523 e 3945). 333 O lagarto. O espelido, rápido
(aquí é unha maneira de denominar a Pedro, sen citalo polo nome). 335 Engaritada. Enganada, engaiola-
da con aloumiños. 336 Que non decía non quero. Que consentía a todos os mecos e aloumiños. 337 Mornos.
Tristes. 340 Véndose algo descuberto. Véndoselle algo do peito (que é o que cobre o dengue). 341 Afagábaa
o seu coime. Engaiolábaa o seu mozo. Coime é, talvez, un xitanismo. En castelán significa “el que cuida del
garito”. 350 O exercicio. Seguramente fai referencia ás manobras militares.

21. O texto pon “dos”, por erro.
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Sempre cubizo de vir
e de dá-la volta presto
e as cordas do corazón

360 me saltan cando te vexo.
Unda ti de mil praceres
se pón o meu corpo cheo
e a sangre das miñas veas
de gozo me está fervendo”.

365 En esto o seu labio puxo
dos labios dela no medio,
e estalou nas dúas bocas
un bico de amores cheo.
Nunca vin bico máis longo,

370 máis seguido nin máis fresco
para estrenar unha rosa
debaixo de un laranxeiro.
Eu que estaba vixiando
mui caladiño e atento

375 un espirro botei fóra
porque non puden detelo.
Eles con tal arruído
se procataron de presto
de que alguén os vixiaba,

380 e que non estaba lexos,
e de aquel tallo en que estaban
os dous se foron erguendo
e se meteron na casa

fechando a porta por dentro.
385 Non sei o que alá farían

nin adiviñalo quero,
só direi que d’alí a un pouco
chegou o bo de Xan Preto
petando á porta da calle

390 chamando por Rosa a berros,
pero Rosa non abría
por non ter conta facelo.
O Xan abouxaba os ares
cunha pinga do Ribeiro

395 decindo: – “Abre a porta, Rosa,
filla dos demos do inferno,
abre a porta sinón hoxe
xuro a Dios que o teu pelexo
heino de pór cun vergallo

400 mais que os meus pecados, negro.
¡Ah, zorra, filla de nai!
¿Que estarás ti aí facendo
ás escuras e fechada
sin abrir a teu pai presto?”

405 Un viciño que miraba
a perrencha do cesteiro,
coñeceu que alegre estaba
e foise unda el correndo,
e díxolle: – “Señor Xan,

410 que non se canse lle prego

357 Cubizo. Teño ansia. 358 Da-la volta. Volver marchar. Pedro ten o desacougo do namorado. 370 Para
estrenar unha rosa. Sentido figurado: deitarse por primeira vez con ela. 392 Por non ter conta facelo. Non
era oportuno facelo. 393 Abouxaba. Achourilaba, enxordecía, facía moito barullo. 394 Cunha pinga de
Ribeiro. Porque viña borracho, traía unha pinga, un grolo de máis, de viño do Ribeiro. 401 Zorra filla de
nai. É este un xeito de aldraxar a moza, pero procurando non faltarlle directamente á nai. É como dicir
“puta, filla de muller (pendanga)”. 405 Un veciño. Trátase do señor Alberto ou Alberte Rabuñada, un veci-
ño que ten un certo protagonismo en todo o relato de Pinchapava pois irá con Xan Preto á taberna onde
será detido e logo acompañará a Pinchapava á misa de San Sebastián e a visitar o pai de Rosa ao cárcere.
406 Perrencha. Enfado, aparentemente sen motivo. 407 Alegre. Algo borracho. 410 Non se canse. Pare de
facer o que está facendo, non siga berrando inutilmente.
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¿non ve que non tén a porta
a chave posta no fecho?
A súa filla ha de ir na fonte
ou andará de paseo,

415 e abofellas que non tarda
pois inda está anoitecendo22.
Hoxe é domingo e as mozas
necesitan seu recreo.
No’ hai que tirarlles da corda

420 que sole ser mal remedio.
A súa Rosa é cristiana,
filla de bo pai por certo,
moza de muito modiño,
de todo este barrio enxempro.

425 Non se lle sabe tivese
polo de hoxe mal tropezo,
antes por mui recatada
tod’os viciños a temos.
É verdá que é unha alhaxe23

430 qu’inda non tén quince feitos,

capaz de dar tentación
ós mesmos santos do ceo,
e que neste mundo hai muitos
vagamundos, galdrupeiros

435 sin santo temor de Dios
que andan a facer seu xenio.
E non digamos que sólo
fan eso os mozos solteiros,
que tamén hai mal casados

440 e penso que hai algúns cregos
que van por aquel camiño
dando escándalo sin medo,
facendo mil estropicios
que han de pagar sin remedio”.

445 A esto Xan repuxo: –“¡Toma,
Anxela María! Aí temos,
porque eu cavilo con Rosa
que non me largue o pé quero,
pois si fai unha das crebas

450 que non teñen soldamento,

22. Ata aquí chega o texto da 2.ª entrega, que termina na p. 145 de El Álbum de El Miño. No verso seguin-
te (417) empeza a 3.ª entrega, p. 149.

23. No texto aparece escrito “alaje”.

III ENTREGA (vv. 417-614):
Camiño da taberna Xan Preto e o seu veciño critican os costumes actuais da mocidade e as súas posibles
consecuencias (vv. 417-518). (Empeza o 3.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 531). Chegan á taberna, que
Pinchapava describe con detalle así como o taberneiro, que é chosco, a muller e a fillastra, que son unhas
alcaiotas (vv. 531-614). 419 Tirarlles da corda. Darlles pouca liberdade, telas moi controladas. 423 Muito
modiño. Moita moderación. 426 Mal tropezo. Desacerto, actuación censurable. 430 Inda non ten quince fei-
tos. Aínda non cumpriu os quince anos. 434 Galdrupeiros. Tunantes, galopíns. 436 Que andan a facer seu
xenio. Que fan o que lles peta, o que lles pide a súa vontade ou carácter. 445 e 446 ¡Ánxela María!
Exclamación de asombro que denota que se decata un dalgunha cousa da que antes non se decatara. Vén
sendo sinónima de ¡Mira por onde!, ¡Vaia ho! Aquí o ¡Toma! inicial fai que teña un certo sentido aclarati-
vo: ¡¿Decatácheste?! ¡Aí che vai a aclaración do que para ti vai ser unha sorpresa! 448 Que non me largue o
pé. Que non se me desmande, que non dea un paso en falso, que non se me perda. 449 e s. Crebas/ que
non teñen soldamento. Quebras, roturas que non soldan. É dicir: faenas que non teñen remedio (aquí a
perda da virxindade).
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xa ve vosté o que asocede:
quen se xiringa é Caveiro.
Eu non digo que lle prive
de ir ás romaxes do tempo,

455 nin tampouco ás foliadas
nin ás fiadas de inverno
nin que dea un par de voltas
no fandango indo con tento
nin que repinique un pouco

460 as ferreñas ou pandeiro,
pois todos fomos rapaces
e as súas pasións sabemos
que queren chegar alí...
por máis sans predicamentos.

465 Pero tamén é verdade
que os nosos anos primeiros

foron mellor cristianados
non tendo tan mal enxempro.
Por eso fai muita falla

470 na relaxación que vemos
ter muita conta das mozas,
tirarlle un pouco do freo,
como fai miña viciña
seña Fuca, que consellos

475 valentes lle dá á sobriña24

por mor que non ince presto.
E inda non lle toma o tino,
e cada vez pón25 máis teso
o trasno do miriñaque

480 de millenta e un remendos.
¿E si lle dá a Pepa Rosa
por meterse en tal foleo,

452 Quen se xiringa é Caveiro. Descoñezo o significado exacto desta frase. En A gaita gallega (nos versos
20 e 21 da p. 43, ed. facsímil da RAG) Pintos di: “Caviña poñendo a sorte/ xa nun tris” e na ed. que fai
Carme Hermida da obra (Xerais, 2002, p. 156) identifica, en forma dubidosa, a Caviña con Camilo Benso,
conde de Cavour (1810-1861), político italiano que pasou á historia por ser un dos máis notables inspi-
radores do liberalismo, autor de vivas polémicas na prensa e verdadeiro iniciador da unidade italiana.
Sexa ou non este personaxe, o que vemos é que o tal Caviña para Pintos era un personaxe que xogaba coa
sorte, o que dá aquí un significado lóxico á frase e nos permite identificalo co noso Caveiro: “Quen se
xiringa ou amola é o que se arrisca xogando coa sorte”. 453 Eu non digo que lle prive. Eu non lle quito.
463 Que queren chegar alí... Que queren chegar ao cume do xogo amoroso, que queren realizar o coito.
464 Por máis sans predicamentos. Aínda que se lle predique en contra, polo seu ben, sanamente. Falta a
forma verbal, pois a frase completa sería: “Por máis sans predicamentos que se lle fagan”. Ou iso é o que
entendo eu, porque tamén podería querer dicir que queren chegar a facer o amor “por razóns máis natu-
rais”. 472 Tirarlle un pouco do freo. Tela controlada, non darlle total liberdade. Como vemos agora e vimos
no verso 448 son comúns as frases feitas que comparan a muller coa mula ou besta (como aparece no
conto popular recreado, seguramente por Rosalía, titulado Contos da miña terra ou Conto gallego). 476 Ince.
Reproduza, que se encha de fillos. 477 Toma o tino. O propio Pintos recolle no seu dicionario a expresión
“Tomar ó (¿con acento?) tino” co significado de “dar creto”. Aquí parece “facer caso”. 478 e 479 Pon máis
teso/ o trasno do miriñaque. Prepara máis ríxido e cangado o demo do miriñaque, peza de vestir, especie de
refaixo interior de tea ríxida, e ás veces con aros metálicos, que usaban as mulleres noutras épocas. 480
De millenta e mil remendos. Poñéndolle máis de mil e un remendos pon tesa esa argallada que chaman miri-
ñaque. 482 Foleo. Toleira, tolería.

24. Referencia ao poema anterior de Pintos “Consellos da tía Fuca á súa sobriña”.

25. No texto “pór” por erro.
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a dónde irei a parare
si non lle atallo o intento?

485 ¿Vosté sabe cómo agora
se espilen polos liceos
as mozas, que asta recursos
botan e ganan os preitos?
Non abondan cen candados

490 meu amigo, ¡este é outro tempo!
Trabállase mui axiña
e quen máis ve, queda cego.
Si esta Rosa fora home,
non me agoniaba; pero

495 que veña por aí un gandulo
que m’ escoche mui lampeiro
e logo tome o pindingue,
eso, viciño,... ¡arre Demo!”
– “¡Bo!, ¡bo!, non se mate tanto”

500 repuxo aquel, “teña quedo,
si elas non queren gardarse
pouco sirven tarabelos.
Ó fin o corpo llo paga,
anque como sin estreno

505 pasa a veces, e do trinque,
o máis batido pelexo:
Non hai chavo que non pase,
como di o refrán dos vellos,
nin baldreu que non se case26.

510 Non se lle dea por eso.
Ademais que é ben sabido
o que din os mariñeiros
cantando polo peirán
así nestes mismos termos27:

515 Non che se dea, miniña,
polo que a xente marmula

484 Atallo. Couto, impido, poño límites. 487 Recursos. Peticións por escrito ante a xustiza. 486 Liceo.
Sociedade de recreo, con certa intención cultural e literaria. 492 E quen máis ve, queda cego. O que se deca-
ta do cambio dos tempos queda tan asombrado que lle parece que non ve ben, que está cego. 494 Agoniaba.
Tiña preocupación, angustia. 495 Gandulo. Folgazán, vago. 496 Escoche. Escochar significa abrir os berbe-
rechos en cru; tamén sacarlles a cabeza e as tripas ás sardiñas. Aquí ten un sentido figurado: facer perder a
honra. Lampeiro. Rápido. 497 Tomar o pindingue. Tomar o pindongue, largarse. 498 ¡Arre Demo!
Exclamación, aquí con valor negativo: ¡De ningunha maneira!, ¡De ningún xeito! 499 Non se mate tanto.
Non se angustie, non se agonie tanto. 500 Teña quedo. Acougue. 502 Tarabelos. Paus de madeira que ser-
ven para pechar dende dentro as portas e as ventás. A intención de toda a frase é que se as mulleres queren
facer a súa vontade non vale de nada telas pechadas ou controladas.  504-505-506 Anque como sin estreno/
pasa a veces, e do trinque,/ o máis batido pelexo. Aínda que mesmo as mulleres públicas (pelexos) pasan ás veces
por virxes (sin estreno, do trinque). 507 Chavo. “Ochavo”, moeda. Non hai chavo que non pase. Non hai moeda
que non se poida meter, pasar no cambio, confundida coas outras, aínda que xa non sexa de curso legal ou
estea moi vella. 509 Baldreu. Nas fábricas de salga chaman así ás mulleres que sacan as tripas e as cabezas
ás sardiñas e por extensión pasou a significar muller sucia, desprezable, prostituta. 510 Non se lle dea. Non
se preocupe, non se angustie. 515 e ss. Non se che dea, miniña,/ polo que a xente marmula/ poi-la sardiña esco-
chada/ éche irmán da cabezuda. Non te preocupes, rapaza/ polo que marmure a xente/ pois a sardiña sen
cabeza e tripa (a muller que xa tivo relacións amorosas)/ é igual á enteira (á muller virxe).

26. A cursiva é miña.

27. Nesta cuarteta romanceada que vén a seguir rómpese a rima anterior, rimando neste caso o verso 516
co 518 en rima asonante grave en –ú/a. Vólvese logo, a partir do verso 519, ao romance grave en –é/o.
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poi-la sardiña escochada
éche irmán da cabezuda28.
Parolando desta moda

520 chegaron os dous ó estremo
de aquela calle onde había
máis de vinte taberneiros,
e nunha porta que estaba
cuberta cun pouco lenzo

525 se pararon a escoitare
como andaba o viño a xerros29

e resendendo por fóra
o tufo do turruxeiro
por debaixo da sabán

530 se chantaron alá dentro.
III

Estaba aquela taberna
ou bodegón todo cheo
de pipas e parroquianos

que delas ían bebendo.
535 Era das máis bastesidas

que había por aquel tempo
e alí, de gambernia larga,
se atopaban máis de cento.
Había xogo de bolos

540 e de chave con bo tento,
baraxas para a birisca
para o cané e timbareiro.
Había congro frixido
en escabeche e badexo

545 que tiraba polo trago
cheo de allos e pimento.
Había pantrigos duros
e máis tetillas de queixo,
sardiña-arengue e lañada

550 en barricas a milleiros.
Había polbos curados

528 Turruxeiro. Dise do viño forte. 529 Sabán. Chámanlle así en Pontevedra á saba ou lenzo que cobre os
xergóns das camas. Na entrada das tabernas debía poñerse unha sabán que permitía ter a porta aberta, é
dicir, airear ben o local, pero non deixaba entrar sol nin moscas. 535 Bastesidas. Abastecidas. 537
Gambernia. Troula, tuna. 540 (Xogo) de chave. Moi corrente en Galicia. Úsase un anaco de ferro de dúas
cuartas de longo cun pé para asentarse na terra e o outro extremo aguzado. Dende unha distancia marca-
da previamente tíralle cada xogador dúas pellas para intentar tumbalo. Gaña o que fixera máis tantos tiran-
do a chave. Con bo tento. Con xogadores mañosos. 542 Cané. Xogo de naipes parecido ao “monte”. Parece
que é palabra xitana e que este xogo só o practica a xente baixa e de mal vivir. Timbareiro. “Monte”, xogo
de naipes. O monte é un xogo de envite e azar que consiste en que o xogador que corta, saca, despois de
barallar, dúas cartas de debaixo do montón e outras dúas de encima. Sobre elas os demais xogadores colo-
can as súas apostas. A seguir o banqueiro vai erguendo unha a unha as cartas restantes. Cando aparece
unha carta do mesmo valor que unha das catro expostas, o xogador que apostou por ela cobra, é dicir, o
banqueiro dálle as cantidades de cartos colocadas sobre as outras cartas. Logo volve iniciar o xogo. 543
Congro. Peixe, cóngaro. Conger conger. 544 Badexo. Peixe, abadexo. Gadus pollachius. 545 Que tiraba polo
trago. Daba ganas de beber (porque estaría forte e salgado). 547 Pantrigo. Pan de fariña de trigo que se
consideraba o máis raro e gustoso pois o que máis se comía era o de centeo ou o de millo, coñecido como
boroa. 549 Sardiña-arengue. Sardiñas arencadas, é dicir, salgadas e secadas para convertelas en arenques
(que é como se coñecen en moitos sitios de Galicia as sardiñas grandes salgadas ou afumadas). A cidade

28. A cursiva é miña.

29. No texto “xeros”, por erro.
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nuns varales alá dentro,
e mais callos nunha ola
que sempre estaba fervendo.

555 O fuste que encabezaba
de pipas o gran rimeiro
tiña nos fondos pintado
nun papel un sacramento.
O taberneiro era chosco

560 patilludo, sin ter pelo
na cabeza, que era calva
cuberta cun gorro negro.
Diz que fora cando mozo
tambor da vila en Toledo

565 e que saíra ás azoutes
por agavillado30 fero.

Tiña unha muller corrida
que correra medio reino,
co cabelo todo branco,

570 na boca sólo os canteiros,
e por eso cuspiñaba
falando mui zarabeto,
pero como era andaluza
tiña súa gracia e saleiro.

575 Sabía bota-las cartas
e adiviñar o incerto,
compuña mil mediciñas
para curar os enfermos.
Era unha meiga letrada

580 con máis pibela que cento,
con máis voltas que unha chave

de Pontevedra dispuxo en tempos pasados do privilexio de arencar, salgar e resalgar sardiña. As plantas bai-
xas de todas as casas do barrio da Moureira estaban destinadas a esa industria, que foi moi importante na
cidade logo dos séculos XIII e XIV, pois todos os pescadores ou mareantes levaban alí a sardiña que pesca-
ban; e a fins do século XV os pescadores de Combarro, Marín e O Morrazo recoñecéronlles aos de
Pontevedra o monopolio de arencar, salgar e resalgar sardiña. Lañada. A sardiña lañada é a sen cabeza, aber-
ta ata a espiña, pero sen quitarlla, e salgada no interior. Colócase en banastras, cestas e caixas de madeira
en capas circulares superpostas. 551 Polbos curados. Polbos secos ao sol ou ao fume. Para conseguilo colo-
cábanse nun estaribel de paus chamado secadeiro. 555 Fuste. Cuba ou tonel que ten capacidade para 30
moios, é dicir, 240 cántaros. 556 Rimeiro. Pía ou morea de cousas postas unhas sobre as outras. 558
Sacramento. Cristo sacramentado na hostia. Parece ser que o primeiro tonel, o que iniciaba a ringleira de
cubas tumbadas, tiña na parte redonda do fondo (que sería a que non estaba contra a parede) un papel
cun Cristo sacramentado. 564 Tambor da vila. O encargado de tocar este instrumento para as milicias de
infantería que están confinadas nunha vila ou cidade (neste caso en Toledo). 565 Saíra ás azoutes. Fora
expulsado cun castigo imposto pola xustiza que consistía en recibir certo número de azoutes. 566
Agavillado. Agavillar é en castelán facer gavelas ou montóns de espigas. Aquí é en sentido figurado. Os aga-
villados eran os que andaban en bandas ou partidas de ladróns. Fero. Desalmado, delincuente sen pieda-
de. 567 Corrida. Astuta, experta. No caso das mulleres pode ter sentido erótico: experta en homes, que se
deitou con todo o mundo que llo propuxo. 572 Zarabeto. Polo zeta, é dicir, pronunciando “caza” en vez
de “casa”, por exemplo. 576 O incerto. O descoñecido. 579 Letrada. Sabia, instruída. 580 Con máis pibela
que cento. Con máis leria que cen meigas. 581 Con máis voltas que unha chave. Moi complicada e retorcida
no seu actuar.

30. No texto parece que di ¿“agabidado”?



250 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

capaz de engadar ó demo.
Tiña unha filla xirota
que no’ era do taberneiro

585 pero lla puxo por dote
cando fixeno os concertos.
Era a moza algo bandallo,
cun corpo como un espeto
e tiña os ollos de gato

590 de remela sempre cheos,
pero en cambio mui tendida
tiña unha trenza de pelo
que lle chegaba asta un furco
desviada dos tobelos.

595 Era ademais mui mañosa
para o mondongo dos cerdos,
para escochar as sardiñas,
para esfolar un carneiro.

Tiña nóminas a ducias
600 con que facía comerzo,

cheas de herbas e de ósos,
e carbóns de San Lourenzo.
Tamén facía con rasos
e vidrios postos no medio,

605 uns relicarios que a nai
vendía con gran segredo,
con outras muitas medallas
e figas de pór ós nenos
e cornos de vacaloura

610 contra feitizos remedio.
Esta moza como digo
valía muito diñeiro,
daba ela máis noticias
que cantas leva o correo31.

582 Engadar. Atraer con engados, regalos, aloumiños, trampas, a alguén. 583 Xirota. “Xiroto” aparece nal-
gún dicionario galego aplicado ao birrio, tipo de paxaro negro semellante á andoriña. Así que “xirota” pode
significar (en sentido figurado) o mesmo que andoriña, é dicir, lista, espelida. Ou quizais “pouco cons-
tante”. 586 Os concertos. Os acordos do casoiro ou xuntoiro. 587 Bandallo. Trapo vello. Neste caso “desa-
liñada”. 588 Espeto. Ferro onde se chantan as carnes para asalas ao lume. Neste caso está usada a palabra
en sentido figurado: desganduxada e osuda. 589 Ollos de gato. Sen pestanas, sempre abertos e atentos, pero
pouco atractivos. 590 Remela. Secrecións esbrancuxadas dos ollos, que moitas veces indican falta de lim-
peza e pouco coidado persoal (cast. legaña). 591 Mui tendida. Longa. 593 Furco. Medida de menos dun
palmo, distancia máxima entre o dedo índice e o polgar estirados. Aquí parece que a trenza da moza era
tan longa que case lle chegaba aos cotelos ou gobelos (faltáballe un palmo para chegar). 596 Mondongo.
Preparado de carnes e intestinos picados e adobados que se envasa nas tripas para facer embutidos. 599
Nóminas. Amuletos. 602 Carbóns de San Lourenzo. San Lourenzo foi un mártir hispano, arquidiácono do
papa Sixto II, que segundo a tradición foi asado vivo nunha grella no ano 258. A súa festa é o 10 de agos-
to. Suponse que o santo quedaría carbonizado e polo tanto os seus carbóns serían reliquias moi milagrei-
ras. 603 Rasos. Segundo o propio Pintos significa “farrapos de tea nova”. O raso é unha tea brillante como
a seda, pero moito máis barata. 608 Figas. Especie de amuleto (que consiste nun puño de acibeche sacan-
do o dedo matapiollos entre o pai de todos e o medianiño) que se usa para librar a alguén (normalmente
nenos) do mal de ollo. 609 Vacaloura. Insecto coleóptero, escornabois. Úsase, colgado do pescozo, contra
os feitizos (segundo di o propio Pintos).

31. Ata aquí chega a 3.ª entrega, na p. 151 (mal numerada pois pon 152) de El Álbum de El Miño.
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615 Canta moza de servicio32

se quedaba sin emprego
bater unda ela viña
e topaba aloxamento.
Por sabido que de balde

620 non facía todo eso,
pois si n’o tiña cobrado
era seguro co tempo,
pois aquelas relaciós
con xente de tan bo pelo

625 surtíanlle a casa toda
de muitos poucos, arreo.
Tiña abondo, sin mercalo,
xabrón e cabos de sebo
canela, cravo e comiños,

630 pimento, sal e ourego,
con outras mil raspaduras
da sisa que ían facendo
todas aquelas amigas,

que alí tiñan tobo e peto.
635 Canto pasaba nas casas,

sabía todo sin erro,
si había tratos, amores
ou ben amancebamentos,
e canta falcatruada

640 facían os caballeros
sin cuidar que por afora
os sinalaban co dedo.
A nai, de aquelas noticias,
recollía gran proveito

645 cando ía botar as cartas
para dar ou quitar celos.
De aquela taberna dita
ou bodegón que é o mesmo
as tres presonas33 que dixen

650 tiñan todo o Reximento,
e cando entrou co viciño
e pai de Rosa, Xan Preto,

IV ENTREGA (vv. 615-856):
Segue Pinchapava falando das mañas da taberneira e da súa filla (vv. 615-650). Cando entran Xan Preto e
o veciño, Alberte, está chea a taberna. Piden de beber e póñense a falar de Pedro da Verga, a quen o ces-
teiro Xan Preto chufa por espelido e sabido, considerando que é un bo mestre para Rosa. O Alberte, ao
oílo, estoupa co riso e zarrapica, do viño que está bebendo, o seu amigo e veciño (vv. 651-726). Nese
momento entra Pedro da Verga na taberna, falando castrapo, e achégase a eles. Piden máis viño, pero o
taberneiro, ocupado, non lles fai caso. Pedro enfádase e tíralle o sombreiro de Xan, dándolle no ollo chos-
co e apagando o candil (vv. 727-774). Ármase unha liorta, veñen os gardas e a xente culpa a Xan por ser
del o sombreiro. Todos son levados presos. 617 Bater unda ela. Atopala, ir onda ela, chegar onda ela. 622
Era seguro co tempo. Se non cobraba ao momento acababa cobrando co tempo dalgunha maneira (en favo-
res, en información...). 624 De tan bo pelo. De pouca categoría (é unha ironía pois di o contrario do que
quere dicir xa que debería chamarlle “de pouco pelo”). 626 Muitos poucos. Moitas cousas de pouco valor.
628 Cabos. Remates de vela. 631 e s. Raspaduras/ da sisa. Pequenos roubos nas casas onde servían. 634
Tobo. Sitio onde se gorecen os animais, casa. Peto. Lugar onde gardar os cartos. 645 e s. Cando ía botar as
cartas/ para dar ou quitar celos. A muller do taberneiro, cando ía adiviñar o porvir amoroso a través das car-
tas, facía aumentar as desconfianzas entre as parellas ou eliminábaas, seguindo as informacións da filla.
650 Reximento. Mando, control, goberno.

32. Neste verso iníciase a 4.ª entrega, p. 159 de El Álbum de El Miño.

33.  Así no orixinal.
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ateigada estaba toda
de muita xente bebendo.

655 Eles tamén se asentaron
e pediron catro netos,
encenderon un cigarro,
e en conversa se puxeron.
Dimpois de poñe-los vasos

660 raiados de viño cheos
pola saúde un do outro
empinaron e beberon.
– “Parez que non ten espiñas”,
lle dixo o viciño a Preto,

665 e Preto paladeando
dixo: – “Está un viñiño testo,
déixase ir ás marabillas
e fai falla irse con tento
pois tén ó calado uns fumes

670 que chegan ós mesmos sesos.
¿Non ve vostede este nique
que teño no sobrecello?
Pois foille por mor de un chisco
tomado aquí deste mesmo.

675 Convidárame unha tarde
un soldado, que por certo,
non desprezando, é bo mozo,

cabal, e campechaneiro.
Pedro da Verga se chama

680 que estivo de aloxamento
na miña casa algús días
e colleume grande apego.
Como si fora un criado
traballaba no meu eido

685 de sorte que Pepa Rosa
fiaba, en tanto, bos cerros.
Puxo o espeto máis limpo
que si vira do ferreiro,
a gramalleira e a trepia

690 as trenlles, pote e caldeiro.
Fregaba a louza nun brinco,
iba a recados correndo,
unha ixoliña de man
lle digo que é o tal Pedro.

695 Toca un fandango rachado
que se baila sin sabelo,
e corta o seu castellano
por veces ¡arre canexo!
E logo é home escribido,

700 que sirve para un emprego
pois vino, máis de unha vez,
sacar papel e tinteiro

660 Raiados. Descoñezo se se refire a un tipo de copo que tiña raias e que sería común nas tabernas ou se
quere dicir que eran copos vellos co cristal case opaco das raias que tiñan debido aos fregados que se lles
farían cos estropallos de carqueixa, nas que se fixaban mellor as marcas do viño tinto. 663 Parez que non ten
espiñas. Frase en sentido figurado: é bo de tragar (non como os peixes espiñentos), que se bebe con gusto.
666 Testo. Bo, superior. 669 Ten, ó calado, uns fumes. É un viño que engana, porque é bebedeiro e parece de
pouca graduación pero sobe facilmente á cabeza. 671 Nique. Cicatriz. 688 Que se vira. Que se viñera. 689
Trepia. Trespés. 690 Trenlles. Grellas. 691 Nun brinco. Nun instantiño, nun dicir amén. 693 Ixoliña de man.
Ferramenta composta dunha prancha de ferro aceirado e cortante con mango curto de madeira. Aquí é en
sentido figurado: un tipo moi mañoso e axeitado. 695 Fandango rachado. Baile a tres tempos con move-
mento vivo e apaixonado. 697 Corta o seu castellano. Fala o castelán. 698 ¡Arre canexo! A “canexa” e o “cane-
xón” son peixes da familia da quenlla pero máis pequenos, un tipo de melgacho. Aquí no entanto é unha
interxección eufemística (¡arre cona!) que parece valorar positivamente o uso do castelán por parte de Pedro
da Verga: ¡que é de admirar!, ou algo así. 699 Home escribido. Persoa culta, instruída.
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e poñerse nunha hucha
e facer apuntamentos.

705 Parecía un escribano
da moda que ía correndo.
Pode ser de boa familia,
o apellido polo menos
decrina que pode pórlle

710 o aro a calquera cesto.
Tomounos tanto cariño
que decote vai a vernos,
e toma por súa conta
de enseñarlle a Rosa presto

715 a ler, escribir, contar
e sacar para pañuelos
dibuxos de ramalladas
con muitas frores no medio”.
Ó34 compañeiro que estaba,

720 cando esto oía, bebendo
veulle un golpazo de risa,

botouno fóra tosendo,
pola boca e por narices
salpicando ó señor Preto

725 que levou cheos de viño
a camisa e o chaleco.
Pola35 porta da taberna
entrou naquel mesmo tempo
un bigotudo que dixo:

730 – “Santas noches, caballeros”36.
Dicou de contado a Xan
e ó seu viciño Alberto
que lle limpaba co pano
o burruallo do peito.

735 Axiña foi para el
decindo: – “Amigo certero”,
e doulle unha pancadiña
con muito modo no ombreiro,
–”¿Qué tivo usté, ha gomitado

740 lo que tenía este xerro?”

34. No texto orixinal “O”, sen acento gráfico.

35. No texto “por la”.

36. Pedro, neste anaco, fala un castrapo que eu indico con cursiva.

703 Hucha. Arca grande común nas casas da aldea onde se gardan cartos, roupa de cama e de vestir. As
huchas úsanse ás veces de mesa, para pousar cousas ou escribir enriba delas. 706 Da moda que ía corren-
do. Da maneira tan rápida en que o facía. 708-709-710 O apelido polo menos/ decrina que pode pórlle/ o aro
a calquera cesto. O seu apelido indica que pode ter ambicións. O apelido de Pedro da Verga (co aristocrá-
tico “de”) parecía indicar que era dunha familia tan importante que se podía atrever a relacionarse con cal-
quera, aínda que fose de moita liñaxe. No entanto, segundo veremos máis adiante, Pedro chámase “da
Verga” porque o seu pai (que non o chegara a recoñecer) tamén tiña a profesión de cesteiro e traballaba
con vergas de carballo. Pero tamén pode verse na afirmación de Xan Preto certo dobre sentido pois, ao ser
el cesteiro, Pedro da Verga parece, mesmo polo apelido, o personaxe indicado para ser o continuador do
oficio familiar e o seu xenro (pode pórlle o aro a calquera dos seus cestos, casando coa filla). E mesmo se
pode ver a frase co significado de que Pedro estaba moi novo e rufo, en condicións de chegar a onde lle
petara (as boas vergas son moi adaptables, un neno pode usalas e botarlle o aro a unha cesta). 716 E sacar
para pañuelos/ dibuxos de ramalladas/ con muitas frores no medio. Pedro ensinoulle a Rosa a calcar ou copiar
debuxos de flores e plantas para pintalos nos panos do bolso e bordalos por riba. 731 Dicou. Mirou, ollou.
734 Burruallo. É a espuma que bota un cocho verrón pola boca. Neste caso a zarrapicada do viño con
cuspe que lle botou o veciño Alberte ao rirse coa boca chea.
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– “Non, señor, que o surrichou”,
repuxo Xan, “aquí Alberto,
dimpois de telo no corpo,
o vaso aínda escorrendo,

745 por ben estando eu falando
de vosté como en efeuto”.
– “Eso es decir qu’inda cabe
una pinga del ribero”,
dixo o soldado, e berrou

750 decindo, – “¡Eh, tabernero
traia usté vino del tinto
recén abillado y bueno,
y también para hacer boca
de congro frito seis tueros!”

755 O taberneiro que andaba
envolto no mesmo tempo
cun fato de homes que a unha
se bafaban sin concerto
por causa de dúas mozas

760 que a todos lle daban creto,
non respondeu á chamada
que fixo o soldado Pedro.
Este cheo de carraxe
tomando aquelo a desprezo

765 colleu de enriba do banco
o sombreiro de Xan Preto

e botando un mui redondo
guindoullo ó taberneiro
decindo, –”Oia usté, borracho,

770 ¿yo falo a mudos o a suerdos?”
Acadoulle no ollo chosco,
de refilón e, escorrendo,
foi matar a luz de un cabo,
pegado á parede ardendo.

775 Alborotouse o cotarro
co sombreirazo de Pedro
e comenzou naquel punto
unha gresca dos infernos.
¿Non vistes algunha vez

780 aí, á porta do quinteiro,
vindo todos á chuchiña
da cadela polo cheiro,
xuntarse un fato de cans,
indireitárselle os pelos,

785 adiantarse mui pasiño,
a cabeza retorcendo,
arregalárselle os ollos,
e regañar os canteiros
rosmando e funfurruñando,

790 sin atreverse de preto.
Mais que si alguén os zampurra
ou zorrega cun fungueiro

741 Surrichou. Expeleu o líquido, zarrapicou. 745 e s. Por ben estando eu falando/ de vosté como en efeuto.
Por estar eu falando ben de vostede, como en efecto estaba facendo. 747 e s. Esto es decir qu´inda cabe/ una
pinga del ribero. Fala castrapada. O que di Pedro é que, xa que non foi Xan o que golsara porque estivese
de viño a reverter, “iso indicaba que aínda podía el convidalo a outro vasiño de ribeiro”. 753 Hacer boca.
Fala castrapada. Facer boca, abrir o apetito cunha comida agradable. 754 Tuero. Fala castrapada: toro, roda
de peixe. 758 Bafaban. Escarnecían. 760 Que a todos lle daban creto. Que lles daban palabra de correspon-
delos, que coqueteaban con todos. Por iso, logo, nos versos 779 e ss., Pinchapava vai comparar estes
mozos con cans que están á espreita dunha cadela saída. 767 Botando un mui redondo. Seguramente quere
dicir “botando un xuramento moi gordo”. 770 Suerdos. Fala castrapada: xordos. 771 Acadoulle.
Alcanzouno, atinoulle. 772 Escorrendo. De rebote. 773 Foi matar a luz dun cabo. Apagou a luz dun anaco
de vela. 775 Cotarro. Reunión de moita xente nun local. 780 Quinteiro. Corral, praza do lugar. 781 Á chu-
chiña. Á busca cheirando e lambendo. 791 Zampurra. Acirra.
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brincan uns enriba doutros
a chanchadas no pelexo,

795 se cravan dentes e uñas
e fan todos un nobelo,
ouveando os ben mordidos
e ladrando os que morderon?
Dese modo se botaron

800 os homes e acometeron
con tal sombreirazo, postos
de carraxe e ira ardendo.
Esgañitábanse todos
berrando e socando arreo.

805 Saltaba o sangre dos morros
alí a puñetazo seco.
E facendo que choraban
as mulleres, ofrecendo
de compoñelos a todos

810 con tal que estivesen quedos,
decíanlle a cada home
botando as mas ós cabelos:
– “Non te perdas, miña vida,
cata, non seas o demo,

815 lémbrate de que ti foches
o dono do que non teño,
e si fas unha e te prenden
por mor destes catro demos
sin o teu consolo, triste,

820 miña xoíña me quedo”.

O barullo e chamusquina
cada vez ía crecendo
e malas pegas ventando
o soldado largou presto,

825 fuxindo tamén de alí
axiña o señor Alberto,
mais quedou na desfollada
buscando Xan o sombreiro,
sin cuidar de libertarse

830 de semellante argadelo
por de pronto, que dimpois
custaría fel de negro,
pois se ve que a rebolada
que tira co pau o cego

835 dá no que topa dïante
sin distinguir de suxetos.
De contado os patrullantes,
que andaban por aquel tempo,
naquel bodegón entraron

840 e dun berro o alto deron.
Os combatentes varados
quedaron coas armas dentro
e mirando uns cara os outros
non aturaban co medo,

845 somente Xan Preto dixo
ó xefe dos patrulleiros
que entre toda aquela chusma
lle roubaran o sombreiro.

794 A chanchadas. Ás trabadas, ás dentadas. 803 Esgañitábanse. Daban voces e facían barullo e movemen-
tos. 804 Socando. Debe ser “zocando”, golpeándose cos zocos. 809 Compoñelos. Volver a poñelos a todos
de acordo, conseguir que seguiran sendo amigos, levándose ben. Mesmo amañalos nas súas feridas. 816
O dono do que non teño. A quen entreguei a miña virxindade. 821 Chamusquina. Riña. 823 E malas pegas
ventando. E maliciándose de que o barullo ía traer malas consecuencias. 827 Desfollada. Liorta, rebumbio.
830 Argadelo. Lea, complicación. 831 Por de pronto. Naquel momento. 832 Custaría fel de negro.
Literalmente “custaría a fel dun negro”, custaría moito traballo. 833 A rebolada. O lanzamento, o golpe.
834 Que tira co pau o cego. Que se fai ao chou, sen mirar as consecuencias. 837 Os patrullantes. Os gardas
que facían a rolda, patrullando polas rúas para controlar se había algún acto delituoso.
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Destonces todos a unha
850 dixeron: – “Mente Xan Preto”.

E amostrándolle os puños
o chosco do taberneiro,
lle iba a pegar no socrocio
cando todos foron presos

855 e contra gusto levados
das baionetas no medio37.

IV
Ía un luar como día
no principio de Xeneiro,
con tanto frío que as uñas

860 se asopraban polos dedos.
Os gatos polos tellados

botábanse mil floreos
e de algúns viñan a rolos
embaixo, de pé caendo,

865 como cán os homes gordos
de riba do candeeiro,
sobre todo si a bulsiña
non levan chea de vento.
Ninguén se vía nas calles,

870 somente soaban lexos
as pisadas da patrulla
que camiñaba en silencio.
Tamén soaba caíndo
o líquido chorro fresco

875 de aquela fonte preciosa,

853 Socrocio. Segundo o dicionario de M. Moliner é un termo médico “cataplasma de azafrán”. Aquí debe
de estar usado en sentido figurado: “na chola”, “na cabeza”.
V ENTREGA (vv. 857-1084):
(Empeza o 4.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 857). É unha fría noite de inverno que lle serve a
Pinchapava para lembrar a fonte da Ferrería, desaparecida naqueles anos (vv. 873-896). No cárcere que-
dan presos Xan e o taberneiro. Pero Pedro, o verdadeiro culpable, queda libre de cargos e sen impedi-
mentos para conquistar a Rosa (vv. 909-964), que se deixa engaiolar polo descoñecido, sen facer caso dos
consellos dos seus amigos, os mozos artesáns da parroquia que van consolala o día seguinte pola prisión
do pai (vv. 981-1064). Tamén volve Pedro, quen promete a Rosa que conseguirá coas súas mañas sacar do
cárcere a Xan Preto. 859 e s. Con tanto frío que as uñas/ se asopraban polos dedos. Había tanto frío que as
xentes ían botanto o alento quente nas puntas dos dedos, onde están as uñas, para facer entrar en calor as
mans. 862 Botábanse mil floreos. Os gatos estaban na xaneira e miaban constantemente pola noite para indi-
calo. 863 De algúns. Parece un partitivo: “deles algúns”. 864 a 868 Como cán os homes gordos/ de riba do
candeeiro,/ sobre todo si a bulsiña/ non levan chea de vento. Candeeiro. Lugar onde se pon o candil. Non enten-
do moi ben que queren dicir estes versos. Parece que fai referencia a que con cartos (si a bulsiña non levan
chea de vento) todos os homes (mesmo os gordos, que non posúen tanto equilibrio) teñen sorte (cán de pé,
coma os gatos) aínda que hai grandes dificultades (de riba do candeeiro). 875 Aquela fonte preciosa. Refírese
á fonte da Ferrería, que hoxe aínda se atopa na praza do mesmo nome e é a máis importante e coñecida
de Pontevedra, sobre todo pola cántiga: “Pontevedra é boa vila/ da de beber a quen pasa/ a fonte na
Ferrería/ San Bartolomeu na praza”. É obra insigne dos mestres de chafarises, chafarices ou xogos e surti-
dores de auga. A fonte foi mandada desmantelar no século XIX polo gobernador civil Luciano Quiñones de
León. Para mellor documentarse, ver outro dos poemas de Pintos presentes nesta publicación, o titulado
“Queixumes dunha fonte”. Na obra Pontevedra 1840-1915 o autor, Enrique Sotelo Resurrección, cita na p.

37. Ata aquí chega a 4.ª entrega, que remata na p. 161. A partir do verso seguinte empeza a 5.ª, que se
inicia na p. 175 de El Álbum.
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cubiza de forasteiros,
aquela que respetaron
os ladrós dos Pirineos,
os carcamáns e facciosos,

880 e a gran gavilla do Fento.
Agora levouna Xudas,
por descomunal decreto
de catro farafulliñas
que fan da vila un pandeiro.

885 Agora xa non se canta
como cantaba outro tempo
de aquela fonte preciosa,
que ignorantes desfixeron:
Pontevedra é boa Vila

890 coa fonte mellor do Reino
dá de beber a quen pasa,

na Ferrería, a desexo.
Dirán, Pontevedra tiña
a fonte mellor do Reino

895 desfixéronlla e no sitio
lle chantaron un maseiro.
Como iba decindo estaba
aquela noite en silencio
e de cando en cando os galos

900 cantaban do seu poleiro
cando iban para a Falcona
para a Cadea, ou o Cepo,
para a Trenla, ou Escuriña,
ou Charpela que é o mesmo,

905 o bo do chosco rosmando
e mailos seus siareiros
que lle botaban as culpas

39 como un dos asuntos tratados pola corporación municipal de 1859 o traslado da fonte da Ferrería á
beira do atrio da Peregrina. Daquela a vella fonte do século XVI xa fora desmontada e (segundo informa
Fortes Bouzán na Historia de la ciudad de Pontevedra, p. 614) substituída en 1857 por unha nova fonte con
bebedoiro dos animais. Ese mesmo ano de 1857 pensaran para a vella fonte tres asentamentos distintos
(San Francisco, San Domingos e a praza da Peregrina) pero non se chegara a montar en ningún e as pezas
corrían o risco de perderse ou romper. Na devandita Historia de la ciudad de Pontevedra, na p. 348 pode
verse a fonte na primitiva e na actual localización. 878 Os ladrós dos Pirineos. Os franceses (ben os que viñe-
ron na invasión napoleónica ou os posteriores dos Cen Mil Fillos de San Luís). 879 Os carcamáns. Os con-
trabandistas. Os facciosos. Conspiradores e rebeldes armados. 880 A gran gavilla do Fento. Partida ou grupo
dalgún ladrón famoso da zona de Pontevedra no século XIX que tiña por alcume “o Fento”. Descoñezo
quen era e non fun capaz de atopalo nin identificalo na obra de Beatriz López Morán, El bandolerismo galle-
go en la primera mitad del siglo XIX (Ed. do Castro, colección Historia, Sada/A Coruña, 1995). 881 Xudas.
Traidor (debe referirse ao gobernador civil). Con este alcume si que houbo un bandido galego ponteve-
drés que actuaba entre Tomiño e Oia cara a 1823-24. Chamábase Xosé Antonio Senra (Beatriz López
Morán, El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX, Ed. do Castro, colección Historia, Sada/A
Coruña, 1995, p. 67). 883 Farafulliñas. Furafollas, bulebule, fervellasverzas. Debe referirse aos concellei-
ros pontevedreses que, aínda que inicialmente se opuxeron á demolición da fonte, acabaron cedendo ante
as presións políticas. 884 Fan da vila un pandeiro. Fan calquera despropósito coa vila, sen que ninguén se
opoña. 889 a 892 Pontevedra é boa Vila/ coa fonte mellor do Reino/ dá de beber a quen pasa,/ na Ferrería a
desexo. Descoñezo esta variante da cantiga popular. Quizais Pintos collera a de “Pontevedra é boa vila/ dá
de beber a quen pasa/ na fonte da Ferrería/ San Bartolomeu, na praza” e a adaptara á rima en –é/o desta
parte do poema. 896 Maseiro. En “Queixumes dunha fonte” di que lle puxeron un maceiro (¿será unha
“maseira”, facendo referencia ao bebedoiro de animais?) e un porco picho. E tamén fala de que pintaron
unha pava no sitio da fonte. 901 a 904 Falcona, Cadea, Cepo, Trenla, Escuriña ou Charpela. Diferentes nomes
que se usaban en distintas zonas de Galicia para denominar o cárcere. 906 Siareiros. Seareiros, clientes.
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da cachetada ó cesteiro.
Que vaian dormir á sombra38,

910 que logo os visitaremos,
e entramentes vou convosco
tras do voso pensamento,
en busca de Pepa Rosa,
que sola39 quedou no eido

915 rejalando40 o paladar
co fruto do laranxeiro.
Dígoo41 porque n´outro42 día
cunha vasoira mui cedo
as carepas das laranxas

920 entre o lixo ía varrendo.
Non sei si sabía algo
do víspera en que prenderon
ó probe de Xan, seu pai,
por mor do soldado Pedro.

925 Pero o que sei é que logo
volveu este polo vezo
pois vino parrafeando
con ela unda o laranxeiro.
O conto é que Pepa Rosa

930 mostraba gran sentimento

por no’ haber aberto a porta
cando o pai daba de berros.
– “¿Quén sabe”, triste decía,
“si este será mal comenzo

935 de un feitío que xa volta
non pode ter nin remedio?
Enriba do corazón
eu sinto non sei qué peso
que me estrocha as alegrías

940 e me atofega o alento.
Matino sempre e decote
contigo, querido Pedro,
non durmo e estou maxinando
co teu agradecimento”.

945 Mirándose nos seus ollos
Pedro da Verga, mui tenro,
contestoulle de contado
seica nestes mesmos termos:
– “Non temas, miña ruliña,

950 que falte ó prometimento,
que outra volta aquí rexuro
testigo séndome o ceo;
e si non premita Dios

908 Cachetada. Disturbio, lea. 909 Que vaian dormir á sombra. Que durman no cárcere, choídos. 915
Rejalando. Parece “regalando”, “dándolle gusto” con gheada (que non usa, non obstante, literariamente
Pintos) e non rexalando (que podería ser metátese de “relaxar”). Este verso e o seguinte fan referencia ao
verso 372 e ss. 919 Carepas. Pelas, cascas. Nestes versos (914-920) hai un dobre sentido de posible con-
tido erótico. 926 Vezo. Costume. 935 Feitío. Acción. 939 Estrocha as alegrías. Oprime as entrañas.

38. Pinchapava diríxese aos narratarios, que están escoitando o seu relato.

39. No texto “solo”, por erro.

40. Conservo a palabra na grafía orixinal, sen grafala con “x”, pois o uso do iota neste caso parece querer
indicar “gheada”. A cursiva é miña.

41. Aclaración en primeira persoa do narrador (Pinchapava), que reproduce a lingua oral.

42. Mantemos así a grafía porque pensamos que quere dicir “no outro” e non “noutro”.
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qu’ inda morra agora mesmo
955 e que non vaia unha alma

do meu cadáver ó enterro”.
Enchéronse de agua os ollos
de Pepa Rosa nun tempo
e limpounos a probiña

960 coa punta do seu pañuelo.
Ergueuna Pedro a modiño
e levouna para dentro,
e dimpois vinos ir xuntos
parrafeando a paseo.

965 No luns, que era o outro día
para muitos de recreo,
pois, anque solto, se garda
mormente43 por zapateiros,
xa todo estaba corrido

970 que foran aqueles presos
e tod’ a xente do caso
falaba en modos diversos,
e si muitos se folgaban
decindo estaba ben feito

975 que prendesen e afogasen
ó xudas do taberneiro,
sentían a tal disgracia
do probe Xan, o cesteiro,
non por el, sinón por Rosa

980 tódolos mozos solteiros.
Foron deles consolala
de servila prometendo,
mais ela morna os oía
con bastante cumprimento

985 polo cal saíron todos
dela nada satisfeitos,
murmurando do seu trato,
mudado e mixiriqueiro.
Mais seiqu’ así pola noite

990 nunha parranda viñeron
e se parano á súa porta
menestrales máis de cento
punteando unha bandurria
cun repinique soberbio,

995 cantando con voz sonora
unhas copras deste xeito:
– “Eres Rosa no xardín
das mozas deste terreo
galana como ningunha

1000 de mui regalado cheiro.
Teñen en ti posto os ollos
con mui santo pensamento
e ven en ti a súa groria
tódolos mozos mancebos.

1005 Non cuides que por ser xastres

958 Nun tempo. Ao mesmo tempo. 965 e ss. O luns que era o outro día/ para muitos de recreo,/ pois, anque
solto, se garda/ mormente por zapateiros. O luns pechaban algún artesáns os seus negocios, aínda que non
era día festivo por lei (estaba solto). Este era o caso dos zapateiros. 969 Xa todo estaba corrido. Xa se sabía
por todas as partes. 973 Muitos se folgaban. Moitos estaban satisfeitos, contentos. 975 Afogasen. Xulgasen,
castigasen. 981 Foron deles. Foron algúns. 984 Con bastante cumprimento. Ceremoniosamente. 988 Mudado
e mixiriqueiro. Cambiado e con excesivos miramentos e finximentos, sen naturalidade. 989 Mais seiqu´así.
Pero aínda así sei que. 992 Menestrales. Artesáns.

43. No texto “moxmente”, por erro.
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ou por sermos zapateiros
e outros da mesma lan,
que non temos sentimentos.
Cada cal co seu igual,

1010 nos di o refrán dos vellos44,
que son así de máis dura45

maridales xuntamentos.
Ben sei que rico tesouro
nosoutros non ofrecemos,

1015 pero si a lealdade
de un corazón todo inteiro
e cando a recibir imos
o sétimo sacramento
dámoslle á nosa consorte

1020 o corpo e alma contentos.
Mira, Rosa, que val máis
comer solo un bucareo
partido entre dous casados
con amor, paz e sosego,

1025 que ter mui ricos manxares
sin gusto para comelos,

e mais véndoos46 salpicados
de ansias, dores e tormentos.
Non cubices esas galas,

1030 que son as redes do inferno
con que vemos arreadas
a muitas que as pretenderon
e non custa gran traballo
ir sinalando co dedo

1035 as basquiñas mal gañadas
que inda onte foron mantelos47.
Non te fíes de ricachos
que non teñen gran receo
de tripar, a forza de ouro,

1040 a honra, virtude e creto.
Cata que teñas gran conta
de calquera forasteiro
que te queira camelare
con palabriñas de meigo.

1045 Sobre todo de soldados
arrédate sempre lexos,
non lles tomes nin de chanza

1007 Mesma lan. Da mesma condición, categoría ou quizais paga (pois case sempre usa “pelo” co sentido
de categoria social e “lan” por riqueza). 1011 Máis dura. Maior duración. 1018 O sétimo sacramento. O sacra-
mento do matrimonio. 1022 e s. Bucareo. Peixe. Engraulis encrasicholus. Comer solo un bucareo/ partido. Pasar
fame e privacións. 1031 Arreadas. Levadas, arrastradas. 1035 e 1036 Basquiña. Saia exterior moi cumprida
que usaban as mulleres ata os cotelos. Mantelo. Peza de tea que se pon por diante da saia para protexela.
Basquiñas mal gañadas/ que inda onte foron mantelos. Mulleres pretensiosas que casaron por interese, para
pasar de pobres (que usaban mantelo) a ricas (que usaban basquiñas). 1039 Tripar. Pisar sen coidado, estra-
gando. 1041 Cata. Mira. 1044 Con palabriñas de meigo. Con palabras enganadoras, mentireiras.

44. Non parece correcta a colocación do pronome e o verso sería tamén octosílabo se se construíse “Dinos
o refrán dos vellos”.

45. Non se len con claridade as dúas últimas palabras do verso.

46. No texto “vendo os”, que non parece lóxico.

47. Hai que facer dúas elisións na lectura: “qu´ind´onte”.
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seus perniciosos consellos.
Cata que só eles matinan

1050 de comprir seu mal desexo
e si lles tomas o tino
terás gran repentimento.
Matina, Rosa, decote
por ter teu honor ileso,

1055 maxina que a puridade
e a virtude non ten prezo.
Dios queira, Rosa, que eres
brinquiño do barrio enteiro,
que o frescor das túas follas

1060 non se torne balorento.
Lémbrate de noite e día
do que che dice este gremio
de mozos que a túa imaxe
gravada tén no seu peito”.

1065 Aquí parou a bandurria,
marchándose os parrandeiros,

e Rosa quedou pensando
con algún desasosego.
Mais axiña foi bulindo

1070 a correr o tarabelo
da porta porque chamara
petando o soldado Pedro.
Este, vindo algo cansado,
se asentou nun tabureto,

1075 pousou nunha hucha a gorra,
pasou a man polo pelo
e, collido algún refolgo,
unda Rosa, mui contento,
lle dixo: – “A min non me asustan

1080 as marañas dos procesos,
que escribín nalgunhas causas
e coñezo ese pandeiro,
que se toca atemperado
a quen dá voltas no medio48.

1050 Tomas o tino. Dás creto. No seu dicionario Pintos pon tomar ó tino (v. 477). 1055 Puridade. Pureza.
1058 Brinquiño. Xoíña. 1059 e s. Que o frescor das túas follas/ non se torne balorento. Sentido figurado: que
non se perda a túa pureza. 1070 Tarabelo. Pau que serve para atrancar portas e ventás (v. 502). 1082 e ss.
Coñezo ese pandeiro/ que se toca atemperado/ a quen dá voltas no medio. Frase en sentido figurado: “Coñezo
a maneira de amañar o proceso, adaptándoo á conveniencia do que está nel implicado”. Porén a conti-
nuación di que non foi quen de subornar o funcionario encargado. Así que penso que debe faltar texto
(como xa indiquei en nota a pé de páxina).

48. A seguir deben faltar versos. Non se debeu publicar unha das entregas (hai que ter en conta que no
verso 1085 se iniciaba unha nova tirada de versos, que talvez perdeu Pintos ou o seu impresor), pois o
sentido non está completo. Parece que Rosa, enganada por Pedro, pensa que vai poder comprar os xuíces
(a través dun intermediario) cuns polos e uns carneiros, que merca ou consegue dalgún xeito o soldado.
Con todo, polo que lemos  a continuación, Pedro o que fai é declarar en contra de Xan Preto e pasarlle os
polos e os carneiros á fillastra do taberneiro para que os cebe e poidan comelos entre todos, contándolle,
non obstante, a Rosa que o intermediario non quixo os animais pois só estaba disposto a venderse por
diñeiro. Ata este verso 1084 chega a 5.ª entrega, que remata na p. 177. A partir de aquí, na p. 183, empe-
za a 6.ª entrega.
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1085 Mira Rosa, aquela cuña
pode ser da pel do demo;
nin por Dios nin polos Santos
quixo os polos ni’ os carneiros.
Diz que son cousas que chían

1090 e que solen dar de berros,
e que quer os seus negocios
facelos con gran silencio.
E sobre todo me dixo,
falando sin cumprimento,

1095 que non lle gusta na casa
muita bulla sin proveito.
De maneira que corrido
con tal refugo e desprezo
vinme con todo a deixalo

1100 na casa do taberneiro.

Encomendeillos á filla
para que os vaia mantendo
e tamén pouquiño a pouco
nolos vaia pondo a xeito.

1105 Pois fora unha parveirada
non pasalo ben, podendo49,
que seique así cos bos tragos
as saudades50 son menos.
Teu pai si non sae agora,

1110 sairá para outro inverno,
e según que nós poidamos
na cadea o cuidaremos.
Quen penso que sairá logo
é o xudas do taberneiro,

1115 pois din que por el aí anda51

un gato gordo no medio.52

VI ENTREGA (vv. 1085-1288):
(Aquí parece faltar texto: seguramente Pedro convence a Rosa de que lle dea diñeiro para comprar polos
e carneiros e poder con eles subornar os xuíces e sacar así o seu pai do cárcere, aínda que logo o que fai é
declarar a favor do taberneiro e en contra do cesteiro –como sabemos polo testemuño do propio Xan Preto,
vv. 4280 e s., e da fillastra do taberneiro, vv. 4687 e s.). Pedro cóntalle a Rosa que as xestións feitas para
librar o pai non deron resultado e que os polos e carneiros mercados están na casa da fillastra do tabernei-
ro. O mellor é facer con eles unha festa (vv. 1085-1108). Para consolar a nena, fachendea de que xa é moi
importante no exército e que en calquera momento chegará a xeneral. Rosa déixase engaiolar e, por conse-
llo do soldado, faise amiga da fillastra do taberneiro (vv. 1109-1228). (Empeza o 5.º capítulo da PRIMEIRA
PARTE, v. 1237). Pinchapava o día de san Sebastián vai á misa cedo e crúzase pola rúa con Alberte
Rabuñada, o veciño amigo de Xan Preto, que vén acompañado doutros tres homes. O muiñeiro-narrador
fai unha aposta cos seus oíntes da fiada a ver se son capaces de adiviñar quen son estes tres acompañantes.
1085 Aquela cuña/ pode ser da pel do demo. Aquel intento de suborno á autoridade pode ser contraprodu-
cente (refírese á recomendación ou cuña que acaba de suxerir –vv. 1079 a 1084– coa que el afirmaba poder
amañar o proceso a favor de Xan Preto). 1115 O xudas. O traidor. 1116 Un gato gordo. Unha persoa con
moitas influencias.

49. Este verso aparece en nota na p. 191 de El Álbum de El Miño, indicando alí que foi omitido por des-
coido do caixista e dando o lugar onde lle correspondía estar.

50. No texto hai que ler “sa-u-da-des” para que dea a medida correcta.

51. Para que dea a medida correcta do verso hai que facer sinalefa en “a-ian-da”.

52. Dende o verso 1117 ao 1127 a rima cambia adaptándose aos ditos populares intercalados e dándolle
entrada a Rosa no diálogo. Logo, a partir do verso 1128 volve ao romance octosílabo con rima asonante
grave en –é/o, chegando ata o final do apartado IV da primeira parte (verso 1236 inclusive).
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Xa ves que en bon ou mal preito
tén o escribano o teu xeito,
e que no’ hai home sin home,

1120 e sin muller muito menos,
e si qués que o carro cante 
móllalle o eixe no río,
que dimpois de ben mollado
canta como un asubío”53.

1125 Aquí xemente suspiro
largou Rosiña do peito
e con voz crebada dixo:
– “¡Me valla Cristo no ceo!
¡sempre é noite para un probe!

1130 ¡maldito sea o diñeiro,
que cega os ollos da alma
tornando o que é branco negro!
Si de algo poden servire
meus pendentes e aderezo

1135 e a cruz do meu rosario
hoxe mesmo vou vendelos.
Saia meu pai da falcona
pois aquí na casa o quero
mais que quede sin camisa

1140 sin refaixo e sin mantelo”.

– “Non te afogues, miña Rosa”,
lle repuxo logo Pedro,
“que non se fan as culleres
nin mazarocas sin tempo.

1145 E agora vouche a decire,
como este día me deron
na maioría por tere
bo caso de letra emprego.
Quedei libre de servicio

1150 e con máis vagar, entendo,
para vir cabo de ti,
sin migalla de receo.
Esta mañá xa me puxen
galós de cabo primeiro,

1155 e Dios sabe si de un brinco
podo subir a sarxento.
Que si me sigue a fertuna,
vindo tras min ó axexo,
heime de deixar querere

1160 tan só polo teu proveito.
Que a xulgar do meu nadal,
polo que contan os vellos,
debo ser afertunado,
porque a meus pais non coñezo.

1117 e ss. Pintos pon en boca do soldado varias frases populares que afirman que é necesario adaptar a
lei á conveniencia de cadaquén, facer as trampas coma todo o mundo e comprar con diñeiro a xustiza.
1143 Que non se fan as culleres/ nin mazarocas (fusada) sin tempo. Que hai que ir aos poucos, con calma.
As culleres de pau leva tempo pulilas (para que non queden gazpañosas) e o fío hai que torcelo ben para
que non rompa (ou estiralo ben para que non queden tupizos). 1147 e 1148 Na maioría. Na oficina do
sarxento maior. Tere/ bo caso de letra. O soldado di con anterioridade que escribiu nalgunhas causas, segu-
ramente quere dar agora a entender que o fixo tan ben e con tan boa letra que lle deron un emprego na
oficina do sarxento maior. 1158 Ó axexo. Perseguíndome e observándome como se a fortuna me quixe-
se cazar. 1161 Que a xulgar do meu nadal. Que se me guío polo meu nacemento. 1164 A meus pais non
coñezo. Saberemos posteriormente que Pedro foi abandonado polo pai e a súa nai morreu de tristeza,
sendo el pequeno.

53. A cursiva é miña.
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1165 Polo de agora xa conto
cun camarada pequeno
que si se fai meu amigo,
¿quén sabe ónde chegaremos?
Seu pai os galós lle puxo,

1170 que é Napoleón ¡nada menos!
Conque ¡xa ves si son algo,
tendo tales compañeiros!
Dos papeles, dende logo,
pénsome impor54 no manexo,

1175 e mal será que non arme
como os demais o panterlo.
Agora voume a tratare
cos xefes do Reximento,
aunque sempre dende abaixo,

1180 non con tanto cumprimento.

De maneira que boas cuñas
vamos ter a gran desexo
para acuñar ós que poden
ceibar da trenla a Xan Preto.

1185 E empeñándose os que digo,
para a casa, sin remedio,
tén que vir antes de muito
teu pai, malamente preso.
No’ hai fel sin algo de mel,

1190 así eu non desespero,
vaian verdes con maduras,
que Dios non dá pau de cego”.
Así lle daba o soldado
á probe Rosiña alento,

1195 que cría55 en taes palabras
cal si foran do evanxelio.

1165 a 1170 Polo de agora xa conto/ cun camarada pequeno/ que si se fai meu amigo,/ ¿quen sabe ónde chega-
remos?/ Seu pai os galós lle puxo/ que é Napoleón ¡nada menos! Non entendo con claridade o que quere dicir.
Napoleón III (coñecido como “o Pequeno” en contraposición con Napoleón I) tiña un fillo, chamado
Eugène Louis Napoleón, que nacera en 1856. O que parece entenderse é que Pedro da Verga se conside-
ra camarada deste neno a quen o seu pai, Napoleón III, seguramente, puxo os galóns de cabo primeiro (ou
de sarxento) igual que esta mañá acaban de poñerllos a el (ou pronto espera que llos poñan), segundo
fachendea nos versos 1154 e s. ¿Ou será que ao Napoleón Pequeno (Napoleón III) lle “puxo os galóns”
(lle deu a posibilidade de mandar) o feito de ser “fillo” (parente directo) de Napoleón I? Pero hai ademais
unha referencia a que ambos os personaxes (Pedro da Verga e Napoleón III) deben facerse “amigos”, o que
me fai pensar que Pedro da Verga parece insinuarse como afrancesado partidario de Napoleón III, quen
parece que tiña pretensións de poder sobre parte ou todo o territorio español, sendo apoiado na zona
norte, en Euskadi e Cantabria (segundo parece desprenderse do relato que sobre a visita do emperador
francés e a súa muller se fai nos vv. 2237 e ss.). De Napoleón o Pequeno fala tamén Pintos na “Alborada”
da 2.ª “Foliada” de A gaita gallega (p. 43 da ed. facsímile de 1981 da RAG). 1176 Panterlo. Trampa para
coller paxaros. Neste caso en sentido figurado: para cazar un bo emprego. 1179 e 1180 Aunque sempre
dende abaixo/ non con tanto cumprimento. Aínda que como subalterno, sen tanto sometemento e formalis-
mo. Pedro quere dicir que pode tratar xa os xefes con menos cerimonia e pedirlles favores. 1189 e ss.
N’hai fel sen algo de mel, / así eu non desespero,/ vaian verdes con maduras/ que Dios non dá pau de cego. Pedro
consola a Rosa dicíndolle que todos os males teñen a súa parte positiva e que as calamidades ás veces prog-
nostican cambios para mellorar; Deus non consente os acontecementos sen razón.

54. No texto “imor”, por erro.

55. No texto “creía”, pero así non dá a medida correcta do verso, polo que supoñemos que foi un erro do
impresor.
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Eu vivía, como dixen,
unha parede por medio
que no’ estaba ben rachada

1200 e faltábanlle algúns rebos.
Por eso canto falaban
oía eu do meu eido,
sin que eles se procatasen
que eu sabía os seus segredos.

1205 Quedouse pois a Rosiña
consolada con aquelo
e xa non se lle acordaban
os ditos dos parrandeiros.
O soldado unda ela iba,

1210 tódolos días arreo
almorzaban, e xantaban
e ceaban mui ben ledos.
Á volta de poucos días
xa facían bo formento

1215 coa muller e coa fillastra
do chosco do taberneiro.

Velaquí como ía a probe
de Rosiña sin sabelo,
levada polo seu coime,

1220 por marañado vieiro.
Tíñalle conta o raposo
que, por lograr seu intento,
con tan boas pezas fose
a vergonciña perdendo,

1225 e sin dárselle por nadie,
coa mala doutrina e enxempro,
atofegase a concencia
polo pecado escorrendo.
Deixalos, que xa veredes

1230 o fruto que recolleron:
¡quen co Demo cava a viña
vendima a viña co Demo!56

Entrementres vou decindo
como co señor Alberto

1235 fun pasados algúns días
a visitar a Xan Preto.

1199 Rachada. Non tiña as regañas ben tapadas, con rachas, pedras pequenas e planas. 1200 Rebo. Pedra
pequena  e barro para cubrir ocos nos muros. 1208 Os parrandeiros. Refírese aos mozos artesáns que lle
deran a serenata a Rosa. 1214 Facían bo formento. Eran moi bos amigos, leiraban ben. 1219 Coime. Mozo,
amo (v. 341). 1221 Tíñalle conta ó raposo. Ao enganador (ao soldado) convíñalle. 1223 Boas pezas.
Indesexables, xentes de mal vivir (ironía). 1225 Sin dárselle por naide. Sen preocuparse por ninguén. 1227
e 1228 Atofegase a concencia/ polo pecado escorrendo. Afóganse os remordementos da conciencia e séguese
cometendo pecados (esvarando cara ao pecado). 1231 e s. ¡Quen co Demo cava a viña/ vendima a viña co
Demo! ¡Quen ten malas compañías acaba sendo mala persoa! 1233 e ss. Entrementras vou dicindo/ como co
señor Alberto/ fun pasados algúns días/ a visitar a Xan Preto. Este texto parece demostrar que Pintos escribía
segundo lle ían publicando ou, polo menos, que non relía con coidado, pois, aínda que Pinchapava e
Alberte teñen pensado visitar a Xan Preto, a verdade é que esa visita vai ter que demorarse case un ano,
pola enfermidade do muiñeiro. Podemos pensar tamén que Pinchapava foi dúas veces ver o pai de Rosa e
que só na segunda describe o cárcere, pero parece algo raro que non fale máis adiante desta primeira visi-
ta. Eu penso que cando escribiu esta parte tiña xa pensado presentar unha visión crítica do cárcere, pero
logo a trama foise enguedellando coas digresións unidas ao convento de Santa Clara e pareceulle que unha
nova e prolongada (como el quería que fose a do cárcere) debería colocarse máis afastada delas, para non
facer perder ao lector o fío central do poema.

56.  Como vemos aquí Pinchapava, o narrador principal, diríxese aos seus narratarios.
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V57

Seguindo pois o meu conto,
queridos da miña alma,
digo que unha quinta feira

1240 saíndo da miña casa,
con intención de oír misa
mui cediño en Santa Crara,
tropecei alá no Rouco
con Alberto58 Rabuñada,

1245 o que fora con Xan Preto
á taberna da bullanga.
Viña o tal en gran parola,
mui a rente da muralla
do convento, con tres homes,

1250 todos eles con cachaza.
Eu polo fondo camiño,
por meu proveito, tomara
pois non tiña tanta herba,
tanto orballo nin xiada.

1255 Diquei ben para eles todos
como quen non vía nada,

coñecía a tod’os catro,
que seus ollos me fitaban.
Si algún de vós me adiviña

1260 quen iba con Rabuñada,
un fol cheo de fariña
lle dou pola adiviñanza,
e, aínda máis, o muíño
terá por unha semana,

1265 para moer gran a pote
sin a maquila cobrarlla.59

Aquí todos se puxeron,
os que había na fiada,
a discurrir, a porfía,

1270 facendo caretas raras.
Un, as dúas más poñía
pola cabeza cruzadas,
cerraba os ollos e os beixos
encollía e estricaba.

1275 Outro mordendo un cotelo
do furabolos estaba

1242 Santa Crara. Templo do convento pontevedrés das relixiosas franciscanas. É oxival, dunha nave e
unha ábsida poligonal. A historia deste convento pontevedrés pode verse na Historia de la ciudad de
Pontevedra de Xosé Fortes Bouzán (A Coruña, 1993), p. 135 e ss. 1243 O Rouco. O camiño do Rouco ía
dende o barrio da Peregrina a Santa Clara, pola beira dun tramo da muralla que se derrubou cara a 1868
(Historia de la ciudad de Pontevedra de Xosé Fortes Bouzán, ed. La Voz de Galicia, A Coruña, 1993, p. 610).
Claro que as pedras dos torreóns dos casteletes do Rouco xa saíron a poxa pública na época da corpora-
ción municipal de 1834 (Pontevedra, 1840, 1915 de Enrique Soutelo Resurrección, ed. da Deputación de
Pontevedra, Vigo, 1997, p. 9). Hoxe O Rouco vén sendo a rúa Cobián Rofignac. A rúa de Santa Clara reci-
be o nome de Sarmiento. 1246 Bullanga. Lea, barullo. 1250 Cachaza. Con lentitude. 1255 Diquei. Mirei.
(Aparece con anterioridade no v. 731, na forma “dicou”). 1261 Fol. O gran levábase ao muíño nun fol de
ovella ou de cabra. 1265 A pote. Con abundancia. 1266 Maquila. Maquía, porción de gran ou fariña que
corresponde ao muiñeiro por moer. 1273 Beixos. Beizos, labios. 1274 Estricaba. Estiraba. 1275 Cotelo.
Prominencia que forman os dedos da man dobrados. 1276 Furabolos. Dedo índice.

57. Neste apartado V da primeira parte a métrica é romance octosílabo con rima asonante grave en –á/a.

58. Este personaxe será chamado unhas veces “Alberto” e outras “Alberte”.

59. Apelación directa de novo de Pinchapava aos seus narratarios. A partir de aquí cambia o narrador,
pasando a ser o “gaiteiro”, en lugar de Pinchapava.
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e mirando para o cumio
os ollos arregalaba.
Outro coa punta do dedo

1280 no trebiñado enredaba,
riscando pola fariña
que dende a roda voaba.
Outros o labio de abaixo
entre os dentes apretaban,

1285 outros mordían as uñas,
outros na testa pegaban,
outros collendo no queixo
enrugaban toda a cara60.
Todos facían mil xestos

1290 e ningún decía nada.
– Vaia, ¡o vento!61 dixo logo
o muiñeiro Pinchapava,
no’ hai que seca-los miolos
que no’ é para a vosa alma.

1295 Vouvos quitar o traballo

de pensar na adiviñanza,
e farédesvos con cruces
oíndo o que agora falta.
Eran pois aqueles tres,

1300 que a aquel outro acompañaban
o soldado, o carceleiro
e o taberneiro da calva.
Eu seguía o meu camiño
cando vexo se separa

1305 dos outros seus compañeiros
Alberte, e que a costa baixa.
Como quen non quer a cousa
veuse vindo á miña espalda
e chegando xa algo preto

1310 chamou paso: – “¡Pinchapava!”
Eu que oín a súa voz
para atrás volvín a cara,
pareime e el achegouse
decíndome estas palabras:

1277 Cumio. Trabe central do teito. 1278 Os ollos arregalaba. Abría moito os ollos e paseábaos dun lado
ao outro. 1280 Trebiñado. Tremiñado, espazo a onde chega a fariña que esparexe o muíño.
VII ENTREGA (vv. 1289-1498):
Como os oíntes de Pinchapava non descobren os acompañantes de Alberte, é o propio muiñeiro quen os
descobre. Son o soldado Pedro da Verga, o taberneiro chosco e o carcereiro, quen, confabulado con eles,
deixou o taberneiro ceibe e o cesteiro preso. Alberte xébrase deles e únese ao muiñeiro. Pinchapava cón-
talle que vai cedo á misa para cumprir como é debido coa festividade de san Sebastián, pois á hora da
misa cantada hai tanto barullo que non se pode seguir o oficio relixioso (vv. 1317-1360). Alberte, que
non comparte a opinión de Pinchapava, cóntalle os problemas que teñen os do gremio do comercio para
facerse cargo da festa de san Sebastián (vv. 1381-1430) e aproveita para citar os distintos gremios pon-
tevedreses e os seus patróns (vv. 1431-1454). Agora é Pinchapava o que alega que eses problemas non
son de índole relixiosa e que os santos non piden grandes festas, nin gastos, senón devoción e amor a
Deus (vv. 1455-1490). Ambos os amigos chegan a Santa Clara mentres chaman á misa. 1291 O vento.
Creo que quere dicir “nada”. É unha exclamación como ¡Deixade de darlle voltas que non ten importan-
cia! 1310 Paso. Paseniñamente. Sen subir moito a voz.

60. Ata aquí chega a 6.ª entrega, p. 185. Do verso seguinte en diante é a 7.ª, que se inicia na p. 191 de El
Álbum.

61. As exclamacións non están no texto, son postas por min.
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1315 – “Santos días, meu amigo,
¿ónde vai de madrugada?”
– “Vou a oír aquí unha misa
á igrexia de Santa Crara”,
lle dixen, “si vosté quere

1320 pode vir, que inda a campana
non chamou a coro ás monxas
e podemos ir con calma.
Hoxe é día de función
e cómpre a misa botala

1325 cediño, para ir a vela
e quedar sin esa ansia,
pois é sabido que, cando

se fan tales foliadas
como as de San Sebastián,

1330 anque un queira non fai nada.
Anda un sempre a rempuxóns,
toda a igrexa está ateigada
de xente, e polas paredes
mil bonituras colgadas.

1335 Poñen cadras de novelas,
e cortinas encarnadas62

recollidas polo medio
cunhas cintas coloradas.
Poñen tamén uns papeles

1340 como os que teñen as caixas

1323 e ss. Hoxe é día de función/ e compre a misa botala/ cediño, para ir a vela/ e quedar sin esa ansia. Parece
que a “función” era unha celebración con misa cantada e quizais máis actos relixiosos, así que para oíla con
devoción “compre botar a misa cediño e quedar sen esa ansia, para ir ver a función”, na que xa non é nece-
sario atender á misa. 1329 San Sebastián. (Narbona 256-288). Mártir cristián. Oficial do exército romano
que foi denunciado como cristián, polo que foi aseteado e logo azoutado ata a morte. A súa festa é o 20 de
xaneiro. Nun artigo de Filgueira Valverde (recollido no V Adral, A Coruña, 1989, p. 99 e ss.) trátase o tema
de “O San Sebastián en Pontevedra”. Fálase da antigüidade da festa, dos “votos” ao santo e sinálase o sécu-
lo XVIII como a época en que foi considerado patrón da confraría de mercadores, entre os que estaban
os tendeiros e artesáns con tenda aberta, burguesía de “entre cercas” daquela. E recolle unha enumeración
dos diferentes comerciantes, datada en 1742. Na Historia de la ciudad de Pontevedra de Fortes Bouzán, A
Coruña, 1993, p. 431, dise que a danza da confraría e gremio dos mercadores (que era a da festividade de
san Sebastián) era de catro turcos e catro cristiáns vestidos a xeito e de dúas persoas a cabalo que facían o
papel de príncipes, un cristián e outro turco. 1329 Anque un queira non fai nada. Aínda que un queira non
pode traballar os días de foliada, como é o día de san Sebastián. 1335 Cadras de novelas. Eu penso que, como
aclara, está falando de adornos que se poñen dentro da igrexa, quizais “cadros grandes (cadras) de ficción (de
novelas) ou profanos”. A palabra “cadra” tamén aparece nalgún dicionario co significado de salas grandes e
espazosas. Podería interpretarse que puxeran “cuadras de novillas” (fixeran unha especie de praza para
corridas de touros). Pero tería que ser fóra da igrexa (as prazas de touros en Pontevedra, penso que se mon-
taban na praza da Ferrería), o que, creo, non se corresponde co contido do poema. Parece que di que ador-
nan a igrexa con cadros, colgaduras, papeis recortados, flores e gaiolas con paxaros e que isto, unido ao
barullo que fan a xente e os foguetes (fóra), provoca tal curiosidade e desconcerto que impide atender aos
oficios relixiosos. ¿Ou será que algunhas destas cousas están fóra da igrexa pero, ao haber moita xente e
estar as portas abertas, o barullo e o interese polas cousas da praza (entre elas a “cuadra de novillas ador-
nada con cortinas encarnadas”) non deixa atender á misa nin aos que están dentro?

62. No texto por erro “encarnados”.
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de dulces que van recesos63

para ter máis rechamada.
Poñen rosas, carabeles,
e de cantas frores achan,

1345 e colgadas nas colunas
máis de tres ducias de xaulas
con canarios, e siríns,
e xílgaros que ben cantan.
De modo que a máis da xente

1350 abre a boca de unha cuarta.
Dimpois, a música e bombas
e foguetes que alí estralan…
vaia, dígolle a vostede
que todo é unha barullada.

1355 Mais ¿eu por qué hei de decire?
¡corra a folla... foliada!
Sigan usos e costumes,
vamos coa xente a onde vaia,
pero, a misa, o máis64 mellore

1365 botala de madrugada”.
– “Leria, leria”, dixo Alberte,
“vosté Señor Pinchapava
¿seique vai a esas funciós
como van falsas beatas,

1365 que se poñen nos currunchos
como a perguiza sentadas,
fan que rezan e vixían
todo canto alí se pasa
e dimpois van mormulando

1370 coas comadres polas casas
de Xan e de Pericán
de solteiras e casadas?
O que quer con devoción
oí-la misa cantada

1375 non fai caso desas cousas,
nin atende a barulladas,
nin o distraen foguetes,
nin os paxaros nas xaulas,

1341 Recesos. Resesos.  1342 Rechamada. Reclamo, venda. O que parece que di é que adornan a igrexa (ou
a praza) con papeis como os que se poñen nas caixas de doces que, aínda estando resesos, se venden ben
por mor deses adornos. 1356 ¡Corra a folla... foliada! ¡Deixemos iso... e siga a festa! 1357 e 1358 Sigan usos
e costumes,/ vamos coa xente a onde vaia. Fagamos o que fixo e fai a xente. 1359 e 1360 Pero a máis e máis
mellore/ botala de madrugada. Se seguimos a interpretación de Isidoro Millán o texto estaría confundido e
debería dicir: pero a misa, o máis mellore,/ botala de madrugada. Verdadeiramente así o texto ten máis senti-
do pois Pinchapava diríalle a Alberto que a función que se dá a media mañá está moi concorrida, adorna-
da e é moi ruidosa, así que máis se atende ao barullo cá función relixiosa e, polo tanto, é mellor oír a misa
cedo e logo asistir, se se quere, ao folión dos festeiros oficios relixiosos sen ansia por ter xa “descargada” a
misa. Pero Alberte non é desa opinión pois pensa que a devoción vai por dentro e que o verdadeiramente
devoto non fai caso de adornos nin barullos e está só atento ao que convén, así que pode oír misa tamén
ben na función relixiosa da festa. 1371 De Xan e de Pericán. Duns e doutros, de calquera.

63. Ultracorrección, por “resesos”.

64. O que di o texto é “a máis e más mellore”. Na edición deste anaco, recollido en Xoán Manuel Pintos
Villar, Retallos de poesía e prosa (antoloxía feita por Isidoro Millán González-Pardo), Publicacións da Real
Academia Galega, A Coruña, 1975, p. 102, este verso interprétase do seguinte xeito: “pero, a misa, o máis
mellore”, interpretación que nos parece bastante lóxica e que por iso adoptamos.



270 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

nin estoupos de cañóns
1380 mais que rebenten coa carga.

Mais volvendo agora ó Santo
¿sabe vosté o que se pasa?
¿Sabe que a maordomía
comenzan xa a refugala?

1385 ¿Vai que no’ acerta vostede
por qué motivo ou qué causa?
Pois, amigo, os do comerzo
bótanlle unhas malas fardas.

Din que muitos maordomos
1390 dan en creba co’ esa carga

e que outros fan a careta,
para o outro barrio se largan,
e cuidan que é mal agoiro
ter a San Bastián na casa,

1395 reloucando polos cartos
que, inda para máis,65 co’ el gastan.
De maneira que estou vendo
que de aquí en diante fai falla

1383 Maordomía. Función do mordomo, personaxe que tiña como oficio coidar dos gastos e arranxos nas
congregacións e confrarías. En Pontevedra era tamén o que nos antigos gremios de mareantes ordenaba a
reunión dos agremiados. Ademais o mordomo da festa era o encargado de organizala e de correr cos gas-
tos (contratar a música, pagar os foguetes, manter os cregos e pagarlles polo oficio relixioso, adornar a igre-
xa...). Segundo informa Filgueira no artigo citado anteriormente (v. 1329) o gremio dos mercadores que-
rían ser modernos e fuxir da “vulgaridade” substituíndo nas procesións a música das gaitas pola doutros
instrumentos máis “finos” como violíns, violas, arpas, chirimías e outros, que facían que tocasen á saída
do Santísimo. (Para coñecer algúns detalles máis da mordomía e do papel dos gremios v. Historia de la ciu-
dad de Pontevedra de X. Fortes Bouzán, pp. 428-433). 1384 Refugala. Rexeitala, prescindir dela. 1387 Os
do comerzo. Os do gremio do comercio, que eran os que tiñan como patrón a san Sebastián. Para ver os
cambios na festa que fixo o gremio do comercio e como estes cambios foron rexeitados polos mariñeiros
ver “O San Sebastián en Pontevedra”, V Adral, de Filgueira Valverde, Ed. do Castro, A Coruña, 1989, p.
99 e ss. 1388 Fardas. Cargas, fardos grandes. Aquí debe ser “responsabilidades”, “culpas” (palabra que
volve aparecer no verso 1456, facendo alusión de novo aos do gremio do comercio). 1390 Dan en creba
co´esa carga. Arruínanse cos gastos que produce facerse cargo da mordomía. Tamén é Filgueira (no artigo
anteriormente citado) o que nos informa que aínda que a confraría de san Sebastián teoricamente debería
ser moi rica, pois a ela pertencían mercadores, tratantes e fiscaleiros e ademais recibía o “Voto do Pobo”,
non obstante, no libro de contas preséntase como a confraría máis pobre das pontevedresas, asegurándo-
se que os seus gastos só se poden custear grazas aos mordomos e vigairos, que teñen que gastar máis de
3600 reais dos seus petos. 1391 Fan a careta. Fan un aceno. 1392 Para o outro barrio se largan. “Irse para
o outro barrio” quere dicir “morrer”. ¿Quere dicir, pois, que fan un aceno e morren? Non parece. O máis
probable é que como os gremios se agrupaban por barrios e organizaban a festa no barrio, houbese varios
comerciantes que marchasen do barrio do seu gremio para non ter que facerse cargo da mordomía nin dos
gastos da festa. 1394 Ter a San Bastián na casa. Segundo Fortes Bouzán (p. 431 da Historia de la ciudad de
Pontevedra) eran as camareiras as que gardaban na casa as imaxes dos santos para vestilas. Os mordomos
debían de ir buscalas acompañados da corporación municipal. Toda esta parafernalia ocasionaba moitos
gastos. 1395 Reloucando. Rabiando, padecendo, desesperándose. 1396 Inda para máis. Ademais dos gas-
tos do día da función teñen que sumarse os que invisten tendo o santo na casa. Alberte censura a avareza
e pouca devoción dos integrantes do gremio do comercio.

65. No texto entre comiñas.
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botar a maordomía
1400 por xustiza ou a pancadas.

Outros din, non sei o certo,
que os avogados pensaban
aquel santo recollelo
para a festa celebrarlla,

1405 que así o facían de antigo,
como gremio de ventaxa
que se vén66 a quedar orfo67

sin ter nin santo nin santa
e que queren ós da Cruña

1410 seguir na piedá cristiana
que a San Andrés Aveliño
lle fan unha festa magna
e nela o predicadore,
que sempre é un home de fama,

1415 lles recorda os seus deberes
porque non perdan a alma.
Non sei si é certo ou no’ é certo,
anque a sona foi botada,
ben que a algúns as cirimonias

1420 pola gorxa non lle pasan.
O que sei é que de noite,
a función xa rematada,
ármase na sancristía
e na igrexa, cando cadra,

1425 un mercado ou unha feira
con berros alborotada,
sorteando o santo lote
a quen lle volveu a cara,
muitos que levar n’o queren

1430 adentro da súa casa.

1399 e 1400 Botar a maordomía/ por xustiza ou a pancadas. Facer pandar coa mordomía a algún do gremio
do comercio por unha sentenza xudicial ou á forza. 1402 e ss. Que os avogados pensaban/ aquel santo reco-
llelo/ para festa celebralla/ que así o facían de antigo. Converter a san Sebastián (como xa fixeran no pasado)
en “avogado” do gremio dos avogados. Non entendo moi ben que quere dicir “gremio de ventaxa / que se
veu a quedar orfo/ sin ter nin santo nin santa”. Penso que, aínda que os avogados tiveron nalgunha época
como patroa a Virxe Branca (Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, A Coruña, 1993, p. 428),
cando Pintos, segundo el mesmo nos informa máis adiante no verso 1442, esta virxe funcionaba como
“santa” dos escribáns, así que os avogados non tiñan patrón oficial (estaban orfos de santo ou santa) e polo
tanto tiñan a “vantaxe” de escoller como día de festa o do patrón doutro gremio (neste caso parece que
están pensando en facerse eles cargo da festividade de san Sebastián). Hoxe creo que o santo dos avoga-
dos é san Raimundo de Peñafort. 1419 e 1420 Ben que a algúns as cirimonias/ pola gorxa non lle pasan. A
algúns este tipo de actividades non lles gustan. 1421 e ss. O que sei é que de noite/ a función xa rematada/
ármase na sancristía/ e na igrexa cando cadra/ un mercado ou unha feira/ con berros alborotada/ sorteando o
santo lote/ a quen lle volveu a cara,/ muitos que levar n’o queren/ adentro da súa casa. Parece ser que cando se
acababa a función relixiosa da festividade de san Sebastián se facía un sorteo a ver a quen lle tocaba ser o
seu mordomo e as camareiras para todo o ano seguinte; e que neste sorteo do santo lote (da mordomía)
participaban aqueles que lle volveran a cara (é dicir, que non eran partidarios de ter na casa o santo, que
lle deran as costas, que se desentenderan del, muitos que levar n´o queren/ adentro da súa casa). Na obra
Pontevedra 1840-1915 de Enrique Sotelo Resurrección (p. 39) lemos que en 1860 o Concello decide depo-
sitar a imaxe de san Sebastián nas casas consistoriais e custear as funcións relixiosas no seu honor de agora
en diante, debido ás diverxencias no gremio dos comerciantes que o tiñan por patrón.

66. Quizais “veu”, por erro.

67. O texto pon “oxfo”, por erro.
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¿Vosté sabe que fixeno
as xeneraciós pasadas,
entre nós, catorce gremios
de Santos e mais de Santas?

1435 O primeiro é San Cristovo,
dos muiñeiros, ¡Pinchapava!

Santa Catriña, os da agulla,
e Apóstoles, rapabarbas.
Santispirtus, toneleiros,

1440 Trinidá, a xente ordenada,
labregos, Santa Lucía
e os escribanos, a Branca.

1431 e ss. ¿Vosté sabe que fixeno/ as xeneracións pasadas,/ entre nós, catorce gremios/ de Santos e mais de
Santas. ¿Vostede sabe que as xeracións pasadas fixeron aquí, en Pontevedra (entre nós), catorce gremios
que tiñan como patróns a distintos santos e santas? 1435 San Cristovo. Mártir cristián excluído hoxe do
calendario litúrxico por existir serias dúbidas sobre a súa existencia. O seu nome deriva de Christophoros
(portador de Cristo). Represéntase como un xigante que leva no ombreiro o neno Xesús. A súa festa é o
25 de xullo. Hoxe é o patrón dos automobilistas. Era o patrón en Pontevedra do gremio dos muiñeiros.
1437 Santa Catriña. Santa Catarina de Alexandría. Virxe e mártir de gran devoción en todo o mundo cris-
tián (morreu en Alexandría no ano 307). A súa festa é o 25 de novembro. Os da agulla. Xastres e costu-
reiras. Entre os gremios pontevedreses santa Catarina era a patroa dos xastres. 1438 Apóstoles. ¿Os doce
apóstolos? Rapabarbas. Perruqueiros e barbeiros. En Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, p.
334, dise que este gremio tiña como patrón a Cea do Señor (¿sería polo tanto a celebración o día de Xoves
Santo?). Nos gremios pontevedreses os apóstolos eran os patróns de sangradores, barbeiros e cirurxiáns.
Filgueira Valverde fala algo do gremio dos barbeiros pontevedreses no VI Adral, no artigo titulado “De
barbas e barbeiros”, p. 220 e seguintes (A Coruña, 1990). Alí di que en Pontevedra non deixaban que
ningún oficial puidera usar do oficio de barbeiro titulado, nin poñer portal na vila, nin na bisbarra nin
legua en contorno. Para impedir que os oficiais exercesen, os barbeiros (que tiñan que facer uns exames
para selo) tiñan o seu gremio, baixo o padroado dos santos apóstolos, con “ordenanza” de 1505. Aínda
que na práctica do oficio eran moi serios nos díxomes e cántigas que a xente do pobo facía polo Corpus
(que era coa de san Sebastián a festa maior de Pontevedra), os barbeiros tiñan sona de larpeiros e xogan-
tíns. 1439 Santispirtus. Espírito Santo. A súa festa celébrase en Pentecostés, é dicir, o domingo quincua-
xésimo día que segue ao de Pascua de Resurrección. Era o patrón pontevedrés do gremio dos toneleiros.
1440 Trinidá. A Santísima Trindade, unión de tres persoas distintas que forman un só Deus. A festa celé-
brase o domingo seguinte a Pentecostés. A xente ordenada. Os curas, os cregos. Tamén eles (segundo
informa Filgueira no artigo de “O San Sebastián en Pontevedra”) eran partidarios de meter nas procesións
músicas que non fosen as da gaita. 1441 Santa Lucía. Virxe e mártir cristiá que sufriu o martirio baixo
Diocleciano, no ano 304. Festa, 13 de decembro. É a patroa dos cegos. Nos antigos gremios ponteve-
dreses era a patroa dos labregos. 1442 A Branca. A Virxe Branca ou Virxe das Neves é unha das advoca-
cións da Nai de Cristo. O título vén do prodixio que deu ocasión á fundación da basílica de Roma da
Virxe das Neves, coñecida hoxe vulgarmente como Santa María a Maior. A mediados do século IV, en
tempo do papa Liberio (352-366), vivían en Roma certo nobre patricio e a súa muller. Como non tiñan
fillos quixeron deixar a súa herdanza á Virxe, empregándoa nalgunha fundación piadosa na súa honra.
Con este desexo pedíanlle moitas veces á Virxe que lles dixese como empregar a herdanza, cando na noite
do cinco de agosto aparecéuselles por separado aos dous esposos e manifestoulles a súa vontade de que
erguesen un templo no seu honor no monte Esquilino, no lugar que estivese sinalado por neve. Foron
ambos a xunta o papa Liberio (que tamén tivera a mesma visión) e, en procesión con varios fieis, foron
ao monte e viron parte del nevado en agosto. Nos antigos gremios pontevedreses era a patroa dos avo-
gados. Aquí figura como a dos escribáns. A Nai de Deus (en xeral) era considerada en Pontevedra a patroa
dos carniceiros (festa o 15 de agosto), que aquí non se citan.
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San Miguel é defensore
da xente matriculada,

1445 San Xulián dos da subela,
San Antonio dos da tralla,

San Mauro dos cordoeiros,
San Xoán dos da obra branca,
San Nicolao dos da forxa

1450 e, do comerzo, o da banda,

1443 San Miguel. Arcanxo citado na Biblia como protector do pobo de Israel e, segundo a Apocalipse, o
executor da vitoria contra Satanás. A festa de san Miguel é o 24 de setembro. Segundo Fortes Bouzán
(Historia de la ciudad de Pontevedra, p. 428) era o patrón do gremio pontevedrés dos prateiros e o “Corpo
Santo” (e non san Miguel) era o patrón dos mareantes (na veneración ao “corpo santo” de frei Xoán de
Navarrete, predicador franciscano de mediados do s. XVI que morreu dunha caída da súa besta, fundouse
a confraría pontevedresa dos mareantes). A capela de san Miguel e a do Corpo Santo están, as dúas, na
igrexa de Santa María a Maior.  1444 A xente matriculada. Os mariñeiros matriculados, seguramente aque-
les que pagaban unha cantidade fixa de cartos para estar inscritos como mariñeiros. Filgueira Valverde fala
no VI Adral de “O esprito relixioso e comunitario dos mareantes da Moureira”, p. 98 e ss. (A Coruña,
1990). Alí informa que a Confraría de San Miguel, “coa súa fermosa capela, rematou acollendo, en espe-
cial, os mariñeiros matriculados”. Na estrutura socioprofesional da veciñanza en 1824, segundo a Historia
de la ciudad de Pontevedra de Fortes Bouzán, rexístranse 150 mariñeiros matriculados (p. 570). 1445 San
Xulián. (Toledo 642-690). Prelado español, arcebispo de Toledo que elevou a sé arcebispal a primada.
Festa, 8 de marzo. Era o patrón do gremio pontevedrés dos zapateiros. Os da subela. Os zapateiros. 1446
San Antonio. Santo Antón de Padua (Lisboa 1195-Padua 1231). Relixioso franciscano e doutor da Igrexa.
Foi orador e realizou moitos milagres, polo que se lle chamou o Taumaturgo de Padua. Festa, 13 de xuño.
Era o patrón do gremio pontevedrés dos ferradores e alugadores de cabalerías. Os da tralla. Os arrieiros.
En Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, pp. 334 e 342, santo Antón figura como o patrón do
gremio dos teceláns a finais do século XVI. 1447 San Mauro. (512-584) Abade. É o santo chamado tamén
Amaro. Foi identificado tardiamente co discípulo de S. Bieito mencionado por S. Gregorio. A súa vida é
tan de lenda que non se pode saber se foi el o introdutor do monaquismo beneditino na Galia. Unha con-
gregación beneditina formada no século XVII tomou o seu nome. Polos problemas históricos que presenta
deixou de figurar no calendario oficial de santos. Segundo Pintos era o patrón do gremio pontevedrés dos
cordoeiros, xentes que facían todo tipo de cabos e cordas. 1448 San Xoán. O Bautista, profeta hebreo cha-
mado o Precursor. Fillo de Zacarías e da súa muller, unha curmá da Virxe María, santa Sabela. Predicou
ao pé do río Xordán e alí bautizou a Cristo. Morreu degolado por orde de Herodes Antipas a petición de
Salomé. A súa festa é o 24 de xuño. Era o patrón do gremio pontevedrés dos carpinteiros e canteiros. Os
da obra branca. Os albaneis. (Noutros lugares o patrón dos canteiros é santo Estevo, porque morreu lapi-
dado). 1449 San Nicolao. (Roma 820-867). Foi o papa Nicolás I, responsable da ruptura con Bizancio. Era
o patrón do gremio pontevedrés de ferreiros, cerralleiros e caldeireiros. Os da forxa. Os ferreiros. Segundo
nos informa Filgueira (I Adral, A Coruña, 1979, p. 252, “A Ferrería de Pontevedra”), o nome da praza prin-
cipal pontevedresa vén dos artesáns que nela traballaban pois, segundo dicía frei Martín Sarmiento en
1746, unha das fachadas da praza estaba ocupada por casas de ferreiros e de cerralleiros, que fan tanto
ruído que non son polo tanto considerados bos veciños, polo que o frade bieito aconsella que sexan des-
prazados polas leis públicas fóra da vila. Na estrutura socioprofesional da veciñanza pontevedresa en 1824
rexístranse 33 cabezas de familia dedicados ás profesións do metal (Historia de la ciudad de Pontevedra de
Xosé Fortes Bouzán, p. 570). 1450 e ss. O da banda/ Santo Mártir que anda encouro/ coas frechas atravesa-
das/ sen dor arredor do corpo/ naquelas carniñas brancas. Volve facer aquí referencia Pintos a san Sebastián
(ou san Bastián), patrón dos comerciantes pontevedreses. Chámalle o da banda porque só leva unha banda
de tea cubrindo os xenitais. (Ver v. 1329).
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santo mártir que anda encouro68,
coas frechas atravesadas
sin dor arredor69 do corpo
naquelas carniñas70 brancas”.

1455 – “Leria, leria”, lle repuxen,
“os que boten esas fardas
ó santo, que non ten culpa
dos seus pecados e lacras,
metan a man no seu peito,

1460 miren si a concencia ladra
e si fan os seus negocios
sin usuras ni’ alloadas.
Dimpois preguntarlles quero
si as que deben teñen pagas,

1465 e si os santos lle aconsellan
as súas falcatruadas.
Os que camiñan direitos
e con alma cristïana71

toman o santo con fe
1470 sin que lles suceda nada.

¿Ou vosté pensa que aquel
tamén entra en empanadas

e como muitos do mundo
se deixa compor con trampas?

1475 Dígolle, señor Alberte,
que no’ abonda das ventanas
botar forza de foguetes
nin te-la casa colgada
nin dar bailes nin refrescos

1480 nin enchentas nin lupandas,
para que o santo contento
dos maordomos se vaia.
Ademais é un pecado
e é de mui mala crianza72

1485 botarlle ós santos a culpa
dos males que Dios nos manda.
E si eu fora frade ou crego
que na festa predicara,
xuro a Dios que muitos testos

1490 sobre deso lles botaba”.
Xa chegábamos ó adro
cando tocou a campana
Dan dan dan, dan dan dan dan73

sin dar vagar a máis fala.

68. Quizais variante de “encoiro”, que pon outras veces Pintos.

69. No texto “aredor”, por erro.

70. O texto pon “carriñas”, pero parece erro.

71. Puxen a diérese para indicar a lectura da palabra en catro sílabas, pois o verso así o esixe.

72. O verso é “e é mui mala crianza”, pero parece erro, porque para conseguir que sexa octosílabo hai que
desfacer un ditongo.

73. No texto só aparece catro veces a palabra “dan”, pero así non acada a medida do octosílabo.

1456 e ss. Os que boten esas fardas/ ó santo, que non ten culpa/ dos seus pecados e lacras,/ metan a man no seu
peito,/ miren se a conciencia ladra. Os do gremio do comercio que culpan a san Sebastián “dos seus pecados
e lacras”, que examinen a súa conciencia a ver se a teñen limpa (a ver se non lles “ladra” como o can a un
estraño). 1462 Alloadas. Mestura pasteleira. Aquí en sentido figurado “amaños particulares”. 1464 As que
deben. As súas débedas. 1469 Toman o santo. A cerimonia de “tomar o santo” consistía en desfilar diante
do cura, que aguantaba a figura do santo. Ao chegar, o cura tocábaos coa imaxe ou eles bicábana. 1471
Empanadas. Sentido figurado por “mesturas, amaños”. 1478 Te-la casa colgada. Ter a casa chea de colga-
duras, de adornos. 1489 Testos. Textos, prédicas, sermóns.
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1495 Entramos dentro da Igrexa
e xa as monxas vos estaban
metidas dentro do coro
cantando o Dómine labia74.

VI75

Poucas eran as monxiñas
1500 do convento naquel ano

pois non pasaban de trece

as que touquiña botaron.
Co tempo fono caíndo,
co tempo fono minguando,

1505 e eso que é conventiño
donde se chega a cen anos.
En tempo de San Pío V
eran cincuenta, e lograron
o préstamo de Tomeza

1498 Domine labia. Domine, labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam, salmo 50 da Nova
Vulgata, que se cantaba como “miserere” con música de Gregorio Allegri (¿1580-1652?) antes dun sermón.
VIII ENTREGA (vv. 1499-1706):
(Empeza o 6.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 1499). Pinchapava fala de que na actualidade hai poucas
monxas no convento, conta os doces que fan e relata a historia de sor María Santo Antonio como expoñente
da virtude da congregación (vv. 1499-1566). Fala logo das imaxes máis veneradas na igrexa e párase no altar
da Virxe dos Desamparados para rezar e oír as peticións doutros “devotos”. Con elas constata a intención
intereseira dos rezos dos seus veciños. Un pide atopar un tesouro, pero sen a obriga de devolvelo, aínda que
quede na miseria o lexítimo propietario (vv. 1583-1594). Outro intenta convencer a Virxe de que, se o seu
veciño chegou a rico como usureiro, tamén se debe ver ben que el o faga á custa dos bens dos conventos e
priorados desamortizados (vv. 1595-1650). Outro confesa que todo o mundo debería crer ante o milagre
de que os lexisladores se vendan tan baratos (vv. 1651-1682). Outro cóntalle como se fixo rico, grazas á
axuda dun político, coa especulación, e quere que a Virxe lle confirme a bondade deste tipo de negocios
(vv. 1683-1706). 1502 As que a touquiña botaron. As que fixeran profesión como monxas. 1503 Fono caín-
do. Foron morrendo. 1506 Onde se chega. Onde se vive. 1507 San Pío V. Antonio Michele Ghislieri (Bosco
1504-Roma 1572). Ocupou o papado de 1566 a 1572. Publicou o catecismo romano, reformou o clero
regular e secular e unificou a liturxia por medio do misal e o breviario romanos. Excomungou a Isabel I de
Inglaterra e patrocinou a batalla de Lepanto. Como di Pintos, foi declarado santo. A súa festa é o 30 de abril.
1509 O préstamo de Tomeza. Pontevedra está situada no esteiro do Lérez, que recibe como afluente o río
Alba (procedente dos montes Castrove e Acibal) e no sur o río Tomeza, que vén das parroquias de Tomeza
e Bértola. O Tomeza é, pois, o río que pecha polo sur Pontevedra e dá nome a unha parroquia, San Pedro
de Tomeza, que dista 4 quilómetros da capital e é rica e bastante poboada. O préstamo era a participación
nos décimos da devandita parroquia. Así pois, san Pío V concedeulle ao convento de Santa Clara poder par-
ticipar nos décimos de San Pedro de Tomeza. Da anexión deste préstamo fala o P. Sarmiento no seu Coloquio
de voces y frases de la lengua gallega (transcrición de J. L. Pensado Tomé, Universidade de Salamanca, 1970,
pp. 181-182) para aclarar que “esa anexión es de ayer acá, y del tiempo de Pío Quinto; obligadas las dichas
monjas de Santa Clara a que guardasen estrechísima clausura, representaron a San Pío Quinto, que, siendo
como eran 503 monjas, no podrían alimentarse totalmente reclusas, si no se les añadían más rentas; por lo
que, para poner en observancia tanta estrechez, suplicaban se les agregase el préstamo de Tomeza o unos
tres mil reales de pensión perpetua. He visto y leído el original de la bula de San Pío Quinto, por la cual
concede a las dichas monjas lo que le pidieron”.

74. Cursiva miña. Ata aquí a 7.ª entrega, que remata na p. 193. A 8.ª entrega comeza no verso seguinte
na p. 197 de El Álbum.

75. Todo o apartado VI desta primeira parte está en romance octosílabo con rima asonante grave en –á/o.
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1510 pedido a aquel Padre Santo.
Metidas dentro dos coros
que están os tres enreixados
parecen os anxeliños
que están no ceo cantando.

1515 Muita loa teñen fóra
desta terra, que é gadaño
dos seus fillos e de aqueles
que a ela se consagraron,
e por eso por Galicia

1520 e por fóra dela acaso
chaman ós de Pontevedra
Distrías, Alleeirazos.
Non teñen elas tal sona

polos seus escapularios,
1525 paxarelas, mazaricos,

nin polos seus dulces raros
con tan rico dozariño
no seu prebe azucarado
que almibre de millor punto

1530 non se cata no real76 pazo,
sinón polas boas prendas
e virtudes que os perlados
recoñecen nelas todas
e lexos recende o claustro.

1535 Sinón dígao aquela monxa
que de Dios está gozando
Sor María San Antonio,

1516 Desta terra que é gadaño/ dos seus fillos. Esta terra sega (acerna) como unha gadaña os seus fillos.
Pintos é autor do famoso soneto “A Galicia”, onde lle bota en cara ao país ser madrasta dos galegos, non
sabelos valorar convenientemente. Aquí tamén dá a entender iso de Pontevedra. 1522 Distrías. Bruxas.
Alleirazos. Seguramente aumentativo de “alleeiros”, “os pontevedreses por antonomasia, xa que prefiren os
estraños antes ca os seus”. 1523 e 1524 Non teñen elas tal sona/ polos seus escapularios. Refírese ás monxas
e di que non son loadas fóra de Galicia polos escapularios e outras cousas que fan (vv. 1525-1530) “senón
polas boas prendas/ e virtudes que os perlados/ recoñecen nelas todas” (vv. 1531 e ss.). 1525 Paxarela. Pintos
dá como significado desta palabra “bazo, parte do corpo”, pero aquí seguramente quere dicir “bolboreta”,
porque as monxas farían para vender adornos ou exvotos desta forma (¿ou de forma de “bazo”?), así como
mazaricos, é dicir, adornos ou exvotos en forma destas aves. 1527 Dozariño. ¿Viño de uva dozal? A uva
dozal é tinta e de sabor moi doce. Quizais as monxas facían unha especie de biscoitos borrachos nun prebe
azucrado feito con ese viño. 1532 Perlados. Prelados. 1537 Sor María de Santo Antonio. É unha das reli-
xiosas que se lembran no convento pontevedrés de Santa Clara polas súas virtudes e devoción. Está ente-
rrada detrás do altar de Nosa Señora dos Desamparados, entre a igrexa e o claustro das monxas. Era de
clase humilde e o seu pai quería que tomase o estado de casada, pero ela decidiu dedicarse a Deus e, como
non tiña dote, decidiu consagrarse a El como ermitá (xeito corrente na época). Chegou a Santiago e pre-
guntou onde había algún lugar adecuado para retirarse e aconselláronlle unha pequena congregación de
monxes franciscanos que había na Pobra do Deán. Alí viviu como criado entre 5 ou 6 anos, pasando por
home e sendo unha grande axuda, pois mesmo viaxaba para facer encargos, chegando a ir a Asturias. Ante
a súa boa conduta decidiron convertelo en irmán leigo e foi entón cando tivo que descubrirlle ao seu con-
fesor que era muller. Enviárona de leiga ao convento pontevedrés de Santa Clara. Alí fíxose famosa pola
súa devoción e “milagres”: cocía moi ben o pan; cando ía sementar ao horto sempre chovía despois, así
que os labregos que seguían o seu exemplo tiñan colleitas boas; cando se decidiu que era necesario ampliar
as murallas da vila, ela sinalou o sitio onde había pedra. Ao final da súa vida aparecíaselle a miúdo en
soños ou visións o neno Xesús e cando morreu, en 1616 (“como un santo”), a súa única ansia era “que coi-
dasen ben do meniño”. A outra monxa famosa no convento pontevedrés de Santa Clara é sor Leonor
Rodríguez, primeira abadesa coñecida, que permaneceu no cargo ata 1341.

76. Nesta palabra hai que facer ditongo para que dea correcta a medida do verso.
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que fixo tantos milagros.
Ela vestida de home

1540 como un leguiño criado
cos frades d’alá da Puebla
viveu como uns cinco anos,
e logo que a descubrino
coa vocación como un anxo

1545 truiérona a Pontevedra
vestida co mesmo hábito,
mais para entrar no convento
dispiuno en coiro quedando
á vista das mesmas monxas

1550 que todas se ademiraron.
Profesou fará este día
douscentos setenta anos,
morrendo en mil e seiscentos

e dezaseis como un Santo.
1555 A canteira para a cerca

saíu alí por milagro,
e chovía cando puña
algo na horta en día claro.
Reformou algunha cousa

1560 do parladoiro, cantando
con música tan alegre
que as monxas se contentano.
O sepulcro dela aínda
évos alí venerado

1565 e seique está o corpo inteiro
fresquiño sin encertalo.
Tamén un Santo precioso
teñen na Igrexa deitado
ós pés da Virxe Santisma

1541 Puebla. A Pobra do Deán, logo do Caramiñal. 1555 A canteira para a cerca. A canteira para sacar a
pedra para facer a nova muralla da cidade. 1560 Reformou algunha cousa do parladoiro. Cando me informei
no convento pontevedrés de Santa Clara sobre a vida de sor María de Santo Antonio dixéronme que, polo
seu posto secundario no convento, non podía realizar reformas, pero que o que si fixera fora establecer un
costume que tiña que ver coas visitas que recibían as irmás da orde. A maioría eran persoas de orixe nobre
que non asistían con puntualidade a estas visitas e entón sor María decidiu empezar a avisalas tocando
unha campaíña. 1566 Sin encertalo. Sen empezar a destruírse. 1567 Santo precioso. Refírese a san Vicente
mártir, que foi diácono (ou subdiácono, a sor informadora non estaba moi fixa) do papa, tamén santo e
mártir, Sixto II. Pertence pois ao grupo coñecido como “San Sixto e os seus compañeiros mártires”, entre
os que se conta tamén san Lourenzo, santo Agapito e outros menos coñecidos. Foron todos eles martiri-
zados o día 6 de agosto, pero a súa festa celébrase o 7 dese mesmo mes. San Vicente mártir (que nada ten
que ver con san Vicente Ferrer) estaba enterrado en Roma e foi traído a Pontevedra cando, ao saber do
levantamento do cemiterio onde repousaba cos seus compañeiros e, polo tanto, do traslado obrigado des-
tes santos, unha nobre pontevedresa chamada Xoana Ximénez conseguiu do seu parente o cardeal Zurla
que o corpo do santo fose enviado ao convento de Santa Clara. Os restos fóronse buscar en solemne pro-
cesión a Vilagarcía e repousan en Pontevedra dende 1826. Coa desamortización as monxas pontevedresas
foron trasladadas a outras cidades e o convento dedicouse a hospicio, desaparecendo nesta época o coro
baixo da igrexa. En 1875 volveron as monxas traídas polo cardeal Payá, que iniciou a residencia episco-
pal acaroada á igrexa de Santa Clara. Houbo tamén reformas importantes no atrio, que foi practicamente
eliminado, así como a sancristía antiga. San Vicente foi colocado no altar neoclásico, ao lado da Dolorosa.
Posteriormente, por iniciativa de Filgueira Valverde, este altar (que desdicía da beleza da igrexa) foi subs-
tituído e a Dolorosa (tamén de pouco mérito) trocada por un precioso Cristo, pertencente ao Museo
Provincial, en depósito no convento. Debaixo deste altar está o corpo de san Vicente mártir.
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1570 da Soledá, mui fechado,
e tamén unha Virxiña
nun cuadro tan ben pintado
que mirando ben pra ela
parece que está falando.

1575 Tén un miniño no colo
cun puchiño apirulado
tan gordo e tan repoludo
que xa parece de un ano.
No altar da Virxe Santisma

1580 que din dos Desamparados
devotiños de xionllos
rezaban un pouco alto.
Un deles decía: – “¡Ai Virxe!
hoxe que hai tantos milagros

1585 ¿non faredes un conmigo,
do Redentor polos cravos?
Si atopara algunha arquiña
por aí nalgún buraco
chea de alhaxes e pesos

1590 ¡qué gusto con tal achado!

Mais que un depósito fora
de algún devoto cristiano
que se quedara el en coiro
por dalo sin escribano”.

1595 Outro decía: – “Señora,
mais que nunca, vos procramo
poderosa omnipotente
con quen pide o voso amparo.
¡Dígao sinón meu viciño

1600 que nin siquera un torgallo,
nin prato, culler nin cunca
tiña onde toma-lo caldo
nin legón ni’ unha foiciña
nin gadaña nin angazo

1605 nin poda grande ou pequena
nin tampouco un mal machado
para partir catro broullas
dos cepos e dos carballos
e dun brinco xa se fixo

1610 máis rico que un maiorazgo!
Xa tén leiras labrantías,

1571 Virxiña. Sor Teresa Benita de San Xoán Evanxelista Mariño Lobeira e Mendoza, monxa da congrega-
ción a comezos do s. XVIII, cometeu unha falta e a Virxe dos Desamparados, que tiña un cadro moi dete-
riorado na igrexa, reprendeuna nunha visión. Logo de chorar toda a noite, sor Teresa decidiu expiar a súa
culpa encargando un cadro novo. Para iso chamou o artista que lle pareceu mellor, un pintor francés que
viñera acompañando o rei Felipe V. O pintor, que residía na corte, fixo o cadro en Madrid e alí viuno a
condesa de Maceda, que quedou prendada del e intentou conseguir que llo venderan a ela. Pero o pintor
contestoulle que aquel era un cadro insubstituíble pois a cara da Virxe fora pintada dun xeito milagroso,
dunha soa pincelada. Así que el consideraba imposible facer un igual e, como tiña compromiso coa fami-
lia Mariño Lobeira, non podía faltar á súa palabra. Aínda que Felipe V non foi rei ata 1714, a sor que me
informou dixo que o cadro era de 1712. Representa a Virxe dos Desamparados, está na igrexa, exposto ao
culto, cara ao arquivo, preto da reixa, na parte dereita. O cardeal Martín de Herrera mandou que fora
cuberto cun cristal que veu de Bélxica especialmente para el. A propia sor Teresa encargou tamén un pre-
cioso altar barroco onde ademais da Virxe están os seus pais (S. Xoaquín e Sta. Ana), o Espírito Santo e
san Xoán Evanxelista. Cando este altar foi restaurado descubriuse que tiña, ademais, os nomes de todas as
relixiosas compañeiras de sor Teresa, que seguramente contribuíran tamén a pagalo. 1583 e ss. Aquí
Pintos quere criticar aqueles que se enriquecen de forma ilegal, ben quedando con cartos alleos atopados,
ben (a partir do verso 1595) facéndose sen ningún escrúpulo e por pouco diñeiro cos bens desamortiza-
dos á Igrexa. 1600 Torgallo. Un atadallo, vara retorta para atar un feixe. 1607 Broullas. Nós, verrugas da
madeira nos troncos.
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viñedos, hortas e prados,
chouzas, devesas, toxeiras,
facenda en fondos e matos.

1615 Xa fixo unha casa nova
de sotano77 e de sobrado,
co outón de pinche pró Norte
que refrescara o faiado,
solaina pró medio día

1620 por coller sol ó socairo
co seu gran patín de pedra
e madeiras de castaño.
No curral ou no quinteiro
tén as cortes do ganado,

1625 cuadras, bodegas, alboios,
e lagar ben arrombado.
Reloce ó lonxe o seu hórreo
de pedra novo, mui branco,
con cruz e pomba nos picos

1630 e co portón encarnado.
¡O gran hórreo de Armenteira
seique non tén tantos claros,

nin de tanto van, ni’ o fruto
porá tan ben estilado!

1635 E mais din que mercou todo
sin gastar siquera un chavo
facéndose dono á conta,
do que rendía o fiado.
E pois, Señora, vós sodes

1640 de probes refuxio e amparo
meteime os bés de un convento
na man, ou de un Priorato,
que eu farei boas limosnas
coas rendas que vaian dando

1645 por descargar a concencia
de comelo sin gañalo,
que seicasí algún perdón
ha de ter o arrepaño78

da campaña, porque nela
1650 quen máis pode, máis apaña79”.

Outro decía: – “Señora,
confeso que son uns parvos
os que non cren hoxe en día,

77. O texto non pon acento e, polo tanto, supoñemos que é palabra grave.

78. O texto pon “arrenaño”, por erro.

79. O texto pon “apaña”, pero así non se realiza a rima romanceada. Claro que hai unha rima interna entre
“campaña” e “apaña”.

1614 Fondos e matos. Vales e montes. 1617 Outón. Nos tellados das casas a dúas augas, o triángulo que
remata as paredes laterais. Aínda existen varias destas casas no barrio da Moureira en Pontevedra, onde xa
no século XV recibían o nome de “casas de Outón” (Xosé Luís Laredo Verdejo, Galicia enteira 6. Pontevedra.
Terra de Montes. O Condado, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1983, p. 35). Pinche. Tímpano, frontón. 1620
Ó socairo. Ao abrigo do vento. 1623 Quinteiro. Tipo de curral. 1626 Arrombado. Preparado. 1629 Pomba.
Debe ser un tipo de adorno en forma parecida a unha maza que remata moitos hórreos. Tamén se chama
así (pomba) o adorno superior da roca de fiar. 1631 O gran hórreo de Armenteira. Debe ser un hórreo de
gran tamaño no mosteiro de Armenteira, aínda que o máis famoso da zona é o do mosteiro de Poio, que
ten tres reas de pés. 1632 Claros. Espazos entre os distintos pés. 1633 Van. Anchura, espazo, capacidade.
1634 Estilado. Posto a secar. Seco. 1648 Arrepaño. Furto, roubo cativo. 1649 Campaña. En sentido figu-
rado, “operación, estratexia, negocio”, “tempo de operacións militares”.
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decote vendo milagros,
1655 e pido perdón dos erros

e de tod´os meus pecados
para que unda vós morrendo
me levedes san e salvo.
¡Dios se val de muitos medios

1660 para deixarnos pasmados,
e a veces pón catro burros
para confundir a sabios,
que quedan coa boca aberta
con tan repentes adiantos

1665 de aqueles lexisladores
mui serios en catro bancos!
Así vamos sin sabelo
cada día progresando,
¡antes vendíanse os negros

1670 agora véndense os brancos!
Co’ esta sola diferencia:

que aqueles iban máis caros,
pois ¡hai brancos que se venden
por medio par de zapatos!

1675 ¡Veña agora Ingalaterra
e diga si non foi chasco
con tod’as súas visitas
meterlle a venda nos brancos.
Esta victoria á surdina,

1680 sin pólvora, e por milagro.
¡A quen non quer comer sopas
darlle seis cuncas de caldo!”
Outro decía: “Señora,
de vós un favor reclamo.

1685 Eu merquei un pardiñeiro
por unha ducia de cartos,
e anque a valía de pesos
rematouse así barato
por ser cousa do común

1670 e ss. Agora véndense os brancos./ Co´esta sola diferencia:/ que aqueles iban máis caros/ pois, ¡hai brancos
que se venden/ por medio par de zapatos!/ ¡Veña agora Ingalaterra/ e diga si non foi chasco/ con tod´as súas visitas/
meterlle a venda nos brancos. Non sei ben a que se refire nestas vendas dos “brancos”. Na “Foliada” 2.ª de A
gaita gallega, Pintos asóciaa coa emigración obrigada dos labregos, debida aos moitos impostos que estes
tiñan que pagar, o que os facía marchar nunhas condicións infrahumanas e, ao chegar a porto, ofrecerse ao
mellor ofertante como escravos. Quizais se refira a que había explotadores que por unha pequena cantida-
de de diñeiro (“por medio par de zapatos”) os contrataban e embarcaban enganados, dicíndolles que ían a
Cuba facerse ricos e mandábanos a traballar como escravos ás minas de Sudáfrica (que pertencían a
Inglaterra, país competidor de España e Holanda no comercio de escravos negros), de onde non volvían
xamais. É unha historia que conta tamén Otero Pedrayo no capítulo “O barco negreiro” da Maorazga (segun-
da parte de Os camiños da vida). Na “Foliada” 7.ª (de A gaita gallega) Pintos volve falar da venda dos bran-
cos como escravos, pero aquí refírese ao servizo militar. Tamén na égloga de “Delores e Alexandre” fala (no
verso 135) do recrutamento que o goberno isabelino fixo de 2000 galegos no ano da fame de 1853 para
substituír os negros cubanos que foran abolidos da escravitude. Moitos destes mozos pobres vendíanse para
substituír no servizo a outros ricos que lles tocara ir. Creo que este é, aquí, o significado máis probable desta
“venda”. E entón a referencia que se fai a Inglaterra debe ser que, logo de que nos atacou tantas veces (“as
muitas visitas”) para eliminar a competencia española no mercado de escravos negros, agora levaría unha boa
sorpresa (“e diga si non foi chasco”) ao ver substituído o seu comercio de negros polo de galegos brancos.
1679-80 Á surdina,/ sin pólvora. Á caladiña, sen celebracións. 1683 e ss. Coa petición deste personaxe Pintos
vai facer a crítica de moitos negocios ilegais que se fan dende a administración cidadá. 1685 Pardiñeiro.
Casopo, edificio arruinado. 1686 Carto. Moeda antiga de cobre, que valía catro marabedís. Moeda de pouco
valor. 1687 Anque a valía de pesos. Aínda que valía (unha ducia) de pesos. O peso era unha moeda de prata.
Valía (e vale) cinco pesetas. 1689 Cousa do común. Propiedade comunal, da comunidade.
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1690 de que ninguén xa fai caso.
Agora quero vendelo
e por lebre meter gato
e darllo ó mesmo común
pero ben salpimentado.

1695 Teño amigo na cuciña
que fai ver que é necesario
o pardiñeiro e, anque custe
un ollo, que hai que mercalo.
Nó-los dous a man por man

1700 xa temos combalachado
de parti-lo que gañemos

sin berrar, mui irmanados:
¡orasme!80 proïme81 un pouco
por saber si tales cartos

1705 ¿serán ben adiquiridos
ou si serán mal gañados?”82

Outro decía: – “Señora,
que non deixás sin seu damo
ás da Virxen do Camiño,

1710 que vos fan o novenario
con tanta fe, que á novena
van sempre con novo canto,
e por eso teñen vodas

80. Os signos de exclamación son meus.

81. Para mellor medida do verso deben facerse nesta palabra dúas sílabas e facer a sinalefa en “me un”.

82. Ata aquí a 8.ª entrega, que remata na p. 198. A partir do verso seguinte iníciase a 9.ª, na p. 207 de El
Álbum.

1692 E por lebre meter gato. Facer un negocio enganando o comprador. 1694 Salpimentado.
Condimentado. Aquí o termo está usado en sentido figurado por “co prezo incrementado”. 1695 Teño
amigo na cuciña. Teño un amigo na administración dos bens da comunidade. 1703 Proime. Pícame (a curio-
sidade), intrígame.
IX ENTREGA (vv. 1707-1950):
(Seguen as peticións dos “devotos” da Virxe dos Desamparados, na igrexa de Santa Clara). Outro pregun-
ta por que casan todas as nenas dos barrios, devotas da Virxe do Camiño, e, pola contra, das da vila só o
fan (e con xente de fóra) as que son ricas (vv. 1707-1718). Outro vai enumerando “milagres” que o obri-
gan a poñerse baixo o amparo da Virxe pois indican que o mundo funciona ao revés: os vellos fanse mozos,
os enfermos póñense sans, os cabalos convértense para algúns en paxaros, as xentes cambian de nome e
negan que son de onde nacen, todos trocan as  “vestimentas” sen outro motivo que chamar a atención. E
acaba preguntándose se serán estes “milagres” cousa do demo ou dos ingleses (que enganan ata a france-
ses e turcos) ou do cometa Donati ou do Anticristo (vv. 1719-1780). Outros quéixanse dos cambios que
se están dando en Pontevedra (derrubamento de murallas, das Torres dos Churruchaos, decadencia do
porto) e denuncian que estes cambios se están tapando con innovacións efémeras e fachendosas (vv. 1781-
1848). Tamén Pinchapava ía pedirlle consolo para os presos cando unha voz (quizais interior) lle advirte
que todas estas inxustizas terán final. Non pode meditar nesta afirmación porque acaba a misa e ten que
saír. Aproveita entón para facer unha digresión sobre a incomprensión da misa en latín (lingua que non
entenden os fregueses) e sobre a imposibilidade de trocar esta situación ao non depender o cambio dos
fieis senón da xerarquía e quéixase de que agora chegan aos postos de mando os menos capaces (vv. 1873-
1918). Finalmente decide deixarse de dirindainas e volver á historia de Pedro e Rosa. 1707 e ss. Neste
caso Pintos parece que quere censurar os casamentos interesados que fan as xentes con cartos, que viven
nos barrios elegantes e centrais de Pontevedra. 1708 Damo. Galán, pretendente.
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decote as nenas do barrio.
1715 ¿Por qué as de dentro da vila

se casan de raro en raro
e as abranguen os de a fóra
cando lle senten bos cartos?”
Outro decía: – “Señora,

1720 de vós estou namorado
tan ás craras como vexo
vosa protección e amparo.
A cegas e de cabeza
confío en vós ó calado,

1725 non podendo repoñerme
á forza destes milagros.
¿El é cousa para rire
de burla ou de chanza acaso
o facer un home mozo

1730 de un vello xa cañoucado?
¿El é cousa de este mundo,
ou de algún señor sonamblo
ver á mañá un home enfermo
e pola tarde xa sano?

1735 ¿El será cousa das bruxas
ou das meigas ou do trasno,

meterlle a un fato de homes
polos ollos un cabalo,
e xurar eles a unha

1740 que nin orellas nin rabo
tén, e que é como unha mosca
mui pequiniño paxaro?
¿El é cousa deste mundo,
ou é cousa do outro barrio

1745 ver a Xan que feito Pedro
nega onde foi bateado,
pasando por outro axina83

entre os viciños e nados
debaixo das mesmas tellas

1750 e o propio sangre negando?
¿Ver como muitos se mudan
de color a todo trapo,
xa son brancos, xa amarelos,
xa paxizos, xa encarnados,

1755 azules, verdes, de visos,
e tamén color de barro,
e color de borro negro,
e tamén aborrallado,
cambiacolores84, remendos

1717 E as abranguen os de fóra. E as levan os pretendentes de fóra da vila. 1730 Cañoucado. Caduco, ave-
llentado, cañouqueiro. 1737 e 41 Meterlle a un fato de homes/ polos ollos un cabalo/ e xurar eles a unha/ que
nin orellas nin rabo/ ten. Incitalos a opinar en forma contraria ao que indica a evidencia. 1743 e 44 ¿El é
cousa deste mundo/ ou é cousa do outro barrio? Parece que se refire ao mundo dos vivos e ao dos mortos, pero
eu penso que aquí co sentido do “mundo real” e o “mundo incrible, da ficción, descoñecido de despois da
morte”. 1746 Bateado. Bautizado. Nega onde foi bateado. Nega a terra, o lugar en que naceu. Parece querer
facer, nestes versos que van dende o 1743 ao 1750, a crítica dos galegos que renegan da súa terra disi-
mulando a súa orixe. 1757 Borro. Tinta das luras. 1758 Aborrallado. De cor escura, da cinza.

83. No texto pon así, coa grafía “agina”.

84. No texto aparece separado “cambia colores”, pero parece palabra composta.
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1760 que dan a tódolos panos?85

¿El será cousa do Demo
ou dos Ingleses acaso
que discurren máis que Xudas
por terra e por mar salado

1765 como di o Nord86 de Bruselas

nos números deste ano
que ó Sultán fanlle a mamola
e a Napoleón tran pasmado?
¿Ou quizais ese cometa

1770 que ó serán se ve no alto
cun rabo como o foguete

1765 O Nord de Bruselas. Periódico prestixioso de época. En Bélxica, a partir de 1830 coa fundación do
reino, desenvolveuse a prensa no sentido francés. Publicábanse diariamente uns 70 xornais políticos. O
máis importante era o liberal Independence Belge de Bruxelas. Na capital belga eran tamén importantes Étoi-
le Belge e o Journal de Bruxelles. Había ademais varias publicacións periódicas católicas. De Le Nord de
Bruxelas teñen na Universidade de Virxinia (EE.UU.) os números que van de 1855 a 1863 e de 1865 a
1891. 1767 Ó Sultán fanlle a mamola. O significado en castelán de “mamola” é burla, mofa, chacota. Aquí
refírese ao sultán que inicia a época moderna en Turquía, é dicir, Abd-Ul-Hamid II (1829-1909). Nicolás I
de Rusia, alarmado ao ver que Turquía comezaba a rexenerarse, logo da independencia grega, converteuse
no garante da relixión ortodoxa e tentou a Inglaterra co repartimento de Turquía. Pero Inglaterra negouse.
Rusia seguiu, aínda así, cos seus plans e invadiu territorio turco e obrigou a Turquía a declararlle a guerra
en 1853. Pouco despois Inglaterra convenceu a Francia (gobernada entón por Napoleón III, grande admi-
rador e debedor dos ingleses) e ambas decidiron apoiar a Turquía declarándolle a guerra a Rusia en 1854.
Tras a morte de Nicolás I, o seu herdeiro Alexandre II continuou a loita. Nela o exército turco demostrou
que valía máis do que pensaba Rusia pois defendeu, ao principio da guerra, con tal éxito as fortalezas do
Danubio que os rusos tiveron que volver aos seus territorios, do outro lado do río. Aínda así a contenda
seguiu e os aliados (Turquía, Francia, o reino de Sardeña e Inglaterra) puxeron cerco a Sebastopol. Logo dun
enorme sacrificio de homes e diñeiro caeu a cidade. A falta de recursos de Rusia e o cansazo de todos os
contendentes precipitaron a paz, que se asinou o 30 de marzo de 1856 en París. Turquía só conseguiu que
se recoñecera a súa integridade territorial coa cesión da Circasia, ao sur do Cáucaso. Francia sacou moi
pouco proveito. Quen máis se beneficiou foi Inglaterra, baixo o reinado da raíña Victoria, que conseguiu a
anulación do poder ruso nos mares Negro e Báltico e se erixiu como a potencia marítima desta zona. 1768
A Napoleón trán pasmado. Xa explicamos, no verso anterior, que Napoleón III interveu na guerra de Crimea
só por apoiar os ingleses nas súas ambicións sobre o dominio do estreito dos Dardanelos, pero quizais habe-
ría que dicir que esta debilidade do emperador francés tiña como motivo que Inglaterra sempre lle dera pro-
tección. Napoleón III viviu varias veces en Inglaterra. Unha primeira vez exiliado de Francia por León Felipe.
Outra vez cando, en outubro de 1838, tivo que marchar de Suíza por presións, tamén, de León Felipe. Unha
terceira vez logo de escapar do cárcere (onde estaba condenado a cadea perpetua por conspirar contra o
poder establecido francés) o 25 de maio de 1846. Nesta vez estableceuse en Londres, onde seguiu conspi-
rando e gastou case toda a súa herdanza materna, polo que tivo que aceptar os auxilios económicos de Miss
Howard (futura condesa de Beauregard). Volveu de novo a Inglaterra ao renunciar ao seu cargo na Asemblea
Constituínte francesa en xuño de 1848. O 10 de decembro dese ano conseguiu a presidencia da República
Francesa e no golpe de estado do 2 de decembro de 1852 chegou a emperador. Sempre estivo moi agrade-
cido do apoio prestado por Inglaterra e decidiu colaborar con ela na guerra de Crimea. En agosto de 1855
a raíña Victoria devolveulle, oficialmente, a visita que Napoleón fixera a Londres.

85. No texto orixinal aparecen exclamacións e non interrogacións neste anaco pero é evidente que depen-
de de “¿El é cousa deste mundo?” que aparece no verso 1743.

86. No texto non aparece en cursiva pero, ao ser o nome dun periódico, parece conveniente poñelo así.
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que sobe chisporrotando,
rabo de millós de leguas
como din os homes sabios

1775 que llo foron a medire
desque saíu o mes pasado,
ou é cousa do Antecristo,
dalgún crego luterano,
ver que os homes crecen, minguan

1780 cal bechos amiñocados?87

Uns tropezan coa cabeza
outros quédanse debaixo,

na vila son pequeniños
os que na aldea son altos.

1785 ou al rivés me las pintas88:
algúns rebolos ananos
crecen por dentro da vila,
e ¡xa van ós figos altos!”
Outros decían: – “Señora,

1790 ¿dirán a verdá os vedraños,
que esta Vila pouco a pouco
se vai perdendo e acabando?
¿Que serán señales tristes

1779 e ss. Cometa. Foron varios os cometas que se viron en 1858 (o Encke un curto período, o Tuttle en
xaneiro) pero ao que se refire aquí foi famoso pola súa espectacularidade pois é un cometa de núcleo
extenso (5600 millas inglesas). Trátase do cometa Donati, descuberto o 2 de xuño de 1858, visible a sim-
ple vista o 10 de setembro, que pasou preto de Arturo (estrela alfa de primeira magnitude da constelación
de Boieiro) o 5 de outubro. A forma deste cometa era moi especial e por iso resultou impresionante para
a poboación, que asociou o seu paso con varias calamidades ocorridas na época. 1780 Cal bechos amioca-
dos. As miocas ou miñocas son anélidos da familia dos lumbrícidos, moi comúns nas terras de labor. Unha
das peculiaridades que máis chama a atención destes bichos é como encollen e estiran. Aquí este “medrar
e minguar” está en sentido figurado: que os homes pasen da nada ao poder (e viceversa) debe ser resulta-
do das ameazas dalgún crego luterano, predicando que está próxima a vinda do Anticristo (a fin do
mundo). 1786 e ss. Rebolo. Di Pintos que se aplica ao que é pequeno e groso coma unha buxaina. Tamén
significa pau curto e groso que se tira ás pólas das árbores para que solten a froita. Algúns rebolos ananos/
crecen por dentro da vila,/ e ¡xa van ós figos altos! Aquí Pintos xoga cos dous significados: “algúns tipos
pequenos e grosos (homes rebolos) convértense na vila en importantes e por iso chegan facilmente aos figos
máis altos (igual que os paus rebolos), é dicir, aos postos de prestixio. 1794 Os muros derrubados.
Pontevedra estivera amurallada ata había pouco tempo. Segundo nos informa Xosé Fortes Bouzán na súa
Historia de la ciudad de Pontevedra (p. 609) as vellas murallas medievais perderan a súa utilidade fiscal
dende 1842, data en que se deixaran de pechar as portas e militarmente tampouco tiñan utilidade. Por iso,
a partir de 1852 comezou a súa demolición, empezando pola porta de Travancas ou da Peregrina, e foron
desaparecendo pouco a pouco ata ao redor de 1868, data en que se demoleu o tramo entre a porta de
Travancas e San Francisco. Segundo nos di Otero Pedrayo (Guía de Galicia, Galaxia, Vigo, 3.ª ed., 1954,
p. 310) a muralla pontevedresa tiña sete portas: Rochaforte ou de Santa Clara, Travancas, San Domingos,
Soá Esqueira ou Santa María, Calza, Ponte e Barrón ou Verrón. 1793 ¿Que serán? Hai que entender “¿Dirán
verdá os vedraños (v. 1790) que serán señales tristes...?”.

87. Esta é a única interrogación que hai no texto orixinal dende a de “negando” do verso 1750.

88. No texto esta frase feita, en castrapo, está sen salientar.
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ver seus muros derrubados
1795 e esfareladas as pedras

das torres dos Churruchaos?

¡Pontevedra!, ¡Pontevedra!,
¡viñeron muitos quebrantos
sobre ti e dos afogos

1795 e 1796 E esfareladas as pedras/ das torres dos Churruchaos. Chamábase Churruchaos a unha familia
nobre galega da liñaxe dos Suárez de Deza que se remonta en antigüidade ata o século IX co conde de Deza
don Betote, conselleiro do rei Afonso III. No século XIII Alonso de Deza casa con Maior Vázquez de
Rodeiro, dá lugar aos Suárez de Deza-Churruchaos, que tiñan a casa matriz na Torre de Rodeiro. Dous
membros hai que salientar dentro da familia pola súa significación histórica: Alonso Suárez de Deza e
Fernán Pérez Churruchao. O primeiro foi mordomo do infante Felipe, fillo de Sancho IV, e participou acti-
vamente nos enfrontamentos co arcebispo compostelán Berinxel de Landoira, nomeado como señor da
cidade en 1317. Toda Compostela se opoñía a este nomeamento e non quería a entrada do arcebispo na
cidade. Alonso Suárez de Deza, como representante dos composteláns, inicia negociacións e demora no
posible a entrada do arcebispo, quen, arteiramente, o atrae ao castelo da Rocha e alí manda que o decapi-
ten. A morte de Alonso Suárez de Deza dálle o triunfo ao arcebispo, que entra en Santiago e comeza a per-
seguir a toda a familia Churruchao, apodérase de varias fortalezas que tiñan nas terras de Deza e Trasdeza,
ata a rendición do irmán de Alonso, Diego Gómez de Deza. Así se inicia a xenreira entre a familia dos
Churruchaos e o arcebispado compostelán, que desembocará na morte do arcebispo Suero Gómez de
Toledo, feito que deu lugar a numerosas lendas na comarca compostelá, recollidas literariamente por moi-
tos escritores dos inicios do rexurdimento literario galego (Xosé Rúa Figueroa, Neira de Mosquera...). O
feito histórico fora o seguinte. No reinado de Pedro I houbo moitos conflitos sociais pois o rei apoiaba os
dereitos dos burgos fronte ao poder dos señores feudais. Moitos destes aliáronse entre si para substituír o
rei polo seu medio irmán Henrique de Trastámara. Entre eles estaba o arcebispo Suero Gómez, que como
señor de Santiago vía en perigo parte dos seus dereitos. Pola contra Fernán Pérez e Alonso Gómez, da fami-
lia dos Churruchaos, decláranse partidarios do rei lexítimo. Cando, no ano 1366, don Pedro cruza Galicia
camiño de Gascuña fai chamar á súa presenza ao arcebispo para tratar directamente con el. Polo camiño
o prelado foi interceptado polos Churruchaos, que o mataron na praza do Obradoiro. Así vingaron tamén
a morte de Alonso Suárez e as humillacións derivadas desa morte. Pero iniciaron a decadencia da casa
Deza-Churruchao, que se viu desposuída dos seus bens pola casa de Lemos, logo da derrota de Pedro I, e
excomungada polo papa. Pintos fala en A Gaita Gallega (edición facsímile RAG, 1981, p. 114) de que no
seu tempo estaban desaparecendo os restos da fortaleza pontevedresa dos Churruchaos. “De sus altas
torres tomó nombre el campo que hay a su frente y se llama aún hoy el campo de las torres. En el vulgo
se conserva la tradición de que en aquel recinto había una entrada secreta que conducía a un subterráneo
donde se reunían algunos para ciertas cosas, cuya patraña diera margen antiguamente a cierta preocupa-
ción”. Na obra Pontevedra 1840-1915 de Enrique Sotelo Resurrección (Deputación Provincial de
Pontevedra, Vigo, 1997), nas pp. 20-21 aparece reproducido un debuxo de J. Pérez Villamil das Torres dos
Churruchaos, datado en 1849. Na p. 19 dese mesmo libro empeza a verse a preocupación municipal polas
devanditas torres, que pertencían ao arcebispado compostelán, pois no ano 1844 pídeselle a cesión do pre-
dio para a construción dun cárcere, cousa que non se conseguiu pois en 1855 o Concello trata como asun-
to “que se proceda al derribo de la cerca de la Torre llamada de los Churruchaos” e en 1856 “varios veci-
nos solicitan el derribo de la Torre del Palacio de los Churruchaos” (Pontevedra 1840-1915 de Enrique
Sotelo Resurrección, p. 35). Na Historia de la ciudad de Pontevedra de Xosé Fortes Bouzán (La Voz de
Galicia, A Coruña, 1993), na p. 92 hai un plano do recinto amurallado da cidade do século XV, feito polo
propio Fortes Bouzán, onde se coloca unha torre dos Churruchaos dentro do recinto amurallado diante
xusto da “Porta de Santo Domingo, que daba acceso á vila dende o campo do mesmo nome, onde estaba
o mosteiro (este fóra de murallas)”. Na p. 123 Fortes volve falar do Pazo dos Churruchaos e alí afirma así
mesmo que este nome se empregou en ocasións para denominar as Torres Arcebispais, que é o que eu creo
que fai Pintos. Porén no plano de Fortes (da p. 92) as Torres Arcebispais non se corresponden coa Torre
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1800 a hora che vai chegando!
Dio-lo fade máis mellore
pois foches da xente afago,
que alegrías e gozuras
aquí ela viña buscando.

1805 ¡As pedras das catro esquinas
en que o pobo está asentado
xuntarse queren doridas
a desafogar seu pranto!
Aquelas torres e muros

1810 que ó sol iban relumbrando,
almeias, fontes e tempros,
xa se van volvendo cachos.
Fasta89 ese Porto precioso,
que dou nacencia ó teu casco,

1815 lacera os peitos da xente
e dá lastima miralo.
¡Pontevedra! ¡Pontevedra!
volve por ti, pon reparo
na enfermedá que te come

1820 como lobo esfameado,

que inda acharás mediciña
si a Dios te volves e ós Santos
que foron en outro tempo
túa defensa e amparo.

1825 ¡Señora facei que volva
a recobrar de contado
aquel lustre e valimento
que os seus maores gañaron!
Facede que non se dea

1830 aí por calquer anaco,
nin sea mixiriqueira
nin poña o seu peito a sapos,
nin se meta a cerraollos
en brazos de agafuallado,

1835 nin máis agarime a cobres
que lle metan ferretazos,
nin se rinda ela a moleiras
tan moles como é un canto,
nin faga como os miniños

1840 de monecas algún caso,
nin troque por arbustiños

dos Churruchaos. Están situadas algo máis á esquerda segundo se entra pola porta de San Domingos, cara
á porta de Santa María. No debuxo de Villamil identifícanse tamén as Torres dos Churruchaos co Pazo
Arcebispal ou Torres Arcebispais. Estas (segundo informes de Fortes Bouzán, p. 610 da obra devandita)
foran erguidas no s. XIII e ampliadas no XIV e no XV. O expediente do seu derrubamento iniciouse en 1852,
pero non se aprobou ata 1868 e non se realizou ata 1873. A razón principal da súa demolición foi que
representaba unha pegada do feudalismo, é dicir, de tempos bárbaros, segundo o criterio do século XIX. No
derrubamento dos baseamentos das devanditas torres informa Fortes Bouzán que se descubriu un túnel
con ramificacións a varios puntos da cidade (o que demostra que, en contra do que opinaba Pintos, había
algo de certo na crenza popular e non todo era unha “patraña”). 1801 Dio-lo fade. Deus lle dea un destino.
O “lo” é raro en vez de “te”, tendo en conta o “foches” do v. 1802. 1802 Afago. Gabanza, loanza, orgullo.
1804 Ela. Refírese á xente. 1812 Cachos. Anacos. 1832 Nin poña o seu peito a sapos. ¿Que non se ofreza a
indesexables? 1833 e 1834 Nin se meta a cerraollos/ en brazos de agafuallado. Non se entregue, sen pensar,
en brazos dalgunha persoa desacreditada, que se deu ao mal vivir, desaprehensivo (agafuallado). 1835
Cobres. Cobras. 1837 Moleiras. Cabezas. 1838 Canto. Tipo de pedra.

89. No texto “Jasta”, supoño que por erro.
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corpulentismos carballos
nin por xardís inutiles90

os muelles tan necesarios,
1845 nin se poña a cousas ocas

nin celme nin afrutado,
que ovo sin xema e galeo
sempre é grolo anque ben branco”.
Eu tamén ía a decirlle,

1850 si era cousa de milagro,
ver libre a Pedro da Verga
e sin culpa a Xan penando.
E pedirlle algún consolo
para dar a máis de catro

1855 que na charpela inocentes
penan91 por outros culpados,
cando se oíu delgadiña
unha voz que iba soando
como soa o miserere

1860 das monxas en Xoves Santo:
“Dios consente e non por sempre”
dixo, e logo remuiñando

se foi a xente da Igrexa
porque xa tiña botado

1865 o crego o ite misa est,
saíndo todos ó adro
de modo que o rebolizo
e aquel xordo balbordallo
privoume de oí-lo resto

1870 do que decía o oraclo,
ben que non perdín as mentes
do volver a consultalo.
A misa botouse axiña,
latín por riba e por baixo

1875 que iba roendo o ministro
ou crego con gran traballo
pero nós de todo aquelo
ni’unha letra pescabamos
como penso que hoxe en día

1880 lle asocede a máis de catro
que non entenden da misa
a media e o sinificado92

de millenta cirimonias

1846 Celme. Doce, meloso, afable. Afrutado. Delicado como a froita. 1861 Dios consente e non por sempre.
Non todo vai ser sempre así. 1862 Remuiñando. Parece que quere dicir “en remuíños”, pero o sentido do
que vén a continuación semella que obriga a interpretar este remuiñando como “rumiando”, “falando baixo,
en balbordo”. 1867 Rebolizo. Rebulicio, axitación, movemento xordo que causa algún ruído. 1868
Balbordallo. Balbordo, ruído confuso. Parece certificar o sentido do remuiñando do verso 1862. 1870
Oraclo. Oráculo. Parece referirse á “voz” que aparece no verso 1858 e que pode ser a propia conciencia de
Pinchapava. 1871 Non perdín as mentes. Non deixei de ter a intención. 1873 e ss. Pintos quéixase de que
os oficios relixiosos sigan sendo en latín, unha lingua que a maioría dos fieis non entendía (e os cregos
tampouco, por iso o “roían con gran traballo”), converténdose así en algo imposto por xente pouco inteli-
xente que se fixera co poder, dominando o resto da poboación, aínda que esta fose máis culta. 1881 e 82
Non entenden da misa a media. É unha frase feita (eu penso que traducida do castelán) que quere dicir que
non entenden nada. 1882 a 1884 E o significado/ de millenta, “mil, número grande e indeterminado de cou-
sas”, neste caso cerimonias/ para eles é contrabando, é dicir, o significado de mil ceremonias é para eles algo
prohibido, que pasa sen autorización do entendemento.

90. Necesita a acentuación grave e non a esdrúxula por razóns de métrica.

91. No texto “ponan”, por erro.

92. É un verso hipermétrico que para ben ser hai que ler “a med´jo sinificado”.
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para eles é contrabando.
1885 Pero quen manda non roga,

por eso o que está debaixo
a veces leva ó de enriba
de cachaperna a cabalo
mais qu’inda sea unha besta

1890 con máis orellas que un asno,
e conoza toda a xente
que el ornea a cada paso.
Miña Virxe de imposibles,
miña Virxe dos milagros,

1895 ¿cómo pode ser que un burro
monte a cabalo de un sabio?
¿Cómo andaría o muíño
si tuvera o meu criado
dos meus bes o reximento

1900 sin saber, el, temperalo?
¿Qué diría o Arcebispo
do cura, e o vecindario,
si o sacristán lle compuña
o sermón para botalo?

1905 ¿Qué dirían os tambores,
qué dirían os soldados
si ó xefe dese leuciós
algún sarxento ou algún cabo?93

Pero, señores, ¿non vemos
1910 cómo todo vai pasando?

¿Cómo catro bachileres
ós doutores llas van dando?
E ¿como ían pondo muitos
o pé por altos andamios?

1915 ¿De qué medio se valeno
para engadar catro parvos
e meterse a fura-fura
para chegar?... ¡Ceo Santo!
Pero este é conto morrudo

1920 que hai tempo para botalo
con catro riberetiños
dimpois do que estou contando.
Veredes vós si este é tempo
dos principales milagros

1925 que se acordan desque hai mundo
entre Hebreos e Cristianos.
Vamos seguindo con Rosa
e co seu coime, o soldado,
e deixemos episodios

1930 para tempiño máis craro.
Pois corre unha bretomiña
que sempre trai burruallo
e tolle e mirra legumes

1885 e ss. Pero quen manda non roga,/ por eso o que está debaixo/ a veces leva ó de enriba/ de cachaperna a
cabalo/ mais qu´inda sea unha besta. O poder é despótico, aínda que sexa exercido dende o descoñecemen-
to. Hai nestes versos unha crítica importante da actitude clasista da sociedade (en particular da Igrexa) e
da ignorancia coa que actúa. 1897 ¿Como andaría o muíño? ¿Que camiño tomarían os meus bens? 1900
Temperalo. O muíño hai que temperalo (subirlle ou baixarlle a moa para que dea unha fariña gorda ou
fina); os negocios ou bens requiren un tempero semellante. 1912 Darllas a alguén. Superalo, chegar a ser
máis importante. 1916 Engadar. Darlle engado (isca) para que mordan, enganalos. 1919 Morrudo. Ten
moito morro, é longo, daría moito que falar. 1921 Riberetiños. Adornos (retóricos). 1932 Burruallo. Broza,
mestura de cousas noxentas. Ten sentido figurado: “segundas consecuencias”.

93. Tamén este verso, para que non resulte hipermétrico, hai que lelo “algún sarxent´walgún cabo”.
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e corpos algo pesados.
1935 Que crarexe o bo solsiño

que axota todo nubarro
e se vexa o ceo limpo
que alegra para o traballo,
estonces máis a cotío

1940 neste parladoiro agardo
ós que queiran vir ós contos
ben oílos ou contalos.
Mais, señores, donde iba
xa me esquece... no’ é milagro

1945 pois se atravesan mil contos
na lengua a poñerme atallo,
e acoden como o bagullo
na biqueira enlagarado
cando se lle abre a xorreira

1950 desatuíndolle o trapo94.

VII95

Pouco máis das sete e media
daquela mañán serían
cando saímos da igrexa
levando a misiña oída.

1955 Eu quería ir pola Seca,
pero Alberto non quería,
e valeulle a súa teima
tirando á porta da vila.
En direitura a unha tenda

1960 me levou, con gran porfía,
para unha parva pequena
de resolio e de rosquillas.
Entramos e vimos nela
muitas xentes que bebían

1965 e mais algunhas que a lengua
na boca non revolvían.

1935 Solsiño. Soliño, diminutivo de “sol”. 1936 Axota. Espanta. 1939 A cotío. Constantemente. 1947 e
1948 O bagullo na biqueira enlagarado. O conxunto das pelas das uvas entupen a saída (biqueira) no lagar.
1949 Xorreira. O sitio onde sae o líquido, a billa. 1950 Desatuíndolle. Destapándolle.
X ENTREGA (vv. 1951-2178):
(Empeza o 7.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 1951). Pinchapava e Alberte van tomar a parva a un esta-
blecemento público e atopan alí a Rosa. Está coa filla da taberneira, que a convence de que se deixe engaio-
lar polas promesas de Pedro. O argumento que emprega é que, a través da sorte de cartas, a el xa lle saíu
o casamento como algo inmediato. Ademais é un tipo de moito porvir porque é fillo de solteira e aban-
donado e ela sabe de certo que todos os desta condición teñen sorte. Tanto é así que xa dende o nace-
mento levan un apelido aristocrático encabezado polo “de”: do Valado, da Chouza, da Viña, do Campo,
da Cancela (vv. 1981-2090). Entra Pedro da Verga e axuda á lercha a convencer a Rosa. Ambos deciden
montar unha festa á beira do Lérez para que a rapaza esqueza as penas polo encarceramento do pai e os
remordementos pola súa conduta co soldado. 1955 A Seca. Deixando Santa Clara, o paseo da Seca leva á
Ponte do Burgo, onde se conserva na súa saída a capela de Santiaguiño e se inicia o longo barrio do Lérez
(segundo informa Otero Pedrayo na súa Guía de Galicia, Galaxia, Vigo, 1954, p. 316). 1957 Valeulle. Foi
por riba (da miña).

94. Ata aquí chega a 9.ª entrega, que remata na p. 209. A partir do verso seguinte empeza a 10.ª, que
comeza na p. 215 de El Álbum.

95. A partir de aquí e ata o verso 2434 Pintos cambia de métrica substituíndo o romance por unha suce-
sión de cuartetas octosilábicas con rima asonante grave en –é/a nos versos impares e en –í/a nos versos
pares. Hai certas irregularidades nos versos impares 2031, 2177 e 2311.
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Eu quedei coa miña aberta
cando tropecei coa vista
na probe de Rosa Pepa,

1970 da taberneira coa filla,
postas alá nunha mesa
retiradas nunha esquina
cun prato de langoretas
e bizcoitos e almendriñas,

1975 e dïante, de anís chea,
unha branca botelliña
que baldeirando ían elas
pola boca na barriga.
A xirota a Rosa Pepa

1980 naquel acto lle decía:
– “Non hai en toda esta terra
como Pedro un home, chica.
Non des creto a malas lenguas
de catro, cheas de envidia,

1985 que quixeran que romperas,
por precuralo a porfía.
Ti non enténde-la feira
porque ind’eres mui noviña.
O que máis refuga a emprega

1990 dela a veces tén cubiza”.
– “Sexa o que for”, dixo Pepa,
“eu non che vivo tranquila,
teño na alma unha pena
que me afrixe noite e día.

1995 ¿Qué dirán de min na aldea?
¿qué dirán de min na vila?
¡E si para máis me el deixa
neste estado, miña amiga!”
– “Non te acuites, asosega,

2000 non seas parva, Pepiña,
aproveitate na terra
dos praceres mentres vivas,
que para chegar a vella
o tempo se vai axiña,

2005 e si hoxe non te aproveitas
mañán quizás te arrepintas,
¿Non ves muitas vinculeiras
e principales das vilas
cómo caen e tropezan

2010 e fachendosas se libran?
Pois cando o exempro che veña
de aqueles que están enriba,
repara que así eles medran
e será a millor doutrina.

2015 Mira, onte á noite á taberna
foi unha de mantillica
de encaixe de seda negra
bota-las cartas, e axiña
para unda a criada dela

2020 me fun, e tod’a súa vida,
pan pan, me contou; solteira96

vén a ser, arrombadiña

1973 Langoretas. A forma que vén nos dicionarios é “lengoretas”, biscoito delgado en forma de lingua.
1984 De catro. Duns poucos. 1895 e s. Que quixeran que romperas,/ por precuralo a porfía. De dúas manei-
ras pode entenderse este texto: “que romperas (abandonases) a porfía de procuralo” ou “que parases de
buscalo porfiadamente”. 1987 Non entende-la feira. Non entendes ben o negocio, o asunto. 1989 A empre-
ga. A vaca. 2021 Pan pan. Enteiriña, polo miúdo.

96. No texto non se le con claridade. Parece que pon “solteira” pero tamén se pode ler “solleira”.
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de un casado, e tan contenta,
celosa de unha viciña

2025 que lle pón a carto as peras97

co tal achego a porfía.
Mi madre estaba na tenda
e tanta xente alí tiña
que a señorita a xogueta

2030 deixou para outro día.
Pedro da Verga botounas
e tres veces de seguida
lle saíu a moza á beira
e a porta da Igrexa enriba:

2035 por aguas muita riqueza,
papeles, palabras finas
¿qué sei eu? A sorte chea
dixo mi má que lle viña.
Por el aquí estou á espera

2040 pois onte me dou a cita
e cartos. ¡Qué home de prendas!

Non o hai millor na milicia.
¿E si hai algunha desfeita,
si se arma unha chamusquiña

2045 e se pón Pedro da Verga
ó frente de unha oficina?
Mi madre non desespera,
antes ben, ela confía
de que andarás en calesa

2050 ou ti ou túa familia.
¿Sabes o que é un home, Pepa?
¿Sábelo ti ben, Rosiña?
Mira que Pedro da Verga
non sabe quen lle dou vida.

2055 Miña nai di que tal seña
favor e fertuna indica,
que os fillos de catro letras
nacen de pé, miña amiga.
¿Non ves que apellidos levan

2060 que as mesmas leis santifican?

2024 e ss. Celosa de unha veciña/ que lle pon á carto as peras/ co tal achego a porfía. Ten celos dunha veciña
que fala mal dela (pon á carto as peras) porque está arrimada a un home constantemente (co tal achego a
porfía). 2029 A xogueta. As cartas, que lle botaran as cartas. 2031 a 2034 Botounas/ e tres veces de seguida/
lle saíu a moza á beira/ e a porta da Igrexa enriba. Botou (as cartas) de catro lances, tres veces saíu “a moza”
(seguramente a sota) e a cuarta a porta da igrexa (non sei que carta é, quizais son unhas cartas especiais
de botar as sortes). O que se entende é que Pedro da Verga botou as cartas e saíulle que tería moza e casa-
ría. 2035 e s. Por aguas muita riqueza/ papeles, palabras finas. Non entendo con seguridade o significado.
Quizais queira dicir que “por nada, en troco de pouca cousa (por aguas) as cartas prometían muita rique-
za, papeles (que acrediten a súa valía), palabras finas (un trato respectuoso coa súa persoa)”; ou “que embar-
cándose (por aguas) conseguiría moita riqueza e a través de solicitudes, oficio e papelame (papeles) conse-
guiría unha posición máis digna de respecto”. 2044 Chamusquiña. Lea, pelexa. 2054 Non sabe quen lle dou
vida. Non sabe quen foi a súa nai. 2057 Que os fillos de catro letras/ nacen de pé. Os fillos de “puta” teñen
moita sorte.

97. No texto “asperas”, todo xunto, por erro.
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Reis e Portas, Cruces, Breas,
achadizos, ou da arquiña,
con outros que os “des” empregan,
que do seu tige98 é reliquia:

2065 Xan do Valado, da Verga,
Pedro da Chouza, Da Viña,
Fix do Campo, da Cancela,
do Carballo, e mais da Vila,
e mais outras edecetras

2070 desas castes que decrinan
polos “des” a súa relea
según miña nai esprica
pola bufa, que así reza,

que é un libro que tén enriba
2075 da cornixa da alacena,

e trata das alcornías.
Tizón é, que unhas moxenas
inda dispe, que son chispas
como lucentes estrelas

2080 nos escudos das familias.
¡Quén te verá si ti chegas
a ter escudo algún día
carteado en catro vergas!
Non farás caso da amiga

2085 que te aconsellou de veras
e che dou súa cama limpa.

2061 Reis e Portas, Cruces, Breas. Eran apelidos que se lles puñan aos hospicianos ou nenos abandonados.
Rei chegou mesmo a significar “fillo de pai incógnito, abandonado na inclusa”. Os outros (Portas, Cruces,
Breas –maneira de dicir en certos lugares “Vereas”) facían seguramente referencia aos lugares onde estes
nenos eran abandonados e por iso se utilizaban co “de” diante: da Porta, da Cruz, da Brea. 2062 Achadizos
ou da arquiña. Abandonados polos pais en calquera lugar e atopados por xentes que os crían (achadizos)
ou deixados na inclusa ou “arquiña”. En Pontevedra creouse en 1841 a Xunta de Beneficencia e a través
das súas xestións creouse o hospicio e a inclusa (arquiña) no convento de San Domingos.  2064 Tige. É
un préstamo do francés “Tige” (así tamén o escribe Pintos) que significa “estirpe”. 2065 da Verga. As “ver-
gas” eran tiras de pau (case sempre de carballo) coas que se facían as cestas. Pedro chámase así porque o
seu pai (que abandonou á nai preñada e non lle deu, por tanto, ao fillo o seu apelido “oficial”) era cestei-
ro e traballaba con vergas. Claro que tamén pode ter un dobre sentido, facendo tamén alusión ao signifi-
cado erótico de “verga” (un membro viril excitado). Os outros “aristocráticos” “des” que aquí se citan (do
Valado, da Chouza, da Viña, do Campo, da Cancela, do Carballo e mais da Vila) parece que fan alusión aos
sitios onde foron abandonados estes fillos naturais, que recibiron, ademais, nomes moi de moda naquela
época (Xan, Pedro ou Fix, é dicir, Fiz). 2069 Edecetras. Forma vulgar de dicir “etcétera”. 2070 Decrinan.
Debe entenderse como suxeito “as gramáticas vellas”. Aquí “decrinan” seguramente fai referencia ao xeni-
tivo (nominativo: o valado/ xenitivo: do valado). 2071 Relea. Ralea, casta, liñaxe. 2073 Bufa.
Interpretación. 2074 e ss. Que é un libro (...) de alcornías (vulgarismo por “alcurnias”, caste). Libro de liña-
xes. 2077 e ss. Tizón é, que unhas moxenas/ inda dispe, que son chispas/ como lucentes estrelas/ nos escudos das
familias. Parece que quere dicir que é unha luz que despide información sobre os escudos familiares. Pero
quizais a fillastra do taberneiro fale en sentido figurado e diga que este libro provoca queimaduras (é tizón),
pois fai saltar (dispe) muxicas ou moxenas (chispas, enfados) por poñer en evidencia (ser como lucentes estre-
las) as familias que queren pasar por nobres (con escudo).

98. A cursiva é miña para indicar que é un galicismo. Tamén por iso manteño a grafía con “g”, aínda que
a pronuncia neste caso debe ser “tixe”.
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Dirás ti, ¿quén será ela,
de catro cachas a filla
sin ter na manta unha seña

2090 nin debaixo, nin derriba?”
En esto Pedro da Verga
entrou na aguardentería;
gozoso unda Rosa Pepa
dixo el muito: – “¡Santos días!

2095 Xa me tardaba de veras 
o ver a miña Rosiña”.
E sacou da faltriqueira
unha moeda sabeliña,
guindouna sobre da mesa

2100 para pagar as rosquillas
e máis gasto que fixera
Pepa Rosa coa súa amiga.
Mais observando que aquela
algo triste parecía,

2105 lle dixo: – “Si queres, Pepa,
conservar a miña vida,

axota calquer tristeza
que tolla a túa alegría.
Que neses ollos non vexa

2110 nube algunha ou bretomiña
que embace as craras estrelas
que fan quencer a alma miña”.
– “¡Dios dïante!”, dixo a lercha,
que a Rosa perdendo iba,

2115 – “Señor don Pedro da Verga,
vosté no’ entende a Pepiña.
Si morna está no’ é tristeza
sinón a mesma alegría
de ver dïante o que espera,

2120 do seu mal a mediciña.
Xa lle teño dito a ela
que faltará a luz do día
antes que Pedro da Verga
deixase a fe99 sin cumprila.

2125 Afora pois zalamerias100

e fofas faladurías,

2088 e ss. De catro cachas (nádegas) a filla. Filla dunha muller e dun home calquera. Sen ter na manta unha
seña/ nin debaixo, nin derriba. É enxendrada nun sitio calquera. O marcar o enxoval non era só costume das
casas nobres ou dos ricos. Unha das propiedades máis prezadas dos labregos e da xente pobre eran as man-
tas e os artigos de abrigo, por iso as mulleres levaban moitas veces de enxoval mantas da casa paterna e
sempre estaban marcadas, indicando a orixe e a propiedade. A propia tecelá que as confeccionaba nos tea-
res poñía moitas veces no urdido as iniciais ou o nome dos propietarios. 2092 Aguardentería.
Augardentería, taberna. 2094 Dixo el muito. É unha expresión que recolle Pintos no seu Vocabulario e na
que muito ten o significado de “oportunamente, a tempo, ao caso”. 2098 Moeda sabeliña. Unha moeda coa
cara de Isabel II estampada e polo tanto da época deste reinado. Debería ter daquela certas connotacións
como as de “legal e de máis valor”. Tamén é este un dato que podería servir para datar a historia de Rosa
e de Pedro. 2108 Tolla. Impida. 2113 Dios diante. Deus mediante, queréndoo Deus. 2114 Que a Rosa per-
dendo iba. Que estaba perdendo o interese de Rosa, a quen Rosa case non facía xa caso. 2124 Deixase a fe.
Deixase a súa palabra, a súa fidelidade.

99. O texto está borroso. É posible que diga “deixe súa fe”.

100. Este verso non dá a medida correcta se se acentúa a palabra como ‘zalamerías’. Ademais é dos impa-
res aos que lles corresponde a rima asonante grave –é/a.
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reconcomios e pibela
de labios de treidorías.
Collede unha copa chea

2130 de resolio e unha rosquilla
e xurade ó ir a bebela
que de pezoña vos sirva
si de vós falta calquera
á palabra permetida101.

2135 Así quedará contenta
porque en xuramento fía
como fía toda inteira
a sociedá de hoxe en día”.
Xurano e bebeno media

2140 copa trocada, e por riba
o sobrante da outra media,
trocando media rosquilla.
–”¡Así me gusta!” di a lercha,

Venus e Baco se aniñan
2145 na copa que se baldeira

entre dous que ben se estiman.
Esta tarde unha merenda
teremos farta e comprida
en Lérez, que é boa terra,

2150 que din a carabuñiña102.
Levaremos unha cesta
con boas empanadiñas
mexida a masa en manteiga,
con ovos ben remexida.

2155 Serán dos fornos que teñan
máis fama dentro da Vila
e levarán as súas letras
repinicadas enriba.
De raxo color de tella

2160 co seu pimentón que pica

2127 Reconcomios. Fungaduras, botarse faltas un ao outro. 2128 Treidorías. Traidorías, traizóns. 2134
Permetida. O contexto parece que pide que esta palabra sexa metátese de “premetida” e que teña o signi-
ficado de “prometida” e non o de “permitida”, que parece a primeira vista ser o evidente. 2140 Trocada.
Cambiada un para o outro, metade un, metade outro. 2144 Venus e Baco. Venus é a deusa do amor e Baco
o deus do viño e dos praceres, así que “amor e pracer”. 2149 Lérez. Fai referencia á parroquia do Divino
Salvador de Afora de Lérez, do municipio de Pontevedra, que está a menos de 3 km da capital. Está rega-
da polo río Lérez e nela está o mosteiro de San Salvador, que data de fins do século IX ou comezos do X.
Lérez foi un dos nove “cuarteis” do rural que constituíron o Concello de Pontevedra dende a Real orde do
23 de xullo de 1835. 2150 A carabuñiña. A “carabuña” é a pebida dalgunhas froitas como por exemplo a
cereixa. Algunhas destas sementes son redondiñas e feitiñas como doas, por iso é unha loanza que cha-
men así a esta parroquia. 2153 Mexida. Mesturada. 2155 Serán dos fornos que teñan/ máis fama dentro da
Vila. Segundo Filgueira Valverde en 1751 había nove fornos en Pontevedra, oito de mulleres e un dun
home (“Os antigos pasteleiros”, Adral, Ed. do Castro, A Coruña, 1979, p. 248). En Pontevedra a constru-
ción dos fornos foi regulamentada coa intención de previr incendios nas primeiras ordenanzas, publica-
das o 8 de xuño de 1850. 2159 Empanada de raxo. Na receita que nos dá Carmen Parada no seu libro
Recetas de cociña galega, Galaxia, Vigo, 1982, p. 134, dise que o raxo vai adobado con allo e sal e a empa-
nada coloreada cunha cullerada de pemento doce e media de pemento picante.

101. Parece erro por “premetida”, co sentido de “prometida”.

102. No texto non se salienta esta denominación, pero eu penso que queda así máis claro. 
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será unha que resenda
pola parroquia ó abrila.
Outra de unha boa parexa
de polos de papo arriba,

2165 azafranados, que metan
os pescozos na barriga;
outra dos de Redondela
choquiños de muita estima
co seu prebe que gorenta

2170 e ben polo trago tira.

De queixo unha bola inteira
e tamén catro tetillas;
viño abondo da taberna
do Gato ou ben da Fabica,

2175 sinón103, alá na Ferreira,
se lle tomará a medida,
que o tén de fresco abillado
a Mariana ou Marica”104.
– “Eso non”, dixo o da Verga,

2180 “o viño será das pipas

2162 Pola parroquia ó abrila. Dinos no seu Diccionario enciclopédico gallego-castellano Eladio Rodríguez
González (Galaxia, Vigo, 1960, p. 161, voz EMPANADA): “para los que no saben de que está compuesta
(a empanada) tiene el aliciente del secreto que guarda en su interior; y por eso la faena de levantarle la tapa
cortándola toda alrededor para poner al descubierto sus entrañas, reviste algo de ceremonia litúrgica, que
los comensales presencian con delectación”. 2163 e ss. Outra dunha boa parexa/ de polos de papo arriba/
azafranados, que metan/ o pescozo na barriga. Descoñezo como pode ser esta empanada, aínda que nalgún
libro de cociña (Gran enciclopedia de la cocina de Carlo Santi e Rosino Brera, Círculo de Lectores, Barcelona
1969, p. 363) fálase do polo en empanada, mandando que se encha o polo con cebola, apio, cenoura e
pirixel, foie-gras (ou carne picada), dúas xemas de ovo e unha trufa esnaquizadiña. Logo cóbrese, así entei-
ro, cunha masa de empanada (eles mandan a chamada pasta quebrada) e póñeno ao forno durante unha
hora e media. Sendo dous os polos (como di aquí), habería que darlle máis tempo. Non sei se será este o
tipo de empanada do que se fala no texto, pero parece evidente que leva os dous polos enteiros (untados
de azafrán), cos pescozos metidos polo furado da barriga, para que resulten máis redondos os paquetes
que se fan coa pasta da empanada cando envolva o polo, que como é natural irá pousado sobre as costas
e polo tanto co papo e as peitugas para arriba. 2174 e ss. Viño abondo da taberna/ do Gato ou ben da Fabica,/
sinón, alá na Ferreira,/ se lle tomará a medida,/ que o ten de fresco abillado/ a Mariana ou Marica. A filla da
taberneira está citando outras tabernas que naquela época había en Lérez: a taberna do Gato ou da Fabica,
no lugar da Ferreira. Se non houbese nelas bo viño tomarán do que acaba de ser abillado por Mariana ou
Marica. Pero, como veremos a seguir, Pedro da Verga prefire o viño que ten o taberneiro, padrasto dela.
XI ENTREGA (vv. 2179-2410):
Rosa resístese a ir á merenda porque lle parece unha frivolidade na súa situación, pero a filla da taberneira
acaba convencéndoa de que o faga e mesmo de que baile nela diante de todos con Pedro, facendo públi-
ca a relación entre ambos. Enguedéllaa con lerias e contos da nai, a taberneira, que é botadora de cartas
e sabe historias de moita xente. Agora cóntalle as dun home de costumes tradicionais que estaba preo-
cupado coa vinda da raíña Isabel II a Galicia, que coincidira coa do cometa Donati e coa viaxe que por
varias provincias do norte de España fixera Napoleón III e a súa muller Eugenia de Montijo. A fillastra

103. No texto pon “Simón”, pero pode ser erro, pois así non só a frase é gramatical senón que o sentido é
máis claro.

104. Ata aquí chega a 10.ª entrega, que remata na p. 217. A partir do verso seguinte empeza a 11.ª, na p.
222 de El Álbum.
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que tendes vós na taberna
que tén fumes e agulliñas.
Agora si, o qu’eu quixera,
que fose algunha gaitiña

2185 para alegrar a merenda
cun pouquiño de musica105,
pois si quer a miña prenda
como un fuso direitiña
e máis feita que unha pera

2190 a súa perna lucila,
fareille os puntos na vreda
por donosa e por bonita;
será da foliada a reina,
teranlle todas envidia”.

2195 – “Non me adoitan as merendas”,
repuxo muito Rosiña,
“nin bailar polas veredas,
de cantos pasan á vista”.
– “¡Xesús, qué mixiriqueira!”

2200 lle dixo logo súa amiga,
“¿pois que con Pedro da Verga

non bailarás ti na misa?
Si el te quer a ti de veras,
inda máis que ás súas miniñas,

2205 nunca refugos lle deas
ós gustos con que te mima.
¿Qué tén que ver que unha sea
un pouquiño divertida?
¿Non pode ser mui inteira,

2210 recatada e santa aínda?
Vergonza será ben tela
de face-las picardías
mais que ás escuras sucedan,
e non se fagan de día.

2215 ¿Pero fuxir das merendas
e dos bailes? Non amiga.
¿Non bailan e non merendan
nobres na aldea e na vila?
Inda este día de feira

2220 foi un home así á antigua,
algo calvo da cabeza
bota-las cartas e tiña

do taberneiro aproveita esta anécdota para contarlle a Rosa que a emperatriz de Francia non tivera ningún
reparo en asistir a festas e en bailar en público cun vasco llamado Fernando Fraizor, feito que non só non
lle carrexara ningún compromiso senón que lle dera sona de simpática e chá (vv. 2199-2220). Rosa déi-
xase entón convencer. Pinchapava e Alberte, que están nunha mesa a carón escoitando, marchan anoxa-
dos e Alberte confésalle a Pinchapava que o soldado Pedro e o taberneiro cargáranlle ante a xustiza todas
as culpas da lea a Xan Preto e poñerán de parte deles o carcereiro. 2182 Fumes e agulliñas. Ten bastante
graduación e unha certa acidez que lle dá bo padal. 2187 e ss. A orde do texto sen hipérbato sería “Se a
miña prenda quere lucir a súa perna, que é dereitiña coma un fuso e máis feita ca unha pera”. 2191 Fareille
os puntos na vreda. Bailarei con ela uns “puntos” ou pasos da muiñeira na verea ou camiño. 2201 e s. ¿Pois
que con Pedro da Verga/ non bailarás ti na misa? Quizais queira dicir o que di literalmente, pois en moitas
festas bailábase despois da misa en honor ao santo. Pero, seguramente, os que bailaban facían público o
seu compromiso, así que ao mellor o que quere dicir é: ¿É que non vas casar con el? 2204 Miniñas.
Meniñas dos ollos. Querer a alguén moito dise “querelo coma as meniñas dos ollos”. 2213 Mais que. Aínda
que. 2222 Bota-las cartas. A que miña nai lle botase as cartas.

105. A palabra leva acentuación grave por necesidades rítmicas.
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con miña nai muita leria
sobre dudas que el poñía.

2225 Recordo que algunhas eran
de unhas cousas que lle iban
facendo cochigas negras,
que reloucar o facían.
Falaba do gran cometa

2230 que de noite se acendía
desque fora a nosa Reina
por Asturias e Galicia.
Das foliadas e festas
que tan alegres facían

2235 as xentes por onde aquela

pasaba cal Diosa viva.
Falaba doutra parexa
que de Francia a España viña
mais sin entrar en Castela106

2240 ruaba polas Provincias,
con palio á porta da Igrexa
en San Bastián recibida,
que marcha real lle bateran
en Loiola os Xesuítas!

2245 Qué luminarias houbera:
Te Deu107, e vivas e vivas,
facendose así dúas festas
de Cantabria nas esquinas.

2227 Cochigas negras/ que reloucar o facían. Cóxegas angustiosas (en sentido figurado por interrogantes que
non o deixan acougar) que o tiñan moi irritado, desesperado. 2229 O gran cometa. O Seor Pedro (de
Manuel Fernández Magariños) ten un poema (o número 6 dos seus famosos pregos) dedicado á Unión
Liberal de O´Donell: “Romance galego no que se esprica a aparición do cometa que se presentou a media-
dos do derradeiro setembre hastra mediados de outubre” (refírese ao ano 1858). Neste romance combáte-
se as supersticións sobre o cometa e acábase animando a O´Donell para que continúe gobernando con man
firme. Do cometa, que é o Donati, xa falamos no verso 1779 e ss. 2231 e 2232 Desque fora a nosa Reina/
por Asturias e Galicia. A raíña Isabel II veu a Galicia nos inicios de setembo de 1858, que tamén foi o ano
do cometa e un ano de moita seca. Con motivo desta visita escribíronse varios poemas en galego de dis-
tintos precursores do Rexurdimento (poden verse recollidos no I Adral de Filgueira Valverde, Ed. do
Castro, Sada/A Coruña, 1979, p. 374). Un deles, composto polo propio Pintos, é un saúdo dos habitan-
tes do agro da zona de Santiago de Compostela, titulado “Os labregos de Galicia á reina de España dona
Isabel II”. Pintos xa tiña unha certa traxectoria como poeta de circunstancias e, en concreto, como autor
de poemas dedicados á familia real. En A gaita gallega hai dous poemas desta temática. Un dedicado ao
nacemento dunha filla da raíña Isabel, en 1851, e outro ao atentado que sufrira a mesma raíña en 1852.
2237 Outra parexa. Deben ser, polo que di máis adiante, Eugenia de Montijo e Napoleón III. 2239 e ss.
Mais sin entrar en Castela. O que parece querer dar a entender Pintos é que Napoleón III e a súa muller
viñeran clandestinamente visitar Euskadi, sen a autorización do goberno español, porque traían preten-
sións políticas contrarias ás del. Gozaran de privilexios só aplicables aos reis lexítimos, como entrar baixo
palio na igrexa ou ser recibidos coa marcha real e ser celebrada a súa visita cun Te Deum. Ademais, naque-
les días mandárase tirar a única fortaleza que defendía a entrada dos franceses polos Pireneos aragoneses
(a fortaleza de Benasque), o que facía desconfiar dunha posible invasión aos habitantes da zona. 2242 En
San Bastián recibida. Que foi recibida en San Sebastián (Donostia). 2246 Te Deu. Te Deum laudamus (a Ti,
Deus, loamos). É un himno que usa a Igrexa para dar grazas a Deus por algún beneficio (como por exem-
plo a visita dos monarcas).

106. A cursiva é do texto.

107. No orixinal todo xunto (“Tedeu”) e sen cursiva.
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Falaba de que aprendera
2250 un francés, e que poñía

unha escola desa lengua
revesada bizcaíña.
Tamén falou da fronteira,
e da orde que saíra

2255 de guindar a fortaleza
de Benasque108 os mesmos días,
e que no’ estaba contenta
de Aragón a valentía
porque por corenta leguas

2260 outro castelo non tiña,
con outras contas e festas
que el argallaba ou sabía,
maxinando si de veras
gato en fol nesto habería109.

2265 Miña nai que tén a letra
toda na testa metida,
casaba as cartas maestra
que os futuros adiviña110.

O vello coa boca aberta
2270 as espricaciós oía

que lle daba a miña vella
cal si fora unha Sibila.
Recordo que entre as sentencias
que da súa boca saían

2275 “España é dos viceversas
meu señor, patria nativa”,
dixo ela “e, cando pensan
os que de mal ollo a miran
que os ríos van á marea,

2280 é cando van para riba”.
Mais esto a min non me aquela
quero decir non me atrica,
pois a de España é tan Reina
como á que lle fan visitas.

2285 Orasme si, a miña teima
é de probarche, Rosiña,
que as Emperadoras mesmas
teñen as súas folías,

2249 e ss. Falaba de que aprendera/ un francés, e que poñía/ unha escola desa lengua/ revesada biscaíña. Un
francés aprendera éuscaro e puxera unha escola para ensinar esa lingua. Seguramente que fai referencia a
Luís Luciano Bonaparte, sobriño de Napoleón I, home moi culto, mecenas e colaborador de Xosé Antonio
Uriarte. Ambos participaron no rexurdir decimonónico da lingua éuscara. Luís Luciano Bonaparte tamén
foi o autor da primeira tradución do “pater noster” ou “pai noso” ao galego. 2255 A fortaleza de Benasque.
En Huesca hai un val con ese nome na fronteira de Francia, entre Aragón e Cataluña. Ten 117 km de cir-
cunferencia e está regado polo Ésera. Nel existen 17 lugares que pertencen ao antigo condado de
Ribagorza. Un deles é o chamado tamén Benasque, capital do municipio que linda co Val de Arán e con
Francia. Nas súas inmediacións existe un castelo que mandou construír Felipe II en 1592, que pecha o
paso ao país veciño. 2257 e ss. E que n´estaba contenta/ de Aragón a valentía/ porque por corenta leguas/ outro
castelo non tiña. A xente aragonesa de valía (ou con valor) estaba queixosa porque tiña poucos castelos na
fronteira francesa e lle mandaban tirar a fortaleza de Benasque. 2262 Argallaba ou sabía. Imaxinaba ou
sabía. 2264 Gato en fol. Gato encerrado, algunha trampa. 2272 Sibila. Muller sabia a quen os antigos atri-
buían espírito profético. 2275 Os viceversas. Os contrarios. 2282 Atrica. Importa. 2288 Folías. Tolerías.

108. No texto Banasque, seguramente por erro.

109. A cursiva é do texto.

110. No texto “adivina”, seguramente por erro.
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pola historia verdadeira
2290 que aquel vello refería

á miña nai que, sinxela,
penso de min que a creía.
Pois, como digo, a parexa
que veu de Francia ás Provincias

2295 tuvo tamén súa merenda
unda Zugarramurdía111.
E san fasón112, sin fachenda,
se prestou á cortesía
que un vasco de aquela terra

2300 fixo quitando a boiniña.
Fernando Fraizor el era
que á linda Euxenia decía,
“señora, non sei qué dera
por bailar con vós axiña”.

2305 No punto e hora foi ela,
como en España nacida,
e cun español na vreda
bailou o zorcico, ¡chica!
Pero non como se queira

2310 por aparecer comprida,
sinón chea de entusiasmo
tres veces fixo a folía.
Regaloulle á súa parexa
uns pitos de caixetilla,

2315 e Napoleón a fineza
de puros lle fixo aínda.
Con que dime, ¿ti receas
bailar na aldea ou na vila,
bailar no campo ou na vreda

2320 con quén adora túa vida?”

2289 Pola historia verdadeira. Co sentido de “segundo a historia verdadeira”. 2296 Zugarramurdía.
Zugarramurdi, municipio navarro pertencente ao partido xudicial de Pamplona. Está na zona fronteiriza con
Francia. Tamén se chama así a vila capital do municipio. Zugarramurdi é famoso polas covas das bruxas e
polos aquelarres que, segundo as lendas, nelas se facían. Estas narracións teñen o seu fundamento no famo-
so auto de fe de Logroño de 1610, polo que a Inquisición procesou a 40 supostas bruxas do lugar, conde-
nando a 12 a morrer na fogueira. Unha das covas é a de Lamien Lezea ou de Napoleón (talvez teña este
nome porque foi visitada polo personaxe aquí citado, é dicir, Napoleón III). Trátase dun túnel natural de
116 m de longo. 2297 Sans façon. Significa en francés “sen necesidade”, aínda que aquí a filla do tabernei-
ro parece que o traduce por “sin fachenda”. 2300 Fernando Fraizor. Personaxe que non logrei identificar pero,
segundo nos di o propio Pintos, debía ser un vasco dos que recibiron aos emperadores franceses nesta visi-
ta privada que fixeron á zona norte de España, que bailou coa emperatriz Eugenia de Montijo tres “zorci-
cos” e logo ela regaloulle cigarros e Napoleón puros. 2302 Euxenia. Eugenia de Guzmán Portocarrero
Palafox e Kirkpatrick (1826-1920), coñecida como Eugenia de Montijo, condesa de Teba, de Mora, de
Baños, de Ablitas e de Santa Cruz de la Sierra, marquesa de Ardales, de Moya e de Oseira, vizcondesa de la
Calzada e dúas veces grande de España, nobre andaluza que casou co emperador francés Napoleón III en
1853, do que tivo un fillo en 1856 chamado Eugène Louis Napoleón. 2308 O zorcico. Baile que se executa
coa composición musical en compás de cinco por oito. É popular en Euskadi. 2309 Como se queira. Como
se quixese, finxise. 2315 Napoleón. Refírese ao emperador Napoleón III, Carlos Luís Napoleón (París 1808-
Chislehurst-Kent 1873), sobriño de Napoleón Bonaparte, fillo do seu irmán Luís Bonaparte, rei de Holanda,
e da súa esposa Hortensia de Beauharnais. Foi emperador francés de 1852 a 1873.

111. No texto Zagarramurdía, seguramente por erro. A forma correcta sería Zugarramurdi, pero Pintos,
para manter a rima en –í/a, pon esta forma, que parece latinizada. 

112. Francés castrapado, por sans façon. A cursiva é miña.
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– “Vaia logo, unha muiñeira
botarei porque non digan”,
dixo Rosa, e o da Verga
doulle unha doce apretiña.

2325 Logo, volto cara á lercha
preguntoulle si sabía
que empanadas se puxeran
na merenda bizcaíña.
Contestoulle que eso ela

2330 non o averiguara aínda,
anque empanadas na terra
de Bizcaia se facían,
que un Chapelgorr lle113 dixera
que alí deso se entendía,

2335 e que eran proias opentas
como unhas rodas muíñas
que asta en carro algunhas delas
levaban ás merendiñas,
e a veces esbarrufentas

2340 do carro embaixo caían.
Señores114, eu vinme nelas
con tales faladurías,

miñas froias tiña cheas
e rebentaba coa risa.

2345 Tireille pola chaqueta
ó compañeiro que ría,
e cando a última fecha
do bo resolio bebía
fíxome el unha careta

2350 que por pouco boto as tripas.
Dímoslle logo á tendeira
o que a parva nos valía
e limpamos de soleta
para fóra da tendiña.

2355 – “Ora, esa probe de Pepa”,
na calle xa me decía
Alberte, “¡con esa lercha,
sendo tan boa mociña!
Vaia, vale máis mantelas,

2360 nosas fillas, entre silvas,
que non que teñan soletas
e mais maulas por viciñas.
¿Quén sabe o que din as lenguas,
principalmente estes días,

2333 Chapelgorr. Chapelgorri, voz euscalduna que significa “pucha vermella”. Era o nome que se lle daba
na primeira guerra carlista aos soldados do batallón de voluntarios de Guipúscoa que loitaban nas filas isa-
belinas. Os chapelgorri, que levaban pucha vermella, eran considerados como os máis feroces inimigos dos
carlistas, que dicían deles que facían grandes atrocidades e moitos actos de impiedade (asaltar igrexas,
enxertar crucifixos...). Posteriormente o uso da pucha vermella xeneralizouse entre os carlistas e a deno-
minación de chapelgorri converteuse en sinónimo de requeté. 2335 Proias opentas. Bolas grandes de millo
moi subidas (opentas). 2339 Esbarrufentas. Esvaradías, que esvaraban polo carro abaixo e se desfacían.
2341 Vinme nelas. Vinme apurado, vinme sen saída. 2343 Froias. Fazulas, meixelas. 2347 Fecha. Gota,
grolo, papado. 2353 Limpamos de soleta. ¿“Démoslle á sola”, “liscamos de alí”? ou ¿“marchamos de xunta
a tunante”? O distinto significado depende da palabra “soleta”, que pode interpretarse como un despecti-
vo de “sola do zapato” ou como un adxectivo substantivado “lercha, tunanta”. 2362 Maulas. Trapalleiras,
tramposas.

113. O texto pon “le”, seguramente por erro.

114. Pinchapava diríxese aos seus oíntes ou narratarios.
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2365 desque foi par’a115 charpela
o pai da probe Rosiña?
E logo ese caliveira
de ese soldado que a rifa
foi o que armou na taberna

2370 e na trenla estar debía,
agora el se enteresa
polo chosco e máis aínda
hoxe lle dou unhas116 letras
que trouxo da escribanía.

2375 Eu topeinos na Galera
cando para o Rouco iban
tomando a parva117 primeira
xa noutra aguardientería.
Fixéronme muitas festas

2380 e convidarme querían
mormente Pedro da Verga
que iba xa cunha fechiña.
Combalachados de veras118

demostraban grande tirria

2385 contra o pai de Rosa Pepa
de quen o chosco decía
que en saíndo da cadea
lle iba a desfacer a crisma
por armadanzas e grescas,

2390 que de todo a culpa tiña.
O soldado, que era lendia,
cunha senreira finxida
chiscábame coas perfebas
porque correse a mentira,

2395 pois xuraba o caliveira
que a noite da zarrasina
fora o maestro das cestas
quen tirara de malicia
co sombreiro, e que só era

2400 digna de lástima a filla,
que, ó119 máis, el, dentro a cadea,
mais que estese toda a vida.
O carceleiro da trenla
mallaba á moda que vía

2365 Charpela. V. verso 904. 2368 Rifa. Lea, pelexa. 2370 Chosco. Home que non ve dun ollo. Aquí refí-
rese ao “taberneiro”. 2375 A Galera. Era un postigo da muralla (seguramente con torre) situado na Ribeira,
augas abaixo da ponte do Burgo (V. X. Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, plano p. 92 e
información pp. 107 e 108). 2382 Que iba xa cunha fechiña. Que xa ía algo bébedo. 2391 Lendia. Teimado,
trapalleiro, tramposo. 2392 Senreira. Odio, xenreira. 2393 Chiscábame coas perfebas. Chiscaba o ollo, facía
acenos pechando un ollo nas pestanas ou “perfebas”, buscando a complicidade do oínte. 2395 O calivei-
ra. O home de malos costumes, de mala vida, enganador. 2396 Zarrasina. Liorta, chuvia de paus. 2397 O
maestro das cestas. Refírese a Xan, o pai de Rosa Pepa, que era cesteiro. 2401 Que, ó máis, el. Que, polo
demais, el. É dicir: dáballe pena de Rosa porque, sen facer nada, pagaba as culpas do pai, pero Xan tiña
ben merecido o cárcere. 2402 Mais que estese toda a vida. Mais que estivese, por el podía estar, toda a vida.
2404 Mallaba á moda que vía. Insistía na culpabilidade de Xan, seguíndolles a opinión.

115. O texto pon “para”, sen apóstrofe, pero o sentido pídeo.

116. O texto pon por erro “un-das”.

117. O texto parece que pon “parua”.

118. No texto “diveras”, por erro.

119. Este “o” aparece no texto sen acento gráfico.
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2405 porque Xan para gambernias
e borracheiras non tiña.
Así o chosco da taberna
sae da falcona a escondidas
ás gandaias, sin ter présa,

2410 pola noite e polo día”120.
Vaia, doume tal rabieira
vendo tales treidorías
que, facendo a cruz, biqueina
con canta forza podía.

2415 E dixen: “Alberte, ¿vela?
Pois cata, xuro a fe miña
que, podendo, a Xan das cestas
con mil amores servía.
Vámolo ver á cadea,

2420 que saiba que tén aínda
viciños bos, abofellas121,
que seus males tamén sintan”.
Aferimos sin máis leria
en facerlle unha visita,

2425 visita como Dios reza,
non como as máis de hoxe en día.
Pero, xentes122, eu quixera
descansar que nas miniñas
Pedro Chosco anda á carreira

2430 e queren quedar dormidas.
Sei que me vai dar a peta
de deixar para outro día
este conto que se inxerta
e tén tres tantos aínda.123

2405 e 2406 Porque Xan para gambernias/ e borracheiras non tiña. Xan non tiña cartos para mercar ao car-
cereiro pagándolle troulas (gambernias) e borracheiras. 2409 Gandaias. Gandainas, troulas.
XII ENTREGA (vv. 2411-2611):
Pinchapava, amocado coa actitude do taberneiro e de Pedro da Verga respecto de Xan Preto, decide, cando
poida, ir con Alberte visitar o cesteiro ao cárcere para que vexa que aínda ten amigos (vv. 2411-2426). Pero
neste momento do relato o muiñeiro dilles aos seus oíntes (os seareiros que están na fiada) que está moi
canso e que quere interromper a historia e marchar durmir. A xente que enche o muíño alporízase e come-
za a aldraxalo. (Empeza o 8.º capítulo da PRIMEIRA PARTE, v. 2466). De súpeto érguense varios homes e
van quitarlle os calzóns para darlle cun zapato no cu, mentres que o muiñeiro se defende como un gato
panza arriba. No boureo estoupa o candil e prende o lume no muíño (vv. 2435-2611). 2413 Facendo a
cruz biqueina. Unha maneira de xurar e comprometerse a realizar algo é facer unha cruz cos dous dedos
índices e bicala. 2423 Aferimos. “Aferir” é un termo da fala dos muiñeiros, quere dicir “deter ou poñer en
movemento o muíño de auga coa comporta”. Pintos di que significa “convenir”. 2429 Pedro Chosco. Forma
de chamarlle ao sono, ás ganas de durmir. 2431 A peta. A gana, o desexo. 2433 Este conto que se inxerta/
e ten tres tantos aínda. Parece que Pinchapava quería aquí inserir un relato sobre as visitas de antes e as visi-
tas que se realizaban na actualidade, pero decide deixar por agora a historia porque ten sono e aínda lle
quedan tres partes do relato para rematalo totalmente.

120. Ata aquí a entrega 11.ª, p. 224. Do seguinte verso en diante a 12.ª, p. 241 de El Álbum.

121. No texto orixinal aparece escrito “a bo fellas”.

122. Aquí Pinchapava deixa a narración e diríxese aos seus narratarios.

123. Aquí pasa a ser de novo narrador “o gaiteiro” e a rima ata o apartado VIII pasa a ser ao libre arbitrio
do poeta.
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2435 “¡Ah loma!124” dixo alí un home
dos da fiada a berrar,
“¿ti seique vendes por grolos
os ovos mercados sans?
Pois sábete que esas burlas

2440 ou mofas que vemos vir,
sonche unha caste de pullas
nada boas de sufrir.
E cata que o conto é conto
que ha de ter principio e fin

2445 e sinón no’ entre no xogo
quen125 as leis no’ ha de comprir.
Non veñas aquí con sonos
agora te a disculpar;
di que non sábe-lo conto

2450 ou que non o ques contar.
E de calquera maneira,
si ó remate non o botas,
poida que se arme unha feira
que teña cabezas rotas...”

2455 Pinchapava que amoscado
este camarzo entendía,
¿queredes saber qué máis
lles dixo, por miña vida?

– “Pois si o conto tén remate,
2460 que o tén, non é peta miña

botalo, e que meta a lengua
o que falou donde a tiña.
Pola mesma tema
meu conto acabado

2465 outro emprincipiado”126.
VIII127

– “¡Dios salve o muíño!
¡Dios salve o muiñeiro!”
unha vella dixo
dende o seu asento,

2470 cando viu que os homes
de pé se puxeron,
e mailas mulleres
que tamén se ergueno.
Mui enfurecidos

2475 cos ollos ardendo
todos abouxando
con berros a un tempo.
Decían de un lado:
– “Fai falla collelo,

2480 e triparlle a lengua
a este privadeiro

2435 ¡Ah loma! Se non é un erro por “¡Ah, toma!” (como se indica que pode ser en nota a pé de páxina), será
un eufemismo por “¡Ah cona!”. 2437 Grolos. Ovos baleiros. Para entender esta frase hai que lembrar o xogo
dos ovos que iniciaba este poema. 2446 Leis. Regras do xogo. 2456 Camarzo. Reprimenda. 2463 Tema. Teima,
porfía, obstinación. 2480 Triparlle a lengua. Pisarlle a lingua, maltratalo porque non quere falar. 2481
Privadeiro. Personaxe que impide, que priva de algo a alguén (aquí de seguir oíndo a historia aos narratarios).

124. ¿Quizais sexa un erro por “¡Ah toma!”?

125. O texto pon “que”, pero non ten sentido e tampouco dá ben a medida do verso, así que debe ser erro
por “quen”.

126. Estes últimos son, como vemos, tres versos hexasílabos, o primeiro rima con “lengua” no verso 2461
e os dous últimos forman un pareado. É a forma tradicional de rematar os contos.

127. A partir de aquí e ata o remate da primeira parte é un romanciño hexasílabo. Rima asonante grave en
–é/o.
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que tales carocas
aquí vén metendo,
contándonos contos

2485 que conta por certos,
sendo faramallas
que discurre el mesmo
sin pinga de celme
e cheos de vento”.

2490 Outros: -”Aforcalo”
decían, “debemos
ou deixalo en coiro
trincado128 no veo
cos pés no rodicio

2495 porque, lle dé o fresco
andando ó redore
cal cómpre ó muiñeiro.
A ver si outro día

tén atrevimento
2500 de dar ovos chocos129

por sans e por frescos.
Orasme este almallo,
este cañouqueiro,
este tumbalobos,

2505 este papanetos,
este aforragaitas,
arroaz direito,
este fino embrolla,
este peneireiro,

2510 rabichafariñas,
rabichafarelos,
lapacaldos, códeo,
befa dos muiñeiros,
deixarnos a todos

2515 na mitá do credo

2482 Carocas. Mentiras. 2486 Faramallas. Enredos, enguedellos. 2488 e s. Sin pinga de celme/ e cheos de
vento. Sen ningún zume, contido e baleiros de sentido. 2493 Trincado no veo. Amarrado ao eixe do muíño
(ou veo). 2494 Rodicio. Roda dentada do muíño, que serve para movelo dando voltas ao redor. 2500 Ovos
chocos. Ovos chocados, pasados, podres. (Fai referencia ao xogo con que se inicia o poema). 2502 Almallo.
Boi novo, persoa atoleirada. 2503 Cañouqueiro. Vellouco. 2504 Tumbalobos. Nalgúns dicionarios aparece co
significado de “maroutallo”, pero aquí, ao referirse ao muiñeiro, debe ser “bruto”. ¿Ou quizais “maricallas”?
2505 Papanetos. Bebedor, borracho. 2506 Aforragaitas. Un tipo sen importancia. 2507 Arroaz dereito. O
arroaz é un tipo de mamífero mariño, unha caste de golfiño. Pero en sentido figurado significa “un home
gordo e grande”. Aquí debe querer dicir un “verdadeiro ou auténtico arroaz” ou, o que é o mesmo, un
“auténtico animal”. 2508 Embrolla. Argalleiro, que enguedella as xentes coas súas historias. 2509 Peneireiro.
Peneireiro é o que peneira, pero como se consideraba oficio máis de mulleres aquí quere tamén dicir “efe-
minado”. 2510 a 2513 Rabichafariñas,/ rabichafarelos,/ lapacaldos, códeo/ befa de muiñeiros. Aldraxes coas
que se quere chamar “miserento” ao muiñeiro (referíndose non a que careza de medios económicos senón
ao feito de non ser xeneroso cos demais). Un “rabichafariñas e rabichafarelos” é unha persoa (moitas veces
un pobre) que recollía o reboutallo que quedaba da muiñada. Un “lapacaldos” é un famento que aprovei-
ta a pota do caldo. E un “códeo” é un pobre que vive das codias de pan que lle dan de esmola. É polo tanto
a “befa” ou “escarnio” dos muiñeiros. 2515 Na mitá do credo. Na metade da historia.

128. O texto pon “trincando”, pero debe ser erro por “trincado”.

129. No texto “choscos”, por erro.
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cando feitos parvos
oíndo o estuvemos,
¡cal si predicara
no púlpito un crego!

2520 ¡Con cara lavada
deixarnos incertos
sobre aquelas turras
de aquel laranxeiro
si a Rosa lle foron

2525 de daño ou proveito!
E tamén da sorte
do probe Xan Preto,
nin cal foi o pago
do soldado Pedro.

2530 ¡Malos cás130 te coman,
Pinchapava ou demo!
¡Matalo, matalo
para un escarmento!”
As mulleres todas

2535 se puñan no medio,
decíndolle ós homes:
– “Non fagades eso,
non hai que magoalo
con pau nin con ferro,

2540 nin darlle pancadas
que den polo pelo,

pois brincarán logo
sobre do que temos
inda por croquiños

2545 ou potes pequenos.
Pero o que se pode
facer sin ter medo
é desatacarlle
canto cóbre131 aquelo

2550 e encherllo de azoutes
cun zapato vello”.
Todos aprobaron
o tal pensamento
e se preparano

2555 para o azouteo.
Pero Pinchapava
xa escamado desto
se fora unda a porta
decindo el a berros:

2560 – “¡Xuro a Dioslle132 vivo,
que é gran xuramento,
que si as más me botan
por irme ó pelexo,
aqueles que o fagan

2565 si a tergo os apreixo
contarano cando
a ran teña pelos!”.

2520 Coa cara lavada. Sen ter ningunha vergonza, sen pasar ningún apuro. 2522 Turras. Enredos, tirapu-
xas, coqueteos. 2530 Cas. Cans. 2541 Que den polo pelo. Que nos poidan dar polo pelo, é dicir, que nos
poida traer consecuencias xudiciais. 2544 e 2545 Croquiños ou potes pequenos. Golpes na cabeza que pro-
vocan vultos, inchazóns. 2548 e 2549 Desatacarlle/ canto cobre aquelo. Desamarrarlle os pantalóns e dei-
xalo co cu ao aire. 2565 A tergo. A xeito polas costas, sen que se poida liberar. 2566 e 2567 Cando/ a ran
teña pelos. É dicir, “nunca”.

130. Acentuamos a palabra para que se recoñeza como o plural do substantivo “can”.

131. No texto “cobro”, por erro.

132. Así no orixinal, co lle enclítico de “Dios” e non de “xuro”, como sería o esperado.
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Xa tiña el a chave
metida no fecho

2570 cando os da fiada
o arremeteron.
Enriba del foron
con gran puxamento
e por muitos brazos

2575 quedou ben suxeito.
Tumbárono axiña
no chan cara ó ceo,
sin que lle valese
seu esforzamento

2580 ben que máis pensaba
naquel duro apreto
en cravar as uñas
nos botóns do medio
botando “¡ah de Dios!”

2585 berro tras de berro,
“¡ah de Dios viciños,
acudide presto”.
Anque esperneaba,
xa tiña o chaleco

2590 mui desabrochado,

e lle iban mui preto
cando na revolta
de tanto trafego
estraloulle o moco

2595 do candil aceso,
e unha gran moxena
caíu entre os cerros
das rocas das mozas
que axiña encenderon.

2600 O lume corría
nos sacos prendendo
e mais algúns foles
de fariña cheos,
e facendo cravo

2605 nuns carozos secos,
do chan se fuxía
o seu labareo,
e indo voando
en xiros diversos

2610 pegou nas carozas
colgadas de un tercio133.
Por elas subindo,
de présa e correndo,

2573 Con gran puxamento. Empuxando moito. 2580 Ben que máis pensaba. Xa que pensaba máis. 2583 Nos
botóns do medio. Nos botóns da petrina do pantalón, para que non puidesen desabotoalo. 2591 Que lle iban
mui preto. Enténdese “preto da bragueta”. 2594 O moco. Trozo de mecha que sae do candil, onde se forma
a chama. 2597 Cerros. Liños. 2604 Facendo cravo. Prendendo. 2605 Carozo. Espiga de millo sen gran.
2607 Labareo. As lapas co fume, o arder. 2610 Carozas. Corozas, capas de palla que se empregaban para
tornar a chuvia. 2611 Tercio. Trabe paralela ao cumio. Cada unha das trabes en que estriba o cabalete ou
armadura do teito.
XIII ENTREGA (vv. 2611- 2857):
O lume esténdese polo muíño e todos teñen que saír a correr, entre eles Pinchapava subindo os calzóns
(vv. 2611-2639). Os da fiada apagan o lume coa auga do río o máis rápido posible, pois a broma volvéra-
se delito. Cando chegan os representantes da xustiza (o celador Cosme e os seus axudantes), o muiñeiro
está furioso e disposto a denunciar os seareiros como autores conscientes (e non accidentais) da queima.

133. Aquí acaba a 12.ª entrega, p. 242. No verso seguinte empeza a 13.ª, na p. 254 de El Álbum.
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e as teas de araña
2615 levaba do teito134,

e por entre os cangros
e ripas, cubertos
de colmo, furando
chegaba asta o ceo.

2620 Por atofegalo
en balde acorreron
os que a Pinchapava
co às descuberto
lle iban zorregare

2625 máis de medio cento
a rente, e seguidas
cun zapato vello,
pois como o muíño
era algo pequeno,

2630 co lume e co fume
se acoraba dentro.
Así pola porta
saíron correndo
todos rempuxando

2635 por ser os primeiros.

Mais o Pinchapava
foi o derradeiro
cos calzós collidos
botando de berros.

2640 Mailos da fiada
conforme puderon
con agua do río
atallo puxeno
no fogo, e o lume

2645 mataron de medo,
poi-la chanza crime
se lle iba volvendo.
Celador e homes
chegaron mui presto,

2650 e xa Pinchapava
bufaba co alento:
– “Estes treidorazos”
decía, “estes demos
unha xudiada

2655 conmigo fixeron.
Dimpois que folgándose
aquí están arreo

Por mor da intercesión de dous vinculeiros, que buscan entendemento prometendo pagar polos danos e
ameazando intervir na xustiza, Pinchapava entra en razón, pero aclarando que el non ten medo de amea-
zas e avisando que ao que hai que comprar é ao celador. 2620 e ss. Por atofegalo/ en balde acorreron/ os que
a Pinchapava/ co ás (popularmente chámaselle ao traseiro ou cu “as de copas”. Claro que tamén se lle chama
ao pene o “as de bastos”) descuberto/ lle iban zorregare/ máis de medio cento/ a rente, e seguidas/ cun zapato
vello, /pois como o muíño/ era algo pequeno,/ co lume e co fume/ se acoraba dentro. No texto hai bastante hipér-
bato, que axuda a recrear a lingua coloquial e a dar sensación de barullo, descontrol. O que se pode enten-
der, aínda que son posibles outras interpretacións do anaco, é isto: “os que a Pinchapava, que estaba co cu
ao aire, ían zorregarlle cun zapato vello a rente do coiro máis de medio cento (de pancadas) seguidas, aco-
rreron a apagar o lume. Aínda que o fixeron en balde, pois o muíño era pequeno e (tiveron que saír a fume
de carozo) ao afogar co fume e a calor dentro”. Quizais estea mal a puntuación e haxa que pór un punto
logo de “pequeno” (v. 2629) e unha coma logo de “dentro” (v. 2631). 2648 Celador e homes. Alguacil da
xustiza asistido por outros homes. 2654 Xudiada. Maldade feita a un inocente.

134. No texto pon “tento”, pero pensamos que é erro.
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facendo das súas
polo seu proveito,

2660 por fin e remate
dos seus regodeos
o lume ó muíño
de mal lle puxeron,
Estas falcatrúas,

2665 e mailo que deixo
mañán á xusticia
direi polos dedos;
e máis que me ardan
a quenlla135 e o veo

2670 xuro a Dios que gasto
con gusto o que teño”.
Algúns da fiada
que escuitaban esto,
– “Señor Pinchapava”,

2675 con modo dixeron,
“en canto ás azoutes
só foi un enredo,
que, ó demais, nosoutros
por mal n’o fixemos.

2680 Agora, do lume,
conte que hai inferno,

pois di unha mentira
si di que o puxemos.
O que si é que nós,

2685 cos máis compañeiros,
saímos pelados
por matalo presto.
Velaquí están todos,
que traen os pelos

2690 mui ben chamuscados
co fogo por certo”.
Pinchapava entonces,
– “¡Ah, preas do demo!
¿con que ora queredes

2695 que fose un enredo
verme o tafanario
por non ter alento
para dar remate
ó conto de Pedro?

2700 ¿Que fose unha chanza
cun zapato vello
á vista das mozas
de azoutes enchermo?
¿Terme asoballado

2705 posto como un cerdo

2658 Facendo das súas/ polo seu proveito. Facendo os seus amaños para pasalo ben meténdose man os
mozos e as mozas. 2663 De mal. Con mala intención. 2664 Estas falcatrúas/ e mailo que deixo/ mañán á xus-
ticia/ direi polos dedos. Estas maldades e outras que agora non conto denunciareinas mañá, unha a unha
(contándoas polos dedos) ante a xustiza. 2668 e ss. E mais que me ardan/ a quenlla (debe ser a cal ou cale-
xa que leva o gran dende a moega ou ollo do muíño) e o veo (o eixe do muíño)/ xuro a Dios que gasto/ con
gusto o que teño (neste preito). Quere dicir que, aínda que perda agora na queima moito diñeiro, meterase
co que lle quede nun preito para conseguir que vaian ao cárcere os que lle prenderon lume ao muíño.
2683 Si di que o puxemos. Sobreenténdese “a mantenta”. 2696 O tafanario. Termo humorístico por “cu” (ou
pene). 2700 ¿Que fose unha chanza..? ¿Querédesme facer crer que foi unha bromiña…? 2704 ¿Terme aso-
ballado…? ¿Queredes que fose unha chanza tamén terme asoballado…?

135. No texto “quenla”, por erro.
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no chan e de costas
berrando e renxendo?
¡Ah, desvergonzados,
bribós, rexobeiros!

2710 ¿cómo negaredes
o voso mal feito?
O muíño queimado
velo aí está ben negro:
mañán o alcalde

2715 verao ben cedo.
E si está da Virxe
según que eu o creo
ha de haber testigos
que conten o certo”.

2720 Aquí os da fiada
miraban con tento
os uns cara ós outros
cos ollos abertos.
De que houbese xudas

2725 tiñan seus receos
que os demais vendesen
por algún diñeiro.
Por eso dous deles
que fosen, temendo,

2730 botados de perda
por ser vinculeiros,
se apartano a un lado,
e ordenaron presto

de mata-lo conto
2735 con unto de México.

Mandaron136 tres mozas
por cada seu xerro
de branco ou de tinto
do bo do Ribeiro.

2740 E logo unda os outros
con carises ledos
se foron decindo:
– “Ea, caballeros
non hai que enfadarse,

2745 mostrade respeito
aquí ó celadore,
bon home por certo.
Mañán é outro día
e xa, Dios querendo,

2750 fará cada home
valer seu direito.
Tan siquera agora,
pasado o suceso,
deixemos carraxes,

2755 as iras tempremos.
Vosté Pinchapava
si está mui acedo
recorde que hai sempre
perdón para un erro.

2760 Seique así viciños
e de un lugar mesmo

2710 Rexobeiros. Rexoubeiros, que lles gusta a troula e non paran quedos. 2724 De que houbese xudas. De
que houbese delatores. 2730 e s. Botados de perda/ por ser vinculeiros. “Botar de perda a alguén” debe ser
unha locución que parece significar “prexudicados” (cunha multa) por ser vinculeiros (e únicos garantes).
2735 Con unto de México. Con cartos (ouro que viña das Indias). 2741 Carises. Aparencia, cara, xente con
certa aparencia. 2752 Tan siquera. Cando menos. 2760 Seique así. Porque así.

136. No texto “madaron”, por erro.
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somos, e máis inda
algo nos portemos”.
En esto chegaron

2765 as mozas cos xerros137,
e os repartiron
os dous vinculeiros.
Un foi para un deles
e para o muiñeiro,

2770 que para obrigalo
custou fel de negro;
outro ó celadore
por seu compañeiro
levou para un lado

2775 tamén co seu xerro.
E os máis da fiada
alá se meteron
adentro do muíño
co mol do terceiro.

2780 Así repartidos,
a parte bebendo,
falaban do caso
cada un ó seu xeito.

Pinchapava logo
2785 que pifou un neto

decía: – “Compadre,
xa sabe que o quero,
que se poña atallo,
eu non digo menos,

2790 mais non que me empurren
comprometimentos,
nin ensarilladas
con rabo no estremo.
Pois nesas manganchas

2795 eu solo non entro
que o número unhe
sempre é o primeiro.
Cosme, o celadore,
xa sabe o suceso

2800 e parte ó alcalde
tén que dar correndo,
quen, si forma causa,
si non digo o certo
fritas ou non fritas

2805 me carga o proceso.

2762 e 2763 E máis aínda/ algo nos portemos. O verbo “porter” significa “ter algo que ver uns cos outros”.
2768 e s. Un foi para un deles/ e para o muiñeiro. Un xerro foi para un dos vinculeiros e para o muiñeiro.
2771 Custou fel de negro. Custou moito traballo. (Aparece con anterioridade no v. 832). 2772 Outro o cela-
dore/ por seu compañeiro/ levou para un lado. Outro vinculeiro colleu por compañeiro o celador. 2779 Co
mol do terceiro. Coa suavidade, co engado do terceiro xerro de viño. 2785 Pifou. Enguliu, papou, bebeu.
2787 e ss. Xa sabe que o quero/ que se poña atallo/ eu non digo menos. Penso que quere dicir que el
(Pinchapava) tamén quere solucionar o problema rapidamente, sen recorrer á xustiza, poñéndolle fin indo
polo “atallo”. 2790 e ss. Mais non que me empurren/ comprometimentos/ nin ensarilladas/ co rabo no extremo.
Pero sempre que esa solución pactada non me leve a comprometerme (“non me empurren comprometi-
mentos”) nin sexa por enredos que traian logo, máis tarde, consecuencias (“ensarilladas co rabo no estre-
mo”). 2794 Manganchas. Trampas. 2795 Eu solo non entro. Non entro unicamente eu. 2802 e s. Si forma
causa,/ si non digo o certo. Se incoa unha causa e eu non digo a verdade. 2804 Fritas ou non fritas. Dun xeito
ou doutro.

137. No texto “xeros (jeros)”, por erro.
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¿Ou pensa vostede
que anda en cumprimentos
a xente de pruma
polos seus direitos?

2810 ¡Forache el un moio!
¡vaiche boa, loureiro!
¡E si o executore
é algún chosco ou vesgo!”
– “¡Raio, qué chuvasco!”,

2815 dixo o vinculeiro.
“Ben sei que home torto
e mais can rabelo
teñen malas obras
e peor pensamento.

2820 Pero, Pinchapava,
¿dixen algo? ¿Feito?
Cosme non tén duda,
que eu respondo deso.
Mire que tres tordas

2825 fan o muíño inteiro.

Non é morte de home
nin renunciamento
para tantas138 tirrias,
para estar tan fero.

2830 Lástima sería
que vosté, podendo,
non se aproveitase
deste meu diñeiro.
Pois, ó fin e ó fallo,

2835 si s’arma o proceso,
conforme se cosa
penso descoselo,
que outros se acocharon
que tiñan máis pelos

2840 saíndo os queixosos
máis peor que os reos”.
Repúxolle estonces
Pinchapava a esto:
– “A min non me veña

2845 vostede con medos,

2806 e ss. ¿Ou pensa vostede/ que anda en cumprimentos/ a xente de pruma/ polos seus dereitos? ¿Ou, com-
padre, pensa vostede que a xente de leis anda con miramentos no tocante aos dereitos (taxas) que
cobran? (Penso que este é o sentido máis lóxico, e non o de entender o “seu” como “os dereitos de vos-
tede”). 2810 e s. ¡Fórache el un moio!/ ¡Vaiche boa, loureiro! ¡Se só fose un moio de viño! Pero ¡porras! 2813
Vesgo. Que torce a vista. É algún chosco ou vesgo. Non mira ao dereito, non mira como é realmente o asun-
to. 2814 ¡Raio que chuvasco! ¡Vaia contratempo! 2816 Home torto. Home vesgo, que torce a vista. 2817
Can rabelo. Can sen rabo. 2824 Tordas. Nos dicionarios aparece “tordear”, tropezar. Quizais tres “tordas”
quere dicir tres “tropezos”, tres posibles casos para a xustiza valen o que todo o muíño de Pinchapava.
2826 e 2827 Non é morte de home/ nin renunciamento. O asunto non foi tan grave como para… 2833 Deste
meu diñeiro. O vinculeiro quere subornar a Pinchapava. 2836 Conforme se cosa/ penso descoselo. Conforme
se vaia montando a acusación, o vinculeiro pensa ir comprando a xustiza para que os declaren inocen-
tes. 2838 Que outros se acocharon/ que tiñan máis pelos/ saíndo os queixosos/ máis peor que os reos. Outros
procesos derivados de asuntos máis importantes (que tiñan máis pelos) ocultáronse e saíron máis prexu-
dicados os acusadores ca os acusados.

138. No texto “parap tantas”, por erro. 
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nin bula a gabarse
que acocha os procesos
pois canto me dixo
non pense que o creo.

2850 E volvo a decire
que si Cosme teso
se pón e refuga
recibir diñeiro,
no’ hai nada do dito

2855 pois todo llo rezo
pan pan, viño viño,
cal foron os feitos”139.
Vendo que abrandaba
Pinchapava, presto

2860 se ergueu e marchouse
de alí o vinculeiro.
Chamou polo outro,
que en menos de un credo
lle dixo que Cosme

2865 non tiña receo
de deixa-la cousa
si, a parte140, con tempo,
decía que fora
casual o suceso

2870 dïante dos homes
que con el viñeron,
sin bota-las culpas
a Xan nin a Pedro.
Mais que de outro modo

2875 non tiña remedio
sinón de dar parte
que houbera un incendio,
co máis que no caso
fose aparecendo,

2880 por tirrias ou vingas
sin dárselle un beldro,
poilas compadradas
no’ eran de seu xeito

2846 e s. Nin bula a gabarse/ que acocha os procesos. Nin se apresure a darse importancia dicindo que pode
conseguir que se leven adiante os procesos xudiciais. 2851 e s. Que si Cosme teso/ se pon. Que se Cosme
se mostra inflexible (en levar adiante a denuncia). 2855 e 2856 Pois todo llo rezo/ pan pan, viño viño.
Declaro todo con detalle.
XIV ENTREGA (vv. 2858-3017):
Amolecido Pinchapava, o celador está disposto a admitir a queima como un accidente pero non por subor-
no senón se o demandante recoñece, sen facer a denuncia, diante dos seus acompañantes (os axudantes
do celador) que foi así, pois os incendios son un delito en que pode haber mal para terceiros e el non quere
entrar en amaños ilegais (vv. 2862-2885). O narrador (que aquí supoñemos que é o gaiteiro) apoia as pala-
bras de Cosme e fala da importancia de coutar os incendios, que é un grave problema para a sociedade da
época (vv. 2874-2937). Pinchapava, sen coller tampouco nada dos cartos ofrecidos polos vinculeiros, reco-
ñece diante de todos que o incendio foi un accidente e manda que traia o criado comida e bebida para que
se esquezan xenreiras. 2862 Chamou polo outro. Refírese ao vinculeiro que se encargara de Cosme. 2867
Si, a parte, con tempo. Se a parte demandante, con tempo antes de que a denuncia fora presentada. 2878
Co máis. Cos demais danos. 2880 Por tirrias ou vingas. Por xenreiras ou vinganzas. 2881 Sin dárselle un bel-
dro. Sen importarlle nada. O “beldro” é unha planta que vale pouco e se come en ensalada. 2882 e ss. Poi-
las compadradas/ no´eran do seu xeito/ nin tofegar crimes/ con mal de terceiro. Pois non era partidario dos ama-
ños entre amigos por detrás da lei nin de tapar crimes que prexudicasen a terceiros.

139. Neste verso termina a 13.ª entrega, p. 256. A 14.ª empeza no seguinte, na p. 264 de El Álbum.

140. No texto aparece todo xunto “aparte”, por erro.
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nin tofegar crimes
2885 con mal de terceiro.

Falou como un libro
tal home labrego,
cal home escribido,
cal home mui leuto141.

2890 E hoxe no día
fiarse han os cerros
mui ben delgadiños
por mor do escarmento,
que atalle ós xudíos

2895 que poñen sin medo
dos homes do mundo,
de Dios nin do Demo

lume con fachuzos,
ou con xufre mesmo,

2900 pegando a torcida
na chispa do isqueiro,
ou ben coas veliñas
de fósforo amerfo,
ou cartós de misto

2905 que a chavo anda o cento,
ou con outras brasas
de xordo alumeo
que den seguranza
de tales malfeitos.

2910 Pois Valladolide
non fai muito tempo

2889 Leuto. Lido, sabio. 2891 e ss. Fiarse han os cerros/ mui ben delgadiños/ por mor do escarmento/ que atalle
ós xudíos. Fala aquí o gaiteiro en sentido figurado dicindo que hai que fiar os feixes de liño moi delgados, é
dicir, que hai que facer as cousas ben, para que o escarmento sexa exemplar e disuada os incendiarios, xente
ruín (os xudeus), de facer mal. 2899 Xufre. Xofre. 2900 Torcida. Mecha de algodón. 2901 Isqueiro. Chisqueiro
de esca. 2902 e 2903 As veliñas de fósforo amerfo. A comezos do século XIX empezaron a usarse pequenas
veliñas, feitas case sempre de madeira ou de papel encerado con fósforo no extremo, que se empregaban
para acender ou prender lume. Como o fósforo usado era moi velenoso, na exposición de Londres de 1851
presentouse un tipo destas veliñas feitas con fósforo amorfo, de cor vermella, que non eran tóxicas. Este tipo
de fósforo era inalterable en contacto co aire e fretado con materiais oxidantes como cromato potásico, nitro
ou bióxido de chumbo ardía a unha elevada temperatura, como ocorría co fósforo ordinario. 2904 Misto.
Chamábase antigamente “mixto” á mestura de materiais capaces de transmitir lume á carga explosiva das
armas ou á carga que se colocaba dentro de certos explosivos. Pero Pintos non se refire, evidentemente, a
este concepto de “mixto”. Como as veliñas de fósforo amorfo non foron ben recibidas polo público (porque
ardían con dificuldade e con chispa), fíxose nesa época unha “mestura de fósforo amorfo e clorato potásico
ou outros oxidantes e conseguiuse preparar fósforos que se acendían por fricción, ardían tranquilamente sen
ruído, non daban chispas e apenas desprendían fume e olor”. Este debe ser o “misto” do que fala Pintos, que
se vendería en certa cantidade envasado en cartón. Como vemos, era un invento deses mesmos anos en que
está escribindo os “Contos da aldea” pero xa estaba comercializado a un prezo moi barato, o que facilitaba
o labor dos incendiarios. 2907 De xordo alumeo/ que den seguranza/ de tales malfeitos. Que non fagan moito
ruído ao arder, asegurando así que se consumará o delito (“malfeito”) antes de que a xente se decate e apa-
gue o lume. 2910 O incendio de Valladolid. Valladolid, cidade castelá, capital de provincia e antiga capital
do reino español ata que Felipe II traslada a capitalidade a Madrid en 1559. Debeu de sufrir na súa historia
varios incendios. O máis famoso foi o de 1561, recentemente trasladada a capitalidade a Madrid, que foi moi
espectacular. Pero do que fala Pintos quizais fose contemporáneo del.

141. O texto pon “lento”, por erro.
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se chamuscou todo
por fóra e por dentro,
sin que inda se saiba,

2915 si as bruxas ou demos
puxeno os carrascos
ou toxos acesos.
Abra poilos142 ollos
calquera goberno

2920 por evitar males
ou porlle remedio.
Pois si dan no chiste
de queimar palleiros
e trigos e millos

2925 e mailos centeos
e mailos pinares
e os matorreiros,
devesas e chousas
e pazos e eidos,

2930 peor que as arañas
todos quedaremos,
sin poder achare
ni’ un carozo seco,
poñéndonos todos

2935 furiosos ardendo
na tal sociedade

peor que us143 infernos.
Tourados144 cal dixen
de aqueles os tentos,

2940 por eles chamaron
os dous vinculeiros
que xa polo craro
e sin arrodeos
quedando aferidos,

2945 sin cartos por certo,
poilo Pinchapava
nin carto nin medio
quixo el recibilo
seu favor vendendo.

2950 – “Que non vingatible”,
decía, “procedo,
sinón coa bondade
de un cristiano vello”.
E logo en seguida

2955 chantáronse a dentro
do muíño, onde estaban
os outros bebendo.
Alí o ofrecido
cumprindo o muiñeiro

2960 dixo en altas voces:
– “Así foi o certo:

2916 Carrascos. Tipo de carballo pequeno que se usa como combustible. 2930 Peor que as arañas. Quedar
moi pobres. O dito completo é “quedar máis pobres cás arañas”. 2938 e 2939 Tourados os tentos. O máis
probable é que sexa “Tornados” e entón significaría “desviados os intentos daqueles”, é dicir, “disuadidos
das súas intencións”. 2944 Aferidos. De acordo, rematando un trato. 2947 Nin carto nin medio. Trátase de
dúas fraccións do real: a cuarta parte e a metade. 2961 Así foi o certo. A verdade foi o seguinte.

142. No texto “poi lo”, sen guión.

143. O texto parece que pon así. Quizais sexa erro por “os” ou a forma do galego central “us”, equivalen-
te á occidental “uns”.

144. No texto non se le con claridade. Tamén pode dicir “tonrados”, que pode ser erro por “tornados”.
Lado Franco di que debe ser “torrados”.
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que estaba a matula
do candil ardendo
sin ter garabiso145

2965 de pau146 nin de ferro,
e por n’o atizalo
lle inchou o piteiro
e estralou o moco
despindo moxenos,

2970 que ó ar espallados
prenderon nos cerros
e mais nas carozas
colgadas nun tercio.
De alí a labarada

2975 foi logo correndo
sin que nadie a culpa
tuvese do incendio”.
As mozas que viron
tal cambio de vento

2980 caíron na conta,
e alegres dixeron:
– “¡Viva Pinchapava
de anos un cento,
celador e homes,

2985 mailos vinculeiros!”

E logo se foron
a darlle ó muiñeiro
un feixe de abrazos
cheas de contento.

2990 Pinchapava que era
mui campechaneiro
chiscoulle a un criado
co o ollo direito,
e logo lle dixo

2995 que unda o taberneiro
se fose, e truiese147

un cabazo cheo
de viño de fumes
do máis cacheteiro;

3000 pantrigos abondo,
tetillas de queixo,
co seu piruliño
que parece un teto,
que a peza remata

3005 polo medio e medio;
que trouese os vasos
lavados de fresco,
e cuncas148 vidradas
que relocen dentro.

2962 Matula. Torcida, mecha. 2964 Garabiso. Gancho. 2967 Piteiro. Pico, a parte da mecha que colga.
2979 Tal cambio de vento. Tal cambio de opinión. 2980 Caíron na conta. Decatáronse do que pasara. 2997
Cabazo. Cesto grande. 2998 Un viño de fumes. ¿Un viño de calidade, con graduación, ou un viño fermen-
tado? 2999 Cacheteiro. Cabezón, que emborracha con facilidade. 3004 e s. Que a peza remata/ polo medio
e medio. O teto ou piruliño remata a peza de queixo no medio.

145. No texto aparece escrito “sin ter ga rabiso”.

146. No texto “pan”, por erro.

147. Máis adiante usa a forma “truhese”, é posible, polo tanto, que este “truyese” (que eu grafío “truiese”)
sexa un erro.

148. A palabra lese moi mal.
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3010 Como en ben quedaran
tales argadelos,
e todos amigos
así se fixeron,
cando veu o viño,

3015 pantrigos, e queixos,
comenzan alegres
aquel bo refresco149.
Bebían a pote,
comían contentos,

3020 botábanse bombas
e chistes ó vento.
As mozas estaban
fóra do seu centro,
coloradas todas,

3025 saúde vertendo.
¡Cantas rebandiñas
lles daban de queixo,
e tragos de viño
polo vaso mesmo!

3030 ¡qué ardentes olladas!
¡qué ditos a tempo!
¡qué modo de darlle

calor ó desexo!
¡Qué coteladiñas

3035 elas cos cotelos
daban ós que lle iban
chincarlles no pelo!
¡Por cantos camiños
andaba150 correndo

3040 con frechas douradas
o miniño cego!
¡Qué doces feridas
el iba facendo
por baixo os xustillos

3045 rebulindo el mesmo!
¡Fasta Pinchapava,
que xa era home vello,
poñía uns olliños
algo lambisqueiros!

3050 Un home que tiña
mil pelos no peito
brincou ó trebiñado151,
chantouse mui teso
da mó do muíño

3055 enriba correndo.

3011 Argadelos. Liortas.
XV ENTREGA (vv. 3018-3133):
Todo amañado, o muiñeiro promete continuar a historia de Pedro e Rosa cando inaugure o novo muíño
se os seareiros teñen máis coidado e asiste Cosme, o celador. Fin da PRIMEIRA PARTE. 3018 A pote.
Abundantemente. 3020 e s. Botábanse bombas/ e chistes ó vento. Botábanse foguetes ao aire e facíanse bro-
mas en alto. 3023 Fóra do seu centro. Pouco comedidas. 3029 Polo vaso mesmo. Bebían todos dun vaso.
3034 Coteladiñas. Golpes cos cotelos ou xuntas das mans. 3037 Chincarlles. Tocarlles levemente. 3038 Por
cantos camiños. Por cantos modos diferentes. 3041 O miniño cego. Cupido, o deus do amor. 3049
Lambisqueiros. Luxuriosos. 3052 Trebiñado. Espazo onde chega a fariña que despide o muíño. 3054 Mó.
Moa.

149. Aquí termina a 14.ª entrega, p. 265. No verso seguinte empeza a 15.ª, p. 272 de El Álbum.

150. No texto orixinal “andaban”, seguramente por erro.

151.  Para que dea a medida do verso hai que ler “brinkwó...”.
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Seus grandes bugallos
regalou en cheo;
coa man aseñando
pedía silencio,

3060 que, logrado axiña,
dos que estaban dentro
cal trebón a voces
mui fartas de alento,
ó gran Pinchapava

3065 botou un froreo
decindo: –”Señores
todos confesemos
que é home divino
o noso muiñeiro”.

3070 – “¡Que viva!, ¡que viva 
de anos mil centos!
¡Nunca a súa memoria
perda este terreo!
¡que viva!” decían

3075 repetindo arreo,
“¡que viva! ¡que viva
o noso muiñeiro!
¡que viva e reviva,
no noso terreo!

3080 ¡que viva, que viva
por seclos eternos!”
As palmas de todos

alí se bateron,
os vivas se oían

3085 arriba no ceo.
Del se despediron
con carises ledos,
as mans lle collían
amor lle152 ofrecendo.

3090 Perdón lle pediron
por tod’os seus erros,
e máis por gardarlle
tan mal o respeito,
volveno a abrazalo

3095 con muito contento
tod’os da fiada
pregándolle a un tempo
que seguise o conto
de Rosa e de Pedro,

3100 que tan estripado
quedara no medio.
Aquel, ronceando,
foino prometendo
a forza de rogos

3105 que eles lle153 fixeron,
e dixo que logo
que estese cuberto
o muíño, daría
fiada de cento:

3056 Bugallos. Ollos como bugallos ou bulbos. Segundo o propio Pintos significa “o globo do ollo”. 3058
Aseñando. Facendo acenos, sinais. 3065 Froreo. Loanza. 3100 Estripado. Sen tripas, incompleto, interrom-
pido inoportunamente. 3102 Ronceando. Ransoñando, facéndose rogar, retardando a decisión. 3107 Estese
cuberto. Estivese teitado de novo. 3109 De cento. De cen convidados.

152. No texto “le”, por erro.

153. De novo “le”, por erro.
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3110 que habría máis tino,
que habría máis quedo,
que xa cuidaría
de estar máis desperto,
rogándolle154 a Cosme

3115 que chegase a tempo,
pois que si el non iba
o dito era o vento.
Pregado das mozas,
Cosme prometeuno,

3120 quedando animado
con esto o muiñeiro,

que seguíu o conto
de alí a pouco tempo,
como o probar pode

3125 legal decumento
que é mui fidedino
e teno o Gaiteiro
no fol da súa gaita
que inflada co alento

3130 cos chíos do ronco
ronquillo e punteiro
barulla e rebulda
soando en gallego.

Fin da 1ª parte*.

3110 Quedo. Sosego, serenidade, tranquilidade. 3117 O dito era vento. O acordado, a promesa de conti-
nuar o relato, quedaría en nada. 3132 Rebulda. Brinca, salta, enreda.

154. Outra vez “le” por “lle”.

* Aquí termina a 15.ª entrega, p. 273 de El Álbum.
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Safo e Dido se mataron
3135 por amores, din as letras.

Non vin ese par de mozas,
pero vin a Rosa Pepa1.

I2

Era o tempo dos entroidos

en que andan sólto-los demos,
3140 facéndose os vellos mozos,

tornándose os mozos vellos,
poñendo as mozas cirolas,
vestindo os homes mantelos,
nas caras con carantoñas

SEGUNDA PARTE*

XVI ENTREGA (vv. 3134-3317):
Empeza a SEGUNDA PARTE do poema anunciando un narrador en 1.ª persoa (segundo pode verse no v.
3518, xa na entrega XIX; este narrador debe identificarse co gaiteiro) que Rosa terá o mesmo final que Safo
e Dido: matarse por amor. (Comeza o 1.º capítulo da SEGUNDA PARTE, v. 3138). Ese mesmo narrador
colócanos no Entroido, falando das súas tradicións e levándonos logo á beira do pontevedrés río dos
Gafos, onde hoxe os enfermos xa non teñen hospitaliños de saúde para coidarse, senón que andan des-
coidados e soltos polas rúas. Vemos a fertilidade desas terras e asistimos á vinda dos seareiros que van estar
á continuación da fiada no novo muíño. 3134 Safo (c. o 625-580 a. C.). Poetisa grega nacida en Lesbos.
Os cómicos do século V e IV a. C. son os responsables da lenda que atribúe a Safo prácticas homosexuais.
Pero parece que non é certa, pois casou e tivo unha filla. Era aristócrata e interveu nas loitas políticas de
Lesbos, atacando cos seus versos ao tirano Pítaco e aos demócratas do seu partido. Segundo a Crónica de
Paros marchou desterrada a Sicilia c. o 593 a. C. Ao volver a Lesbos fundou unha escola literaria na que
se ensinaba tamén ximnasia, música e danza e na que se educaron as fillas das mellores familias da cida-
de. Dido ou Elisa. Princesa lendaria de Tiro, irmá do rei Pigmalión. Casou con Sicarbas, sacerdote de
Melqart, home moi rico e segundo personaxe en importancia dentro do reino. Por iso Pigmalión o man-
dou matar. Dido fuxiu con moitos dos seus partidarios e as riquezas de Sicarbas (a quen Virxilio denomi-
na Sichaeus). Desembarcaron en Chipre, onde raptaron rapazas para ter mulleres e poder fundar unha
nova colonia en Cartago. A lenda conta que Dido só foi autorizada a ocupar a terra que puidese abarcar
unha pelella de touro. Ela curtouna a tiras e conseguiu así un espazo moi considerable, suficiente para fun-
dar unha cidade importante naquela época. Hiarbas, un rei veciño, intentou obrigala a casar con el pero
Dido, ante a imposibilidade de vencelo polas armas, subiu a unha pira funeraria e apuñalouse. 3134 e
3135 Se mataron/ por amores, din as letras. De Safo, a tradición (da que Ovidio é especialmente responsa-
ble –Heroidas XV) conta que se suicidou por un amor desgraciado, feito falso pero que se corresponde con
certos temas patéticos da súa obra. De Dido, logo das Guerras Púnicas, a tradición literaria romana apo-
derouse da lenda sobre os seus amores e morte desgraciada. Virxilio usouna como personaxe importante
na Eneida e fixo desembarcar na costa de Cartago a Eneas, a quen identificou nalgunas fazañas con
Hiarbas, motivando o suicidio de Dido pola marcha del. 3144 Carantoñas. Carautas, caretas.

* Aquí empeza a 16.ª entrega, p. 286 de El Álbum.

1. Cuarteta octosilábica romanceada con rima asonante grave en –é/a.

2. Dende aquí ata o verso 4089, no que remata o segundo apartado da segunda parte do poema, a métri-
ca é o romance octosílabo con rima asonante grave en –é/o.



320 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

3145 para mellor fá-lo xenio,
cando parez que reloucan
as xentes cheas de vento
por tolear todas xuntas
sin migalla de proveito,

3150 remedando así ós xentíos
que alá en mui remoto tempo,

na Triecteria facían
lembranza do salvamento3

do estado peligroso
3155 en que se viu o universo

dende o xeneral diluvio
en Babilonia violento.
Dimpois surdiu bacanal,

3145 Xenio. O personaxe. 3146 Reloucan. Están tolas de ledicia. 3147 As xentes cheas de vento. As persoas
atoladas, sen xuízo. 3150 Xentíos. Xentís ou pagáns. 3152 Triecteria. ¿Tebas? Na Beocia e na Tracia (prin-
cipalmente en Tebas) celebrábase unha festa cada tres anos (de aí o nome Trietérica sacra orgia), que nun
principio quizais tivese como motivo o celebrar a salvación da especie humana no diluvio universal (por
iso era corrente no Entroido o uso dunha carroza-nave en moitos lugares, un deles Pontevedra), pero que
logo pasou a ser en honor de Baco, lembrando a expedición deste deus ás Indias. Inicialmente tiña carác-
ter relixioso, pero máis tarde, como todas as dionisíacas, perdeu este carácter e converteuse en festa licen-
ciosa e de orxía. Considerouse un dos inicios das festas do Entroido. 3156 e s. Dende o xeneral diluvio/ en
Babilonia violento. Babilonia é unha antiga cidade de Asia, en Caldea, á beira do río Éufrates. Foi famosa,
sobre todo, polos seus xardíns colgantes. Aquí aparece asociada co relato do diluvio universal. Entre as
narracións deste fenómeno natural que tanto impresionou os pobos antigos están as de Asia occidental,
principalmente as de Babilonia, que son as máis semellantes ás bíblicas. Xa antigamente eran coñecidas
estas lendas babilónicas sobre o diluvio polos fragmentos do relato de Beroso (personaxe que hai que colo-
car entre o 330 e o 260 a. C.), sacerdote caldeo do deus Bel. Estes fragmentos foron conservados por
Eusebio de Cesarea e relatan a lenda que seguramente deu pé a Pintos para considerar o diluvio universal
especialmente violento en Babilonia. Conta Beroso que Babilonia debe os seus principios a Oannes, ser
marabilloso metade home e metade peixe. Del saíron dez reis que gobernaron 432 000 anos, ata que Bel,
enfadado pola actuación dos homes, aniquilounos co gran diluvio. Só se salvou Xisutros, nun gran buque
en que meteu a súa familia e animais de todas as especies e que lle permitiu chegar ás montañas armenias
e alí fundar un novo reino dedicado aos deuses. No relato da Biblia pode verse a continuación: despois do
diluvio Nemrod, fillo de Cus e neto de Cam, reconstruíu e reinou na cidade, sendo el o primeiro gober-
nante da dinastía cusita. Moito máis importantes que o relato de Beroso e da Biblia son, para a historia de
Babilonia, os documentos cuneiformes atopados en Nínive, na biblioteca de Asurbanipal, que non debe-
ron ser coñecidos por Pintos pois só foron descifrados por G. Smith en 1872. Nos doce taboleiros de arxi-
la do poema de Gilgamés (ou Izdubar), o undécimo está dedicado á narración do diluvio. 3158 e ss.
Despois xurdiu bacanal/ aniversario en escesos/ unha festa moi loábel/ no seu antigo comenzo. Co nome de
“Bacanalia” designaban os romanos a serie de festas relixiosas dedicadas ao culto de Baco e que poden
dividirse en dúas clases: as relixiosas celebradas en honor do deus e as orxías de culto dionisíaco que,
polo seu secretismo, excentricidade e mesmo maldade, deixaron lembranza na historia de Roma, onde
foron prohibidas oficialmente polo Senado no ano 186 a. C. Un grego de baixa condición, que era unha
especie de sacerdote e adiviño ambulante, introduciu as prácticas báquicas en Etruria, que ata daquela só
eran coñecidas na Magna Grecia. Era un culto nocturno no que ían homes e mulleres que, co furor báqui-
co, cometían moitos excesos de libertinaxe. Nestes actos etruscos foi tamén onde se asociaron os grandes

3. Este verso e o seguinte aparecen coa orde trabucada no texto orixinal, segundo se nos indica en nota na
p. 302 de El Álbum de El Miño. Neste texto está xa corrixido o erro.
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aniversario en escesos,
3160 unha festa mui loábel

no seu antigo comenzo.
Así Virxilio xa conta
que tamén polo seu tempo
con moras puñan as caras

3165 de un color como sangrento,
e Horacio di con cabazos
os rostros puñan cubertos
para parecer entroidos
poñendo ós rapaces medo.

3170 Mentres pois que pola vila
orneaban os choqueiros
dando brincos e pernadas
e mil cachizas facendo;
mentres que se puña lume

3175 nas carozas dos labregos,

na palla e mais nos carrascos,
e mais nos feixes de fento;
mentres que andaban ós suchos
suchando polos regueiros

3180 e pozas por xiringare
con aguas de non bo cheiro;
mentres se puñan mil rabos
e laranxazos arreo
tiraban, e borradelas

3185 de borro encarnado e negro,
e enfariñadas, e pullas,
e chascos ían metendo
todos coa gran libertade
que se goza nese tempo;

3190 mentres pois que así leiraban
dos entroidos co trafego,
mil tolos se reunían,

banquetes ás bacanais. Pero Pintos debe referirse ás festas en honor de Baco que se celebraron en Roma.
As bacanais pasaron de Etruria a Roma a través dunha sacerdotisa chamada Paculla Annia e en principio
eran festas nocturnas ás que só asistían, tres veces ao ano, mulleres, sendo, estas sacerdotisas, matronas de
costumes irreprochables (de aí o que di Pintos “unha festa moi loábel/ no seu antigo comenzo”), pero logo a
propia Paculla foi a que lle deu un carácter semellante ás de Etruria, reunindo, cinco veces ao mes, homes
e mulleres entregados ao furor báquico. Estas persoas tiñan a obriga, ao iniciarse, de manter o segredo.
Pola delación dunha liberta descubriuse todo e levantouse un grande escándalo pois nas festas báquicas
estaban implicados máis de 7000 habitantes de Roma, a maioría da clase alta, e nelas realizábanse moitos
abusos e mesmo crimes. Dende a prohibición do Senado só se podían celebrar festas báquicas co permi-
so de Roma. Pero, sobre todo nas provincias do sur, seguiuse co culto mesmo sen permiso e, unha vez ao
ano (cara ao solsticio de primavera), facíase unha gran festa que foi o principal xermolo do actual Entroido.
3162 Virxilio. Publio Virxilio Narón (70-19 a. C.). Poeta latino. A cita remítenos a “Sileno. Égloga VI” das
Bucólicas, vv. 20, 21 e 22: “Addit se sociam timidisque superuenit Aegle,/ Aegle, Naiadum pulcherrima,
iamque uidenti/ sanguineis frontem moris et tempora pingit”. Alíase e axúdalles aos tímidos (mozos) Egle,/
Egle, a máis fermosa das náiades, e xa esperto (o vello),/ embarráñalle as vidallas e a fronte con sanguino-
lentas amoras. 3166 Horacio. Quinto Horacio Flaco (65-8 a. C.). Poeta latino. Non dei localizado a cita.
3171 Choqueiros. Máscaras estrafalarias e farrapeiras que levan chocas ou campás. 3173 Cachizas.
Loucuras, feitos estrambóticos. 3176 Carrascos. Planta pequena da familia dos quercus que se usa como
leña. 3178 Suchos. Especie de xiringa feita de pau. 3179 Suchando. Absorbendo líquido. 3182 Mentres se
puñan mil rabos. Unha das burlas que máis se facía no Entroido era colgarlles rabos con alfinetes ás xen-
tes, pola parte de atrás da roupa. 3184 Borradelas. Manchas que se fan no Entroido. 3185 Borro. Tinta.
Inicialmente era só a tinta da lura. 3190 Leiraban. Batallaban, loitaban. 3191 Trafego. Traballo barullento,
barullo.
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mil cordos con fin diverso.
Alá no río dos Gafos

3195 onde había noutro tempo
de caridá hospitaliños
para os lázaros enfermos,
que hoxe piden espallados
polas calles e paseos

3200 propagando a enfermedade
tan refugada dos vellos;
alí onde hai mil lavadoiros4

de pedra sin tolondreiros
en que as lavadeiras lavan

3205 polo vran e polo inverno;

alí naquel chan hermoso
que tén de fronte a Salcedo,
San Cibrán e San Amaro,
Marcón e mailo Castrelo,

3210 con San Bras o das candorzas
pretiño no seu outeiro,
a quen candeas lle poñen
da gorxa os que andan enfermos;
naquela terriña chaa,

3215 feracísimo terreo,
de unda os pazos almeados
de Leis e de Montenegro;
alí onde van rebulindo

3194 e ss. Río dos Gafos. Fortes Bouzán aínda emprega este nome para un río que hai na estrada cara a
Marín e que penso que é o Tomeza (quizais unha parte ou talvez un afluente pequeno del). Aí é pois, miran-
do cara ao sur de Pontevedra, onde nos coloca o gaiteiro. Na desembocadura do río Tomeza existía na Idade
Media un hospital de “gafos”, enfermos que teñen un tipo de lepra coñecida como gafedade ou elefantíase.
Este último nome responde ao feito de que aos enfermos se lles pon a pelella parecida á dos elefantes. Existía
tamén outro de lázaros ou leprosos xunto a Nosa Señora do Camiño, mantido coa axuda do Concello ata
1844, en que, ao estar practicamente arruinado, se derruban as últimas casopas ou hospitaliños e quedan,
como nos di Pintos, os enfermos polas rúas como esmoleiros. A preocupación por lázaros e gafos foi unha
constante dos progresistas da época que se reflicte na organización por parte do Concello de 1857 dunha
exposición para que se sitúe o lazareto na illa de Tambo. O traballo a favor destes enfermos deu como froi-
to que en 1861 a Dirección de Sanidade acordase dar o permiso para levar a iniciativa de establecer na
devandita illa o chamado “lazareto sucio” (que supoño que recollería os enfermos de peor aparencia física,
entre eles os gafos). 3203 Tolondreiros. Taboado ou pedra para refregar a roupa cando se lava. 3207 Salcedo.
San Martiño de Salcedo era un dos nove cuarteis rurais que se uniron ao concello pontevedrés a partir de
1835 (cunha interrupción entre 1845 e 1869, en que se integra definitivamente). 3208 San Cibrán e San
Amaro. Pequenas localidades hoxe totalmente integradas en Pontevedra. 3209 Marcón. San Miguel de
Marcón, parroquia pontevedresa, integrada no concello dende 1835. Castrelo. Lugar próximo a Pontevedra
hoxe seguramente integrado na cidade. 3210 San Bras. San Brais. Bispo e mártir (Sebaste-Armenia 316). A
súa festa é o 3 de febreiro. É o protector contra as enfermidades da gorxa. No mapa de Pontevedra aparece
preto do Pino, a carón de San Xosé, ao sur da capital. Candorzas. Campo de urces, segundo o P. Sarmiento.
¿Será San Bras o das gravatas, ou paus de urces, que se acenden para dar luz como velas? 3217 O pazo de
Leis. Os marqueses de Leis tiñan un pazo nos arredores de Pontevedra, en Campolongo. Montenegro. Dos
Montenegro (familia nobre) aparecían en Pontevedra e ás aforas varios pazos, quizais o máis famoso (aínda
que non é ao que se refire Pintos) era o situado no antigo soar e torre dos Cruu, na praza de Méndez Núñez.
Os Montenegro tamén tiñan unha casa-torre na Moureira, fóra das murallas.

4. Este verso di “alí donde hai mil lavadoiros”, pero debe estar mal copiado pois resulta enneasílabo en
lugar de octosílabo.
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paxariños a milleiros
3220 na primaveira cantando

con diferentes piteiros
polos beirales do río
que nas aguas se están vendo,
nos olmos e vimbiales,

3225 no salgueiral e ameneiros;
alí onde se ven mil chorros
como de leite fervendo
das aguas que van cruzando
dendes do ponte Bolero

3230 a Taboada e Ponte Nova
caíndo alí o río cheo
con borbollóns prateados
que alegra en San Roque o velos;
alí, naquel verde chan

3235 de mil verdores diversos
que escacha os raios do sole
que esmecha alá dende o ceo;
alí, onde van xeiras longas

de ceboliño tan mesto
3240 como herba que está nos prados

para a fouciña nacendo;
alí, entre tensas vizosas
de asa de cántaro, abertos
seus cogollazos de follas

3245 que crobe cada unha un cesto;
alí, onde se ven fechados
repolos duros cal seixos
e que na ola se poñen
moliños para comelos;

3250 alí, onde de gordos nabos
van tallóns de estremo a estremo,
patacas de a sete libras,
chirivías cal fungueiros;
alí, onde se ve a lombarda,

3255 verzas brancas a milleiros,
col, nabicol e rabizas,
coliflor, brócol5 e grelos;
alí onde se ven arxóns

3229 Ponte Bolero. É unha das pontes do río Tomeza. Nos mapas actuais da cidade recibe o nome de Ponte
Boleira, a carón da praza da Curtidoira, preto das estacións de ferrocarril e de autobuses. Parece que unha
ponte nova, onde a antiga e co mesmo nome, foi custeada polo arcebispo Malvar. 3230 Taboada. Preto da
zona dos Palamios hai un lugar que figura nos mapas actuais como Tablada que dá nome a unha ponte que
atravesa o río Tomeza. Parece probable que sexa a que Pintos chama Taboada. A Ponte Nova é a máis ache-
gada á desembocadura do río Tomeza e atópase entre Os Peiraos e Os Palamios. 3233 San Roque. É un dos
barrios pontevedreses, dividido en San Roque de Arriba e San Roque de Abaixo. Pertencía á parroquia de
Santa María. Inicialmente era parte do barrio da Moureira, barrio que vai entre a ponte do Burgo e a desem-
bocadura do río Tomeza. A Moureira tiña tres partes: A Moureira de Arriba (ou Moureira da Barca), Poio e
A Moureira de Abaixo (que pasou a ser coñecida como barrio de San Roque por estar nesta zona situada a
capela do santo). 3236 e s. Que escacha os raios do sole/ que esmecha alá dende o ceo. O chan reflicte (escacha)
os raios do sol, que brilla moito (esmecha) alá dende o ceo. 3238 Xeiras. Tira de terra de dous ferrados. 3242
e s. Alí entre tensas vizosas/ de asa de cántaro. Enténdase: o cebolo nace entre tenzas (faixa de terra destina-
da a prado ou laborío) de asa de cántaro (bullata, col de toco redondo e follas rizas). 3251 Tallóns. Anaco
de terra entre dous sucos. 3253 Chirivías. Chirouveas, planta bienal da familia das umbelíferas. Neste caso
refírese á raíz da planta. 3256 Rabizas. Nabizas, follas tenras do nabo. 3257 Brócol. Brócoli. 3258 Arxóns.
Pau que se chanta na terra para termar dalgunha planta.

5. No texto sen acento.
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con garvanzos gabeeiros,
3260 tirabeques e xudías,

e tomates e pimentos,
sandías, melós, cabazas,
calacús como tonelos,
allos, leituga, escarola

3265 e outras mil cousas ao tempo;
alí onde se ven coa vara
pescando muitos troiteiros
catando6 si a troita pica
da liña no pimpineo;

3270 alí onde van namorados,
meditabundos e atentos
a escoitar os reiseñores
que cantan de amore cheos;
alí onde se ven pomares

3275 de peras, mazás e peros,
laranxas, limós e limas,
misturados sin concerto,
riquísimas tabardillas,
urracas de un sabor cheo

3280 de ambrosía que regala
dos Dioses o gusto mesmo,
camoesa real paxiza
con colores de vermello,
tan bonita por afora

3285 como tan san por adentro,
peras pardas, barboriñas,
de campana, de San Pedro,
de San Benito e San Xoán
e as de sete cotobelos,

3290 de canela e pirillotes,
ranetas7 e mais de esprego,
fadiñas e repinaldos,
presentiños a milleiros,
cireixas, guindas e noces,

3295 pavías e mais pexegos,
melocotós e pelados,
duracios e abrideiros,
romanas e tres en cunca
figos grandes e pequenos,

3300 cirigüelas e fatóns,

3259 Garvanzos gabeeiros. Os garavanzos non gabean, así que deben de ser ervellos ou chícharos ou
algún tipo de feixóns. 3263 Calacús. Certa variedade de cabazo ou melón. Tonelos. Toneis. 3266 Vara.
Cana. 3269 Pimpineo. Movemento, abaneo. 3274 Pomares. Neste caso significa “hortos”. 3278 ata 3298
Aquí enumera Pintos varias clases de peras (barboriñas, de campana, de canela –hai tamén un tipo de mazá
que se chama así–, de san Benito, de san Pedro –hai tamén un tipo de mazá con este nome–, de san Xoán
–hai tamén un tipo de mazá con este nome–, pardas, pirillotes, setecotobelos e urracas) e de mazás (camo-
esas, de esprego, fadiñas, real paxiza, renetas, repinaldo, romanas, tabardillas e tres en cunca). 3293 Presentiños
a milleiros. Unha millenta de regalías (para o padal). 3296 Pelados. Peladillos ou nectarinas. Sarmiento
tamén os cita pero co nome de “pexegos calvos”. 3297 Duracios. Pexegos. Abrideiros. Pexegos abrideiros,
chámanse así aqueles aos que se lles xebra ben a carne da gouña do medio. 3300 Cirigüelas. Ameixas
alongadas e de cor gris-verdosa das que se sacan as ameixas pasas. Fatóns. Tipo de ameixa grande e oval
de cor avermellada.

6. No texto orixinal “cantando”, por erro.

7. No texto aparece así, pero quizais sexa “renetas”, por “reinetas”.
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xemas e ameixas a cestos;
alí, onde baixa o estrondo,
repetido en miles de ecos
dos foguetes e campanas

3305 das romaxes dos outeiros;
alí, naquel fervedoiro
de delicioso recreo
donde sin duda pecaron
os nosos padres primeiros;

3310 alí mesmo, alí vivía
Pinchapava, o gran muiñeiro,
tan coñecido na vila
como nos seus arrodeos.
Era ó serán e se vían

3315 xa vir por varios carreiros
xentes de aquela fiada

parolando mui contentos8.
Máis alá das illas d’Ons
o sol se estaba poñendo

3320 como unha roda de muíño
mui encarnado e aceso9.
Como brichiños dourados
seus raios viñan tremendo
polas cabriñas do mare

3325 cal sobre cachos de espellos,
e nos vidros das ventanas
do franciscano exconvento
mil luminarias facían
cal si estuveran ardendo.

3330 Foise a xente reunindo
e se metendo no eido
entrando por dúas portas

3301 Xemas. Ameixas grandes e marelas, con moita auga. Tamén se coñecen como “xaponeses”. Ameixas.
As ameixas por excelencia son máis pequenas e redondiñas e de cor avermellada, aínda que este é o nome
xenérico de certo tipo de froita de gouña.
XVII ENTREGA (vv. 3318-3425) e XVIII ENTREGA (vv. 3426-3517):
Amañado e agrandado o muíño, a xente vai acomodándose, esperando unha boa pitanza pois o muiñeiro
era rico, xeneroso e estaba ben abastecido. Por iso alí había xentes de todo tipo e o narrador, para que nos
fagamos unha idea da “fauna” que asiste, empeza a enumeralos polos seus alcumes (que nós comentamos
por orde alfabética, vv. 3388 a 3447).
Segue o narrador enumerando alcumes (sempre comentados alfabeticamente, vv. 3388 a 3447) dos que
chegan ao muíño. Logo empeza a describir as vestimentas (vv. 3454-3493). Todos están alí a bailar e trou-
lear. Esta última parte lembra as descricións do poema de Rosalía dedicado á Nosa Señora da Barca.
3318 Illas d´Ons. Dúas illas (Ons e Onza) que se asentan de norte a sur fronte á ría de Pontevedra. 3322
Brichiños. Parece ser unha variante de “brinquiños”, pendentes, xoias que se usan para adornar (normal-
mente o papo das orellas). 3324 Cabriñas. Ondas que rompen na superficie do mar, producindo escuma
branca. 3327 Franciscano exconvento. O convento que fora da Orde de san Francisco e que quedara balei-
ro pola desamortización. Está colocado sobre un outeiro, fóra do primitivo recinto da vila, nun soar que,
segundo a tradición, pertenceu á casa de Soutomaior. No século XIII levantaron os franciscanos a igrexa e
o convento. (Para ver máis detalles da construción e edificio, ver Fortes Bouzán Historia de la ciudad de
Pontevedra, p. 129 e ss.).

8. Aquí termina a entrega 16.ª, na p. 288, e empeza a partir do seguinte verso a 17.ª, na p. 302 de El
Álbum.

9. No texto “acceso”.
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por un anaco de tempo.
Era aquela unha fiada

3335 de sona polo terreo,
e non só de preto iban,
mais tamén ían de lexos.
Arrombado xa o muíño,
que quedara un pardiñeiro,

3340 parecía un muíño novo
cand’ó menos no cuberto,
pois relucían as ripas
que eran delgados casqueiros
de carballo e mais de pino

3345 e por eso ían máis mestos.
Pinchapava posto ó choio
doulle un alargo soberbio
tendo o van do muíño novo
tres tantos do muíño vello.

3350 Era un home Pinchapava
como os homes de outro tempo,
mui alto e ben repartido
cunhas costas de muiñeiro.
Leváballe un furco a Vilas

3355 ou inda máis polo peito,

e de altura un Carlomagno
parecía entre labregos.
Moía para señores
para probes e paletos,

3360 para monxas, para frades,
para curas e mais cregos.
De sorte que, anque aldeano,
tiña os amigos a centos
ben que na casa gardaba

3365 máis que gran para moelo.
Non lle faltaban no entroido
cachucha e rabo de cerdo,
pedro-pérez e bandullo
lacós, morcilla e codelos,

3370 filloas de ovos e sangre,
nécoras, ostras e queixo,
pantrigos e mais petadas,
e de viño sendos xerros.
Regalábano e querían

3375 xentes de lan e de pelo
xentes de sangres azules
e mais de color vermello.
Así para oír o conto

3339 Pardiñeiro. Parede dunha casa arruinada. (Ver v. 1685). 3343 Casqueiros. Ripa basta de madeiros
serrados. Táboa de xunto á cortiza. 3346 Posto ó choio. Metido no arranxo do muíño. 3347 Deulle un alar-
go soberbio. Fixo o muíño moito máis grande, máis espazoso. 3348 O van. O espazo, a capacidade. 3352
Ben repartido. Ben proporcionado. 3354 Furco. Sesma, medida da sexta parte dunha vara. Vilas. Non sabe-
mos con seguridade quen é este personaxe aínda que tamén se cita un Vilas na edición de 1875 do
“Rechamo” e alí damos como posible que sexa Xosé Vilas, concelleiro –1854– e logo alcalde –1870– da
Corporación pontevedresa (descoñecemos se era pequeno e estreito de peito como parece indicar este
texto). 3356 Carlomagno (742–814). Foi rei dos francos e emperador de Occidente. Sucedeu ao seu pai
Pipino o Breve en 786. Creou un novo imperio chamado romano-xermánico, presidido pola idea cristiá
da Europa occidental. Foi un importante político e un gran protector da cultura. Tiña sona de ser de gran
tamaño físico, polo tanto ser un Carlomagno quería dicir que sobresaía quizais tanto física como intelec-
tualmente. Era unha especie de líder natural. 3364 e 3365 Ben que na casa gardaba/ máis que gran para
moelo. Posto que (ben que) tiña na casa un ben de cartiños para gastar (máis que gran para moelo). (Iso é o
que entendo eu). 3368 Pedro pérez. Embutido que se consegue enchendo a tripa do cu do cocho con carne,
piñóns, biscoito, ovos, etc. Adoita comerse o domingo ou o martes de Entroido. 3372 Petadas. Bolo de
pan de millo. 3375 Xentes de lan e de pelo. Xentes de todo tipo de condición social, pobres e ricos.
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de Rosa, do pai e Pedro,
3380 se axuntaron personaxes

do máis ilustre avolengo,
personaxes titulados
de alcuñas de gran inxenio,
que en Villalón, de Castela,

3385 podían ter compañeiros.
Alí naquel branquexado
noviño estrado do eido
se vía o famoso Embrolla,
Morre de frío, o Poteco,

3390 Coracha, co Pon estacas,

3384 Villalón. Villalón de Campos (Valladolid). Vila castelá feudo dos Pimentel, condes de Benavente.
Villalón é famoso polo seu “rollo” ou picota, columna duns dez metros de altura que data do século XVI

(do reinado de Carlos V) na que se ataban e expoñían a público escarnio os delincuentes xulgados culpa-
bles. Esa penso que é a alusión que fai este texto: moitos dos personaxes que van oír o remate da historia
de Pedro e Rosa ao muíño de Pinchapava tiñan o mesmo enxeño ca os pillos e delincuentes que se casti-
gaban no “rollo” de Villalón. 3388 a 3447 Alcumes, presentes nestes versos, colocados por orde alfabética. Estes
alcumes son todos masculinos, agás aqueles que leven a seguir o artigo feminino, que son os menos. As
razóns reais deles son descoñecidas na actualidade, pero moitos remítennos a posibles características dos
personaxes. O gaiteiro (Pintos) dá a entender que todos estes personaxes con alcumes son o “melloriño”,
é dicir, o reboutallo da sociedade.
Anduriña (a) 3440. Lista, lixeira, moi espelida. Arría en banda (a) 3436. “Arriar en banda” é soltar entei-
ramente o cabo que serve para baixar a vela ou calquera cabo que estaba amarrado. Dise dunha persoa que
se “arría en banda” cando toma unha postura e non a troca de ningún xeito, cando se obceca nunha opi-
nión. Balbastro 3393. Pode ser o mesmo que “balastro”, capa de pedra ou area grosa que serve para qui-
tar as pozas do camiño. Se é así, pode significar que é unha persoa “pedregosa”, bruta, sen pulir. Barba de
pau 3400. Seguramente un tipo mal afeitado e cos pelos moi duros e mestos na barba. Bótao fóra 3428.
Pode ser un tipo que sexa un encordio na casa dun, un indesexable. Ou quizais alguén que lle quedou esa
frase como alcume por dicila nalgún momento... Cacarexo 3395. Segundo Eladio Rodríguez un “cacare-
xador” é alguén que esaxera e pondera de máis as súas cousas. Caco caco 3419. Descoñezo a posible razón
do alcume. O “caco” en galego pode ser a denominación da cunca de barro e dun anaco de louza. Tamén
pode significar “ladrón”. Cachano 3417. Cachán é o demo e aplícase a un home moi dado ás mulleres.
Cachiporra 3404. A “cachaporra” é un pau máis groso por un extremo. Pode facer alusión ao membro viril
do personaxe ou á súa agresividade... Callán 3421. Folgazán. Campañó 3408 e 3427. San Pedro de
Campañó é unha parroquia na provincia e partido xudicial de Pontevedra, a 6 km. Así pois a este perso-
naxe alcúmano como o sitio de onde é orixinario (tipo de alcume corrente en Galicia). Por certo, é o único
que se repite en dous dos versos destas enumeracións de alcumes. Canario 3400. Por algunha semellan-
za con este paxaro, quizais porque cantaba moito e ben. Ou porque estivera (el ou alguén da súa familia)
nas illas Canarias... Ou porque tiña o pelo louro... Cangallo 3411. Persoa alta e fraca e que anda desaque-
loutrada. Canta o galo 3394. Seguramente un que di cousas para chamar a atención, pero moitas veces
sen fundamento. Caramboliña 3402. Seguramente un tipo que ten boa sorte, inesperadamente, que atina
por chorra. Caranguexeiro 3423. Que anda aos caranguexos ou igual ca os caranguexos. Carrancholas
3428. Que ten as pernas tortas, escarranchadas. Carrizo 3399. Que é de pouco tamaño, pequeniño (como
o paxaro do mesmo nome). Ciroleiro 3393. Pode ser que gaste ou faga “cirolas”, especie de calzóns de
estopa que usaban os campesiños. Ou que sinta debilidade polos que usan cirolas... Tamén pode signifi-
car que é moi afeccionado ás “cirolas” ou ameixas (froita de gouña). Chanfaina 3394. A “chanfaina” é un
guiso feito dos liviáns e outras vísceras. Tamén se chama así a un tipo de embutido que leva pelellos do
cocho, liviáns, vísceras e cebola. Eu penso que é este embutido o que dá orixe ao alcume, que quere dicir
que é gordiño e mol como unha “chanfaina”. Ou que ten de todo no seu carácter (é unha mestura como
as chanfainas). Chatolas 3414. Cravo pequeno de ferro e cabeza redonda. Denomínanse así os tipos des-
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Media Luna, e o Coteño,
Chora por el, Lambe espiñas,
Balbastro, co Ciroleiro.
Canta o galo, e o Chanfaina,

3395 Mama o leite, e o Cacarexo,
Papamoscas, o Punchiño,

Gurriola, co Landreiro,
o Reverendo Pistraca,
o Carrizo e mailo Teso.

3400 Barba de pau, o Canario,
o Fungueirán, o Menexo10,
Caramboliña, o Xipote,

10.  ¿Será un erro por “manexo”?

tas características. Chichiminí 3413. Seguramente unha persoa que usa modais esaxeradamente amanei-
rados, exquisitos e delicados. Chinito 3403. Seguramente persoa que ten os ollos resgados como os chi-
neses. Chirlo mirlo 3429. Quizais porque está sempre cantando e ledo. Chora por el 3392. Seguramente
un personaxe que sempre se está queixando da súa sorte (e así saca moitas veces proveito, pois dá pena).
Coracha 3390. A “coracheira” é o casulo ou vaíña das fabas. Quizais queira dicir o mesmo que “vaina”, é
dicir, persoa que obra con dúas caras. Cornexo 3419. Tipo de moucho pequeno. Quizais persoa que trae
mala sorte ou que se asemella a este paxaro. Coteño 3391. É a persoa a quen lle falta algunha parte dunha
extremidade ou é máis pequeno do que lle corresponde. O “coteno” ou “coteño” son as xuntas das falan-
xes dos dedos das mans. Creguiña (a) 3436. Quizais por ser muller moi devota ou rezadora (ou porque
tivera algo que ver cun crego: parentesco, relación sexual...). Curtiza (a) 3438. Nalgunhas bisbarras gale-
ga chamábase en masculino “cortizo” a unha muller desamañada, de pouca disposición e tirando a grosa.
Pintos di desta que era sultana das do seu tempo, é dicir, que mandaricaba nas outras mulleres (¿quizais
era unha especie de ama de bordel?) (v. 3439). Embrolla 3388. Enredante, intrigante. Ex... etcétera 3418.
Quizais fose esta unha expresión que empregase a miúdo a persoa e que dese pé ao alcume. Ou que tivo
varios cargos e postos e os perdeu pero segue presumindo deles (exemplo: ex-concelleiro, ex-alguacil,
ex-sarxento, ex-zapateiro, ex-sancristán, etcétera). Fedello 3409. Molesto, que non está quedo, enredan-
te. Fento (a do) 3441. O “fento” é o fieito. Considérase unha planta vulgar e sen valor. Así que ser un
“fento” pode significar “ser un calquera” ou que se deita facilmente, de calquera xeito (“facía a cama de
fento”). O alcume desta muller parece facer referencia ao que tiña o seu home ou á casa de onde viña. Do
“Fento” fálase tamén no verso 880 como dirixente dunha gavela de ladróns. Fóxelle a besta 3424. Quizais
se aplique a un tipo tan feo ou tan bruto que mesmo a mula (que non hai quen a mova) bota a correr ao
velo. Fungueirán 3401. Persoa longa e fraca coma un “fungueiro”. Furafullas 3412. Inquieto, sen acou-
go. Furatestos 3421. Que actúa con brutalidade e sen razoar. Furón 3415. Entremetido, que se mete onde
non o chaman. Garabullo 3405. Persoa delgada e que anda moi tesa. Adoita ser de pequeno tamaño.
Tamén pode facer alusión a ser pouco adaptable, intransixente. Grilo 3418. Persoa alegre e cantareira ade-
mais de inquieta. Gurriola 3397. A “gurriola” ou “corriola” é unha alga longa e delgada. Persoa con estas
características e que se dobra ou esgulima coma a alga. Lacañeo 3427. Lacañear ou lacazanear é facer o
vago. Lacazán, vago. Lambe espiñas 3392. Significa adulador, que anda ao lado doutros para conseguir
cousas para el. Tamén se aplica a unha persoa fraca, sen carnes (que parece non ter que comer na casa).
Landreiro 3397. Debe ser persoa que anda ás landras, pobretón. Landún 3426. Quizais queira dicir
“laúdo”, basto, rústico, incivil, bruto. Pero tamén hai a palabra “landúa” (e “landún” sería un erro. O verso
permite o cambio), que é unha tira que se saca no cocho ao touciño dende o xamón á metade da barriga.
Significaría pois “touciñudo, gordo”. Lapa 3406. Persoa que sempre está apegada a outra aínda que sexa
inoportuno. Lapacaldos 3420. Famento, comellón, que come con ansia o que lle dan ou atopa. Libra douro
(a) 3442. A libra era unha moeda que equivalía a dous reais. Usouse no século XV. Penso que se refire a
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Chinito co Peneireiro,
Pousafoles, Cachiporra,

3405 o Garabullo e Pendello,
o grandiosísimo Lapa,

o Potro, o Troita, o Xoubeiro,
Campañó, Miguel dos tronos,
o Triquitraque, o Fedello,

3410 o Longueirón, o Rebolo,

unha muller moi cotizada ou que considera que vale moito. Lirique 3412. “Liriquia” é unha denomina-
ción galega do xoio (en castelán “cizaña”). Ao mellor quere dicir “persoa que crea e fomenta desacordos,
xenreiras”. Pero quizais “lirique” queira dicir “o lírico” ou “o poeta”, ben porque facía algún ripio ou por-
que se namoraba con facilidade... Longueirón 3410. Persoa alta e delgada, como o marisco chamado “lon-
gueirón”. Madre petada (a) 3446. ¿Matriz á que se lle petou moitas veces na porta? ¿Muller moi usada?
“Petada” significa bolo de pan de millo. ¿Querería dicir entón “madre das petadas”? ¿Ou simplemente “nai
golpeada”? Mama o leite 3395. ¿Mamalón? ¿Persoa pesada, torpe, sen xeito? Manteiga (a) 3443. Muller
mol, adaptable ou aduladora. Mariqueiro 3413. Efeminado. Marquesa da bamborra (a) 3444. Marquesa
da presunción (“bamborriña”). Muller que presume de cousas que non ten ou dunha orixe que non é certa.
Matote 3423. Descoñezo que pode querer dicir este alcume. ¿Estará relacionado con “matón”, amigo das
agarradas e leas? Matuleiro (a nora do) 3445. ¿A nora do que fai “matulas” ou mechas do candil? Meco (a
nai do) 3443. Chámase “meco” a unha persoa cegarata ou que lle falta un ollo. Media luna 3391. Así está
a lúa cando empeza a abalar ou devalar. Quizais se refira a unha persoa ambigua, da que non se sabe a
opinión, que nunca se define. Menexo 3401. Descoñezo o posible significado deste alcume. En galego hai
unha palabra “manexo” (aquí quizais escrita “menexo” por erro) que significa “hora do crepúsculo matuti-
no, na que pescan os mariñeiros”. Vén sendo o contrario de “axexo” ou “crepúsculo vespertino, hora en que
se pesca”. Quizais o personaxe tiña o costume de pescar “ao manexo”ou “amanexo” e de aí viría o alcume.
Ou dixo algunha vez “menexo”, por “meneo”, provocando o riso dos que o oíron e o alcume posterior-
mente... Miguel dos Tronos 3408. Alcume dun personaxe co nome de Miguel. O “dos tronos” pode respon-
der a calquera anécdota da súa vida ou ao nome da casa. Morre de frío 3389. Alcume para un friorento.
Óso palomo (a) 3440. Chámase así ó cóccix ou óso pequeno, formado por catro vértebras rudimentarias
en que termina o carrelo do lombo. A persoa puido recibir este alcume polo seu tamaño ou por algún dito
ou frase que incluíse este óso e que dixese nalgunha ocasión (ou porque se doía del a miúdo...).
Papamoscas 3396. Recibe este nome un paxaro pequeno. Tamén se chaman así as persoas demasiado con-
fiadas e fáciles de enganar, os papóns ou papainas. Papanetos 3415. Penso que significa “bebedor”, “borra-
cho”. Pé de pote 3420. Fai referencia a un dos tres pés da base en que se sustenta o “pote” ou recipiente
de facer o caldo. Como alcume quizais queira dar a entender que a persoa que o recibe é “inestable”...
Pendello 3405. Como alcume debe significar persoa inútil, estorbo ou “puta”. Peneireiro 3403. Persoa que
se move afectadamente, dando a entender un certo efeminamento. Pestanexo 3429. Quizais o alcume res-
ponda a algún tic ou defecto nos ollos do individuo. Peto 3417. Seguramente por algunha semellanza co
paxaro deste nome. Politraina (a) 3447. Descoñezo se quere dicir algo esta palabra. Parece ter valor des-
pectivo, como a maioría dos alcumes. Pon estacas 3390. Seguramente ten o significado de persoa que pon
inconvenientes, atrancos. Nalgunhas comarcas galegas chamábaselles así aos intermediarios das feiras de
gando, que impedían a libre compra dos animais. Poteco 3389. Descoñezo o posible significado deste
alcume. Quizais sexa unha forma despectiva de “pote” e faga relación a que era alguén pequeno e barri-
gán, semellante a un pote pequeno e ruín. Potro 3407. Seguramente relacionado con “potra”, que signi-
fica “sorte”. Pero tamén podía estar relacionado co castelán “potro”, poldro, cría do cabalo. Pousafoles
3404. Lento, preguiceiro. Punchiño 3396. Seguramente relacionado con “puncha”, que significa “espiña”,
é dicir, “espiñudo”, de mal xenio ou de difícil convivencia. Quiquirrias ou ¿Qui quirrías? (as) 3435. Parece
palabra onomatopeica que pode facer alusión á maneira de falar destas mulleres. Se fose “qui quirrías” (cun
til non marcado por erro) sería a forma vulgar de dicir en castelán “que quererías”. Quizais fose un alcu-
me para ridiculizar estas mulleres que se esmeraban en falar castelán, mesmo sen sabelo. Rabiso 3416. O
“rabizo” é un mango de certas ferramentas como sachos, eixadas, fouces... Seguramente refírese a un tipo
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Cangallo e Zopa con cebo,
Farafullas, o Lirique,
Chichiminí, o Mariqueiro,
Rillado e mailo Chatolas,

3415 o Furón e Papanetos,
Viracopas, o Rabiso,
o Cachano, e mailo Peto,
Alí Ex... etcétera, Grilo11,
Caco caco e o Cornexo,

3420 Lapacaldos, Pé de pote,
o Callán e Furatestos,
o Tolete, Xan das pallas,
Matote, o Caranguexeiro,

o ilustre Fóxelle a besta,
3425 con Xan Carándola preto12.

Alí o famoso Landún,
Campañó, e Lacañeo,
Carrancholas, Bótao fóra,
Chirlo mirlo, e Pestanexo.

3430 Alí as damas ilustres
das máis nobres do terreo
que xa nacían vestidas
de gracia e mais de talento.
Relucíanlle os dous ollos

3435 ás Quiquirrias13 cal luceiros,
a Creguiña e a Arría en banda

longo e teso. Rebolo 3410. V. verso 1786. Reverendo Pistraca 3398. Persoa que se dá importancia
(Reverendo) e come moi pouco e non lle gusta nada. Rillado 3414. A palabra significa “roído”. Pode ser
unha persoa da que se murmuran cousas, da que se fala mal. Teso 3399. Pode ser unha persoa que ande
moi dereita, ou que sexa valente ou testana. Tolete 3422. O “tolete” é un pau curto chantado no bordo da
lancha no que se amarra o remo a través dun pequeno aro de corda que se chama “estrobo”. Pode facer
referencia ao físico da persoa, pequeno, delgado e musculoso. Tres peliños (a) 3441. Seguramente fai refe-
rencia á escaseza de cabelos desta muller (ou a que teña tres pelos no bigote ou na queixada...). Triquitraque
3409. É un enredo de nenos consistente nun canutiño co que se lanzan balotes ou bólas de papel masca-
do e que funciona cunha especie de émbolo. Ao disparar fai ruído. Non sei ben con que intención se lle
aplica este alcume ao personaxe, quizais porque molesta cando menos se espera ou porque fai un ruído
semellante ao do enredo... Troita 3407. Enganador, falso ou esgulimoso, que non hai quen o pille nas súas
trampas. Viracopas 3416. ¿Borracho? Xan Carándola 3425. Descoñezo a razón deste alcume. Un “xan” é
un inocente e “carándola” talvez sexa o mesmo que “carauta” ou “carantoña”. O alcume sería algo así entón
como “un falso inocente”, “un inocente con máscara”, só de aparencia. Xan das pallas 3422. Ser un “xan”
é ser un tipo sen malicia e do que os máis fan o que se lles antolla. Eu creo que “Xan das pallas” quere
dicir unha especie de monicreque que se deixa levar polos outros, sen opinión. Xipote 3402. ¿Será o
mesmo que “cipote”, é dicir, “parvo”? “Cipote” tamén pode significar “gordiño”. Xoubeiro 3407. Pode ser
que se dedique a vender “xoubas” ou que lle gusten as “xoubas”, ben literalmente ou ben en sentido figu-
rado: “as mociñas”. Zaragalla (a) 3442. Muller que enguedella aos máis coa súa leria. Zopa con cebo 3411.
“Zopar” ou “zoupar” quere dicir bater en algo ou en alguén. Os mariñeiros zoupaban nas augas para mover
a pesca cara á rede. Facíano con penedos atados a cordas, pero ao mellor este personaxe facíao con cebo
ou engado... Ou quizais fora zarabeto e quixesen rirse del por iso, pois en lugar de dicir “sopa con sebo”
diría “zopa con cebo”.

11. O texto pon “ex... etcétera Grilo”, pero eu supoño que serán dous alcumes, un “Ex...etcétera” e outro
“Grilo”, e por iso puxen no texto con maiúsculas “Ex... etcétera” e introducín unha coma entre el e “Grilo”.

12. Ata aquí chega a 17.ª entrega, p. 303. A partir de aquí empeza a 18.ª, na p. 311 de El Álbum.

13. Penso que é un erro por “Qui quirrías”, é dicir, a forma castelá “que querrías”.
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se abanicaban o peito.
Tamén estaba a Curtiza,
sultana das do seu tempo,

3440 a Anduriña, a Óso palomo,
Tres peliños e a do Fento,
Libra d´ouro, Zaragalla,
a Manteiga, a nai do Meco,
A Marquesa da bamborra,

3445 e a nora do Matuleiro:
tamén a Madre petada,
coa Politraina, no medio
de tódalas que van ditas
e de outras muitas que deixo.

3450 Demais de nobreza tanta
había muitos plebeios

que tiñan por bon oficio
traballar para comelo.
Unhas mozas repoludas

3455 de carises sempre ledos
vestían roupa de un día
naquel, por maor respeito.
Con bos corchetes de prata
levaban os seus mantelos

3460 e de encaixes palillados
pranchados ricos pañuelos.
Outras, cofias encarnadas
mui pegadiñas ó pelo,
na orella14 calabaciñas,

3465 nos pescozos aderezos,
dengues bonitos de grana

3456 Roupa de un día. Roupa para ir elegantes, que se gardaba por iso só para o día da festa ou para os
domingos e non se usaba a diario. 3458 e s. Con bos corchetes de prata/ levaban os seus mantelos. Unha das
pezas esenciais do traxe galego é o mantelo, que era unha peza que cubría totalmente a roda da saia,
aínda que estaba aberto por detrás e era un palmo máis curto (deixando ver a saia). Na confección do
mantelo de gala púñase moito coidado. Levaban broches (que é o que aquí debe chamar Pintos “corche-
tes”) de prata ou ouro e moitas veces cadeíñas dos mesmos metais. O mantelo ía rodeado dunha faixa ou
rodo de veludo negro con adornos bordados ou con abelorios cosidos facendo distintos debuxos. No
camiño á festa levábase moitas veces na cabeza (como mulida doutros paquetes) para non dexobalo.
3461 Pañuelos. Castelanismo (seguramente motivado pola rima) por “panos da man”. Eran tamén unha
peza de adorno do traxe, preceptivo na comarca pontevedresa se non se levaba a peza chamada mandil
(que ía por riba do “mantelo” e só cubría a parte de diante). Ía amarrado pola cintura da saia. Moitos
panos, como estes que describe Pintos, eran de encaixe de Camariñas e indicaban que estaban feitos para
levar as arras da voda. 3462 Cofias encarnadas. As cofias son unha especie de bolsa aberta de liño fino,
muselina, tule bordado ou encaixe branco na que se mete a cabeza, recollendo o pelo na súa caída natu-
ral. Moitas eran de encaixe de Camariñas con interesantes debuxos colocados estratexicamente na parte
de atrás da cabeza para que se vexan. Pola cinta da cofia podíase distinguir a condición da muller: as sol-
teiras usábana vermella (como é o caso das que cita aquí Pintos), branca as casadas (ou rechouzas) e
negra as viúvas. 3464 Calabaciñas. Deben ser brincos, pendentes de forma redonda como cabazas peque-
nas. 3465 Aderezos. Adornos colgantes. Case sempre estaban en xogo cos pendentes. (Para ver os máis
usados no traxe tradicional galego, v. El traje gallego de Antonio Fraguas e Fraguas, Fundación Barrié, A
Coruña, 1985, pp. 49-56). 3466 Dengues bonitos de grana. O dengue é unha capiña que cobre os ombrei-
ros e as costas ata o van e que chega por diante en dúas bandas estreitas a rodealo, prendéndose nas cos-
tas cun ou dous broches de prata ou ouro. É, co mantelo, a outra peza esencial do traxe de festa. Pode ser

14. O texto orixinal pon “nas orellas” pero así sería un verso enneasílabo e non un octosílabo. Claro que
ao mellor era “nas orellas cabaciñas” e o linotipista substituíu a forma galega pola castelá…
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ribeteados no estremo,
zapatos de días santos,
e polas mans seus anelos.

3470 Os mozos altos, corpudos,
cirolas frescas de lenzo
levaban e acorchetadas
polainas de pano negro,
socos de pau mui riscados

3475 feitos do que é bidueiro
rebiricados na punta
por evitar un tropezo,
chaleques cos seus bordados
de pano encarnado e negro

3480 con botóns cal bugalliños
colgándolle polo peito,
chaquetas de pano pardo
ou ben azul, polo ombreiro,
sin fachenda ou vanidade,

3485 naturalmente labregos,
monteiras acurutadas
con santiaguiños no medio,
rebiretes e na cima
con mui vistosos prumeiros;

3490 camisa branca de prigos
mui ben pregados no peito,
se axustando a fita ó colo

de distintas cores e lucir diferentes bordados ou apliques. Está feito dunha tea de boa calidade, neste caso
de “grana”, un tipo de pano fino usado para traxes de festa. 3471 Cirolas. Pantalón de tea de liño (ou lenzo,
como di Pintos) branco. Ía sobre o calzón. 3473 Polainas. Calza para abrigo das pernas que chegan do pé
ao xeonllo. Abróchanse por fóra (aquí por medio de corchetes ou broches, seguramente visibles e de metal
de calidade). Amárranse ao pé por medio dunha cinta que pasa por debaixo do arco do zapato ou do zoco
e que se agarra á tira no último botón ou corchete da polaina. 3474 e ss. Socos de pau moi riscados. Para
coñecer o calzado tradicional, v. El traje gallego de A. Fraguas, Fundación Barrié, A Coruña, 1985, p. 62.
Alí pode verse que se usaban zocos con sola de madeira e pel por riba. A madeira era de bidueiro e debía
riscarse por baixo para que non estivesen lampos e non se esvarase facilmente. Na punteira tiñan un refor-
zo ou biqueira como protección “rebiricado –ou rebilicado– na punta/ para evitar un tropezo”. 3478
Chaleques. É coa monteira a prenda máis vistosa do traxe masculino. Era de paniña, veludo ou baeta de
colores (aquí encarnado e negro). 3480 Bugalliños. Os “bugallos” son excrecencias redondas do carballo.
Aínda se poden ver nalgúns dos traxes conservados nos museos galegos como nos traxes da costa ponte-
vedresa se levaban dúas reas de botóns redondiños como bugallos. 3482 e ss. Chaquetas. A chaqueta era
curta e entallada de pano castaño, verde, azul ou encarnado (aquí de pano pardo ou azul). En certa época,
que debe coincidir coas datas en que escribe Pintos, a chaqueta gastábase levándoa ao ombreiro, nunha
postura que, lucindo o chaleco, se consideraba elegante e demostraba un certo orgullo de clase (natural-
mente labregos, é dicir, labregos orgullosos de selo, sen fachendas nin disimulos). 3486 Monteiras. É un tipo
de pucho que xa se usaba a fins da Idade Media. Serve para abrigar a cabeza e algunha vez as orellas. Faise
de la ou de tea e ten forma apirulada cun remate ou dobrez  ao redor, menos por diante, que tapa os ollos.
Adornábase con bordados ou coséndolles anacos de seda que facían un debuxo. Tamén se lles puñan plu-
mas de galo, de pavo, de gaio ou perdiz. Acurutadas. Prominentes. 3487 Santiaguiños. Debe ser algo bor-
dado, quizais unha cruz de Santiago ou a cónchega da vieira no medio do curuto da monteira. É posible
tamén que fose un broche en forma de cónchega (que tamén os usaban as mozas pontevedresas no seu
traxe para adornar por detrás o amarre do dengue). 3490 Camisa. Como nos di Pintos neste caso era unha
peza branca que tiña o peitoral con prigos ou pregos e na parte do pescozo remataba cunha fita ancha que
se abotoaba cuns botóns de puño de prata.
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de prata por uns xemelos.
¡É de ver aqueles mozos

3495 nunha muiñeira contentos,
ruando mui estricados
co chascarraschás no medio!
¡N’hai galo mellor prantado
no máis rico galiñeiro

3500 que un mariñán que se arrisca15

no punto do sacramento!
¡É de ver o fervorizo
que encende o repiniqueo
das castañolas nas xentes

3505 que rodean un gaiteiro!

¡É de ver un contrapaso
con tan graciosos meneos,
mil voltas, reviravoltas
a compás todos facendo!

3510 Entreverádo-los16 homes,
brincando de amores cheos,
saltándolle as alegrías
en tal barullo e contento.
De cando en cando aturuxan,

3515 desafogando ó alento,
suspiros, que lle recollen
as mozas dentro do peito17.
Desta xente, como digo,

15. No texto orixinal “axxisca”, por erro.

16. O texto orixinal pon “entreverados los homes”, pero é unha das formas que ten Pintos de grafar a
segunda forma de artigo.

17. Ata aquí chega a 18.ª entrega, na p. 311 (a mesma en que empezou). A partir do verso seguinte é a
19.ª, na p. 318 de El Álbum.

3496 Ruando moi estricados/ co chascarraschás no medio. Parece que se divertían bailando moi estirados (non
sabemos se nunha ringleira moi longa ou cada un deles moi estarricados, como é normal na posición da
muiñeira), coa música das cónchegas, gaitas e pandeiros e pandeiretas (o chascarraschás) no medio da roda
que farían. 3501 No punto do sacramento. Seguramente que se refire ao “punto” ou tipo de paso que se fai
coas pernas e pés cando se baila unha muiñeira, unha ribeirá, unha xota... En moitos lugares de Galicia
era común que o día da festa grande ou festa do patrón relixioso se bailase unha muiñeira especial, con
puntos marcados, diante do altar maior na misa, no momento da Consagración. En Pontevedra sería nas
festas do Corpus. Este sería “o punto do sacramento”. (Para ver as danzas das distintas confrarías ponteve-
dresas, v. Historia de la ciudad de Pontevedra de Fortes Bouzán, p. 430). 3515 O contrapaso. O propio Pintos
define esta danza como “baile nacional de Galicia”. É unha das diversas variacións da muiñeira. 3512 As
alegrías. O peito coas alegrías.
XIX ENTREGA (vv. 3518-3717):
Colocadas no muíño, as xentes esperan atentas a continuación do relato. (Empeza aquí o 2.º capítulo da
SEGUNDA PARTE, v. 3530). Pinchapava mira ao redor e toma a palabra nun exordio de falsa humildade,
gabando os seus oíntes e prometéndolles que para que non sexan nunca esquecidos colgará os seus retra-
tos das paredes do muíño (vv. 3530-3621). Retoma o fío do relato volvendo ao día de san Sebastián e conta
que, logo da parva, fora con Alberte a san Bertomeu (Bartolomeu), igrexa que ten un altar dedicado ao
patrón dos comerciantes. Conta que esa igrexa na actualidade foi derruída (vv. 3650-3669). Había aquel
día moita xente e, para poder cumprir co santo, Pinchapava tivo que estar dentro bastante tempo e sufrir
estreitezas. Talvez como consecuencia diso colleu unhas febres e houbo de meterse na cama, sen poder ir
á festa que pola tarde en Lérez celebraban Pedro, a fillastra do taberneiro e Rosa. Para curar as febres
Pinchapava chama a dous menciñeiros.
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se compuña o misto gremio
3520 que foi a oír o remate

do conto de Rosa e Pedro.
No medio o gran Pinchapava
cos labios xa medio abertos
se puxo, e todos quedaron

3525 caladiños mui atentos.
Dou un vistazo á redonda
mirando tanto silencio,
e dono de si, no muiño18,
comenzou el deste xeito:19

II
3530 Señores e mais señoras,

ou máis mellor caballeros,
que aquí estades voluntarios
debaixo do meu cuberto
por oír da miña boca

3535 o remate do suceso
de aquela probe Rosiña
que caíu na ré de Pedro,
¿qué exordio querés de min
que son todo un home lego,

3540 sin as borlas de doutore

nin siquera un colgarello?
É verdade que algún libro
e varios papeles leo,
mais tan variada letura

3545 trabúcame o pensamento.
Así que teño a cachola
como unha ola fervendo
con mil contos que se contan
do mundo novo e do vello.

3550 ¡Cántas palabras de vulto
se me engarellan nos sesos!
¡Cánta retólica, e frases
do novo frasiloxeo!
Sinto por entre os miolos

3555 remexerse un formigueiro
de cousas do mundo novo,
e cousas do mundo vello.
Pero aquí mui confiado
neste auditorio que vexo

3560 romperei eu a falare
aunque no principio tremo.
Ben que din tamén tremía
aquel n’era muiñeiro

3537 Ré. Rede. 3551 Engarellan. Enmarañan. 3552 Retólica. Retórica. 3553 Frasiloxeo. Fraseoloxía. 3562
e ss. Ben que din tamén tremía/ aquel n´era muiñeiro/ sinón orador que pasa/ por de oradores enxemplo. Así
como din que tremía aquel que non era muiñeiro senón o exemplo dos oradores. Quizais se refira a
Demóstenes. Este xeneral ateniense do s. V a. C., a primeira vez que usou a palabra na tribuna pública,
empregou unha construción sintáctica de frases moi longas e un estilo cortante cunha voz débil e pouco
folgo, provocando o riso da concorrencia. Satiros, un autor-actor da época, deulle azos para vencer a súa
timidez e dificultades, ensinándolle como corrixirse. Plutarco conta que lle custou moito traballo ser un
orador aceptable. Tivo que poñer pelouriños na boca para mellorar a pronuncia, educar a súa lingua, facer
exercicios pulmonares (para o que chegou a falar na praia intentando dominar o ruído das ondas do mar).

18. “Muíño” ten que lerse como palabra bisílaba, para que dea a medida do verso.

19. De novo, como vemos, pasa aquí Pinchapava a ser o narrador principal.
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sinón orador que pasa
3565 por de oradores enxempro.

Así que, ilustre auditorio,
me sinto mui satisfeito
de vós porque sós20 beninos,
e seredes indulxeiros.

3570 ¿Nin quen poría esto en duda
sendo vós tan de talento
que podedes compararvos
cos máis sabiondos maestros?
Non o digo por gabarvos,

3575 nin porque diante vos teño,
nin para que igual alaudo
deades a este muiñeiro,
sinón porque estou convicto
de que non hai no universo

3580 coleución máis escollida
que a dos que estás aquí dentro.
¿Qué Londres nin que París,
cos pares e loros mesmos
podrán eles compararse

3585 con vosoutros, compañeiros?
¡Qué prendas de alma e de corpo
en vós todos recoñezo!
Digo que o demo non topa
por onde a un de vós collelo.

3590 Non dedes esas señales

de aprobación que estou vendo,
pois inda o que digo é pouco
para o que sinto no peito.
A lástima é que vós todos

3595 irés desaparecendo,
pois todos fillos da morte
ricos e probes nacemos.
Mais non se vos dea, amigos,
que vosos nomes eternos

3600 serán aquí no muíño,
e entre tódolos muiñeiros.
¿Non vedes vós eses cravos
tan espetados e tesos
por tódolos catro lados

3605 deste famoso aposento?
Pois neles colgar maxino
vosos retratos inteiros
para que nunca a memoria
de vós esqueza o terreo.

3610 Carmín xa tén o encargo
e está as pinturas moendo,
e di que sairés falando
mellor que vivos no lenzo.
Endexá podés botare

3615 bos tragos con bos cortezos
porque da morte trunfantes
vos sacará este muiñeiro21,

3568 Sos. Sodes. 3578 Convicto. Convencido. 3583 Pares. Pares de Francia. Loros. Lords de Inglaterra.
3598 Non se vos dea. Non vos importe. Non vos dea mágoa morrer. 3610 Carmín. Debe ser o alcume do
pintor ao que lle encargou Pinchapava os cadros. O “carmín” é unha materia de cor vermella moi forte que
se saca da cochinilla. 3615 Cortezos. Codias de pan. “Podedes comer e beber ben” é o que quere dicir
cando di que podés botare/ bos tragos e bos cortezos.

20. Por “sodes”.

21. Verso de difícil lectura porque para que dea a medida exacta hai que facer a palabra “muiñeiro” trisí-
laba”. Sería mellor “Vos sacará o muiñeiro”.



336 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

e as vanidades do mundo,
disfrutaredes comestos

3620 xa polas sens e bechocos
que formarán vosos membros.
Agora o delgado fío
do meu conto recollendo,
por el irei eu tirando

3625 fasta acabar o nobelo.
Naquela festa quedamos
do gran santo do comerzo,
que era día de alegrías
e de foguetes sin termo.

3630 Fomos pois á do patrón,
noso San Bartolomeo,
igrexa que tiña o santo
Bastián no lado ezquerdo22.
¡Cánta xente alí acudía

3635 tódolos días arreo
cando tocaba a campana
polos devotos ó tempro!
¡Qué troupelear de socos
e qué mareas correndo

3640 polas calles por chegare
a oír as misas a tempo!
Polas tres portas a unha
se rempuxaban metendo
fasta quedar ateigada

3645 d’ homes, mulleres e nenos.
Inda por fóra se vía,
da porta maor, atento
xentío mui cubizoso
de descrobir de alí o crego.

3650 Mais agora aquela igrexa
novos homes desfixeron,

3620 Sèn (substantivo de xénero feminino). Segundo di o mesmo Pintos é o animaliño chamado bicho ou
coco que se coñece tamén como “vesa” ou verme do touciño. 3627 Do gran santo do comerzo. Como xa
dixemos, o patrón do gremio dos comerciantes era san Sebastián. 3630 e ss. Fomos pois á do patrón,/ noso
san Bartolomeu,/ igrexa que tiña o santo/ Bastián no lado ezquerdo. Foron á igrexa do patrón, san Bertomeu,
que tiña nunha capela do lado esquerdo a san Sebastián. O patrón de Pontevedra era san Bertomeu, en
especial era patrón do gremio dos cabaleiros. A vella igrexa estaba onde agora se levanta o Casino ponte-
vedrés (a súa exacta localización pode verse no plano da p. 92 da Historia de la ciudad de Pontevedra de
Xosé Fortes Bouzán). Non se sabe cando foi construída pero funcionaba xa no s. XIII, usándose ademais
de como igrexa como casa do concello. Parece que debido ao seu pequeno tamaño e aos danos recibidos
no terremoto de 1755 decidiuse derrubala, feito que se consumou entre 1842 e 1844. Polo tanto, cando
escribe este poema Pintos, a nova igrexa de san Bertomeu estaba xa instalada, dende 1835, no templo que
deixaran vacante os xesuítas exclaustrados no s. XVIII. A presenza da igrexa de San Bertomeu na cantiga
famosa de Pontevedra (Pontevedra é boa vila/ dá de beber a quen pasa:/ a fonte na Ferrería/ San
Bartolomeu na praza) está explicada en Adral V de Filgueira Valverde, p. 195. 3650 e ss. Mais agora aque-
la igrexa/ novos homes desfixeron,/ e no sitio se reparan/ outros profanos cimentos. O terreo da antiga igrexa de
san Bertomeu intentábase daquela usar para construír un teatro (o Liceo e o Teatro do Liceo, que só se
puido iniciar en 1864) con moita oposición por parte do arcebispado, que consideraba impropio un lugar
sacro como aquel para representar comedias. Finalmente acabou, como dixemos, sendo o Casino. Tamén
se intentou facer no terreo unha praza de abastos (v. p. 24 Pontevedra 1840-1915 de Enrique Sotelo
Resurrección).

22.  Tamén este verso é de difícil lectura pois debemos facer a palabra “Bastián” trisílaba ou non facer eli-
sión en “lad´ezquerdo”. Sería mellor de ler se fose “Bastián no seu lado ezquerdo”.
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e no sitio se reparan
outros profanos cimentos.
N’ hai que facerlle, señores,

3655 que a todo lle chega o termo,
e todo o varre e aniquila
e gran fouzaña do tempo.
Os mesmos ósos dos mortos
alí non deixaron quedos,

3660 que todos, desenterrados,
no camposanto os meteron.
Pero ó levantarse as lousas
das sepulturas correron
miles de ratas e ratos

3665 que nas casas se meteron.
Quedaron tan apestadas
algunhas que, polo cheiro,
dos ratos que nelas chirlan
ninguén as quer en arrendo.

3670 De estar pois alí metido
na función por tanto tempo,
e de ser mui estrochado
cando saín, me espremendo,

pegoume unha calentura,
3675 ou frebe, que o sangre dentro

fervía e altareado
me estaba o pulso batendo.
Xa por min tiraba a cama,
e non tuven máis remedio

3680 que ir e guindarme de costas
porque me estaba caendo.
Por sabido que non puden
ir á tarde ó parrandeo
de Lérez, ou foliada

3685 de Rosiña e mais de Pedro.
Fixénome chiculate
como remedio caseiro,
que os que nunca tal tomamos,
pensan que nos fai proveito.

3690 Del me deno unha gran cunca
e, á forza, funo sorbendo,
emboutando a boca toda
e o demais, polo gargueiro.
Eu pensei que toleaba

3695 dimpois de tal chiculeo.

3657 Fouzaña. Fouce. 3658 e ss. Os mesmos ósos dos mortos/ alí non deixaron quedos/ que todos desenterra-
dos/ no camposanto os meteron. En 1842 clausurouse o cemiterio que estaba na fronte da igrexa de san
Bertomeu. (Para unha descrición da igrexa co cemiterio, ver p. 126 da Historia de la ciudad de Pontevedra
de Xosé Fortes Bouzán). Como di logo Pintos, o levantamento deste cemiterio provocou unha aparición
masiva de ratas e as casas da zona quedaron tan apestadas e cheas destes animais que ninguén as quería
arrendar. En A gaita na “Foliada” 4.ª dentro do poema “Carmen Patrium sive Pontevedra” na nota 3 da p.
114 (ed. facsímile RAG), Pintos di: “Esta iglesia del Patrono de Pontevedra fue derribada hace pocos años.
Con este motivo y el de haberse levantado todos los cimientos y abierto todas las sepulturas que allí había,
se infestaron de ratones las casas de aquella proximidad”. 3670 De estar pois alí metido/ na función.
Pinchapava volve remitirnos aos actos relixiosos en honor a san Sebastián que se realizaban na antiga igre-
xa de san Bertomeu. Isto debería datar a historia de Rosa e Pedro nunha época anterior a 1835, aínda que,
como sabemos, tamén se relatan dentro da historia feitos contemporáneos da publicación dos “Contos da
aldea”, como son a visita de Isabel II a Galicia ou a chegada do cometa Donati (1858). 3672 e s.
Estrochado/ cando saín me espremendo. Esmagado, apertándome ao saír. 3683 e ss. Ó parrandeo/ de Lérez ou
foliada/ de Rosiña e mais de Pedro. Refírese á festa que montou a fillastra do taberneiro e da que se fala nos
versos 2143 e ss. 3692 e s. Emboutando a boca toda/ e o demais, polo gargueiro. Metino pola gorxa abaixo
(polo gargueiro) enlixando (emboutando) toda a boca e o demais.



338 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

Entroume tal calorizo
que me voaba o celebro.
Chamano logo a Panduro
e tamén veu o Coqueiro,

3700 cada un cunha badana
mui negra con instrumentos.
Pulsánome os dous a unha
ollándome mui atentos
e dixeno: “¡Caso agudo!

3705 Man á lanceta mui presto”.
Desenrolano as badanas
e sin comendarse ó demo
a porfía zas, zas, zas,
pinchano o pé e brazo ezquerdo.

3710 O sangre por tales furos
non saía, porque espeso
decían eles que estaba,
e frío se iba poñendo,
callado con borborotos

3715 cal si fora leite preso,
e que conviña soltalo
desfuracando o pelexo23.
Eu non sei si n’atinaban
coas veas andando a tentos24,

3720 pois de min fixeno un cribo
de buracos todo cheo.
Por fin de tanto pinchazo
surdiu un chorro correndo,

3698 Panduro. É o alcume dalgún menciñeiro. Pode que curase poñendo pan duro nalgún sitio e rezando
algunha oración ou quizais o alcume teña a orixe en que comía mal, porque non fose moi cotizado na súa
profesión. Ou por calquera outra razón (un dito, o nome da casa de onde proviña, o gusto polo pan rese-
so, cutrería en aproveitar excesivamente o pan, que fose seco como o pan reseso...). 3699 Coqueiro. É o
alcume do outro menciñeiro. Probablemente porque usase para as curacións a “coca de Levante”, é dicir,
o froito machucado de certas papaveráceas. Ou quizais se chamase así porque fixera “cocas” ou arcadas
(conxunto de arcos) ou “cocas” (xigantes). Ou parecera unha “coca”, é dicir, un xigante. 3700 Badana.
Bolsa de coiro de badana. 3702 Pulsánome. Tomáronme o pulso. 3705 Man á lanceta. Hai que botar man
da lanceta. Hai que facelo sangrar. 3707 Sen comendarse ó demo. Sen encomendarse ao demo. Sen pensa-
lo máis. 3708 Á porfía. Competindo. Sen querer ser un menos ca o outro. 3714 Borborotos. Vurullos, gru-
mos, partes sólidas. 3715 Leite preso. Leite callado. 3716 Soltalo. Facelo máis fluído.
XX ENTREGA (vv. 3718- 3909):
Os menciñeiros fanlle mil falcatruadas ao pobre de Pinchapava e non só non o curan senón que o levan á
beira da morte. Menos mal que a muller, con bo sentido común, decide non facerlles caso e alimentalo
ben (vv. 3718-3785). Pero debido á enfermidade e as súas complicacións o muiñeiro está case un ano
encamado e sen poder saír da casa. O que sabe da historia de Rosa e de Pedro é o que pode oír a través
do tabique pois, como viven porta con porta e as paredes están mal racheadas, élle posible entender moito
do que falan. Así entérase de que Rosa tivo un meniño que levou Pedro da Verga, despois de cortarlle unha
das dediñas do pé, á porta dun señor importante (logo saberemos que é o seu pai, polo tanto o avó do
meniño); pero que, cando marchaba, viu que un criado collía o neno e o tiraba ao rego, no medio da rúa.
El, furioso, feriu o criado e volveu coller o pequeno para levalo á inclusa, onde o deixou cun papel co que
Rosa o identificase e puidese recuperalo. Rosa escoita, desacougada, a historia.

23. Ata aquí a entrega 19.ª, na p. 320. Dende o seguinte verso a 20.ª, p. 326 de El Álbum.

24. O texto pon “a tentas”, pero así non se realiza a rima.
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como o torno de unha pipa
3725 de sangre color vermello,

O do brazo en escudilla
mui grande me recolleno,
e o pé se me desangraba
nun froreado barreño.

3730 Quedei máis morto que vivo,
tan escoado e baldeiro
de sangre, que gran anaco
quedei sin coñecimento.
Cando en min xa tiña volto

3735 dixo Panduro ó Coqueiro
que o sangre estaba verdoso,
cheo de soros e agüento:
que era señal que lixosos
tiña os condutos do peito,

3740 e tamén que o meu diframa
se tiña mui barolento;
que fora un Dios o chamalos
á carreira, inda con tempo,
que si me descuido un pouco

3745 xa non atopo remedio.
Puxénome a dieta viva
sin probar máis alimento
que aguas chocas e cocidas

de cordiales e de ourego.
3750 Íbame debilitando,

me quedando nos pelexos,
todo estilado e sequiño,
sin me ter medio direito.
Pasano os tréminos críticos

3755 cinco ou seis veces arreo,
e eu postrado na cama
xa un esquelitiño feito.
Todo cheo de humedades,
con emplastos pegaxentos,

3760 e unha proia de liñaza
cocida sobre o panceiro.
¡Pasei unhas agonías!
Da morte estuven tan preto
que xa fun encamiñado

3765 recibindo os sacramentos.
Miña muller presumindo
que o mal xa fora cedendo
e que se alargaba a cura
privándome de alimento

3770 fíxolle a conta a Panduro
e mais tamén ó Coqueiro,
decindo que os chamaría
si houbese algún retroceso.

3724 Torno. É o paíño que tapa o furado dunha “pipa“ de viño. 3731 Escoado. Espremido. 3737 Soros.
Son as augas amarelentas que se desprenden do leite callado. 3738 Lixosos. Cheos de lixo, taponados.
3740 Diframa. Diafragma. 3741 Barolente. Con balor ou mofo. 3742 Fora un Dios o chamalos. Que fora un
aviso de Dios, unha sorte, chamalos. 3746 Dieta viva. Dieta moi estrita. 3748 Aguas chocas. Auga en des-
composición, que leva tempo nun recipiente. 3749 Cordiales. Remedios para enfermos do corazón. Ourego.
O ourego é unha planta labiada que se usa en cocementos como tónico e estomacal. 3752 Estilado.
Consumido, mirrado. 3754 Tréminos críticos. Termos críticos. Estar a piques de morrer, estar nas últimas.
3760 Proia de liñaza. Bolas, tortas de fariña feitas con semente de liño. A liñaza moída úsase para cata-
plasmas, que é o que quere dicir “proia de liñaza”. 3761 Panceiro. Os dicionarios dan como significado
desta palabra a de “pau vertical, colgado do teito onde se deixa o pan”, pero ou ben Pinchapava quere dicir
que era unha masa reseca no “panceiro”, sen cocer, ou ben refírese a un lugar específico do forno onde se
coce o pan. 3764 Encamiñado. Asistido co viático.
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Matou logo unha galiña,
3775 fixo un valente pucheiro

e foime abrindo o apetito
e funme convalecendo.
Á volta de quince días
erguerme puden do leito,

3780 xa entraba a comer do pote
vaca boa e mais bo cerdo.
Miña dona me quentaba
un gobeletiño cheo
de bo viño no rescoldo

3785 con mel e manteiga dentro.
Tardei en saír afora
de un ano seique ben preto
pero oía muitas cousas
que falaban Rosa e Pedro.

3790 Vós xa faredes memoria
que estaba eu paré por medio,
que n’a tiña ben rachada
e faltábanlle algúns rebos.
Unha noite, ¡ai Dios qué noite!

3795 esfachicábase o Ceo
con trebóns e chuvia gorda,
con lustres e muito vento.
Eu rezaba a Santa Bárbora
muita fe lle prometendo

3800 pois cando fai treboada
é cando nela máis creo.
Amigos, de cando en cando,
un ¡ai! tan triste no eido
soaba de Pepa Rosa

3805 que inda me puña máis medo.
Anque eu rezaba, escoitando
tiña os oídos atento,
e volta – “¡Ai! ¡ai!” resoaba,
“¡ai ai ai ai de min, Pedro!”

3810 – “Miña Rosa non me afrixas”,
lle el decía en brando acento,
“non me afrixas, que n’atura
meu corazón por adentro.
Pára de chorar, non chores,

3815 que o choro teu é istrumento
que fire as miñas miniñas
que están nos ollos tremendo25.
Direiche todo o que fixen
por salvar meu fillo tenro

3820 e poñe-lo teu honore
do mundo ás falas cuberto.
Por ti Rosa da alma miña
recollín dentro do peito
as alas do corazón

3825 que se batían arreo,

25. No texto “que están ollos nos tremendo”, por erro.

3783 Gobeletiño. Un vasiño. 3792 Rachada. Racheada, tapada, rechea. Que n´a tiña ben rachada. Non a tiña
coas regañas ben atacadas con rachas ou lousas. 3793 Rebos. Recebos. 3795 Esfachicábase. Esfarelábase,
esnaquizábase. 3798 Santa Bárbora. Santa Bárbara, virxe e mártir. A súa festa celébrase o 4 de decembro.
A santa Bárbara recórrese como protección contra as tronadas, seguramente porque os seus asasinos (o seu
pai e o presidente da cidade de Nicomedia, Marciano) morreron fulminados por un lóstrego divino. 3800
e s. Pois cando fai treboada/ é cando nela máis creo. Xa o di o dito: “Só se lembra un de santa Bárbara cando
trona”. 3813 e 3814 Que n´atura/ meu corazón por adentro. Estou tan angustiado que non me cabe o cora-
zón no peito.
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cando ó teu e meu miniño
lle cortei con sentimento
mui a rente o dedo gordo
do seu pesiño direito.

3830 ¡Pouco chorou, cuitadiño!
que logo o sangre vermello
se restañou na ferida
de estrugas con sume espeso.
De noite leveino á porta

3835 de aquel señor cabaleiro
que tén riquezas abondo,
no seu amparo creendo.
Pero cando eu esperaba
caridá achar alí dentro

3840 desengano mui terríbel
veu a dobrar meu tormento.
Baixou axiña un de arriba
que colleu o probe neno
e no medio alí da calle26

3845 deixouno, estando chovendo.
Eu que vin a iniquidade,
filla de almas de penedo
saquei o sabre e nas costas
un cintalazo lle pego.

3850 Afociñou de contado
cos morros, e foi batelos
no chan do portal da casa
que lle será de escarmento.
Libre xa da caridade

3855 me fun co neno correndo
metelo dentro da arquiña
cun papeliño no seo,
con señas para mañán
acudir a recollelo,

3860 poi-la copia do escritiño
vela aí tés que a ti cha entrego.
Si fixen o que ora sabes,
só foi polo teu proveito,

3827 e ss. Lle cortei con sentimento/ mui a rente o dedo gordo/ do seu pesiño direito. Aínda que hoxe nos pare-
za un costume salvaxe, era considerado humanitario o feito, moi corrente no século XVIII e XIX, de que se
lles cortase a deda gorda a moitos meniños de orixe humilde coa intención de que de maiores fosen decla-
rados inútiles para o servizo militar e non entrasen nas levas. A razón principal residía en que, mentres os
de orixe nobre estaban exentos e os ricos podían pagar a un pobre que fose no seu lugar, estes últimos
tiñan que facer o servizo obrigatoriamente, o que implicaba estar varios anos (creo que oito) fóra da casa,
en condicións penosas e moi expostos a perder a vida, ben nas guerras, ben coas enfermidades epidémi-
cas ou esporádicas que xurdisen naquel mundo antihixiénico e de aglomeración. Ademais, ao volver des-
pois de tanto tempo (se por un casual volvían) tiñan grandes dificultades para integrarse de novo na socie-
dade anterior. A temática contraria ao servizo militar tamén a tratou Pintos na égloga “Xacinto e Catriña”.
3833 De estrugas con sume espeso. Co zume espeso de ortigas (“estrugas”). No Dioscórides renovado de Pío
Font Quer (Ed. Labor, Barcelona, 1976, terceira edición, p. 133) pode verse como unha das principais pro-
piedades das ortigas é a hemostática, servindo para cortar todo tipo de hemorraxias sanguíneas. 3849
Cintalazo. Golpe coa parte chá da folla do sabre. 3850 Afuciñou. Caeu de fociños. 3856 Arquiña. Torno da
inclusa. Logo pasou a chamarse así xenericamente a inclusa.

26. Aquí o castelanismo non responde nin á rima nin á medida. Pode ser que fose unha palabra tan común
como préstamo no galego que Pintos non se decatase da súa introdución... Ou pode ser un posible erro
do linotipista.
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e do fillo, que é meu fillo,
3865 fillo do amor primeiro”.

– “¡Ai!”, chorando dixo Rosa
“Que se botase, ¡oh ceos!
meu encarnado anxeliño
¡non puden privarcho eo27!

3870 Pero cortarlle, ¡oh, cruore!,
o máis pequeniño membro,
¿cómo había consentilo,
cómo, unha nai dime, Pedro?
¡Cuitadiño, sin catalo

3875 teu natural alimento
que ferve todo perdido
para ti dentro do peito!
Disgraciado, ¿qué delito
viñeches a cometelo

3880 que o teu inocente sangre
foi derramado tan cedo?
¡Mataime!, ¡oh ceos! ¡mataime!
Da miña vida non quero
gozar, que me desredaña

3885 pesar máis duro que o ferro.
¡Mataime! ¡oh ceos! ¡mataime!

¡Mataime neste momento!
¡Mataime esta triste vida
que de xionllos o prego!”

3890 De contado lle el acode
cun achego afagadeiro,
e lle colle a man coas súas,
e lle di en mimoso acento:
– “Non cuides que entrañas duras

3895 no corpo tén o teu Pedro,
pois sabe sentir abondo,
mais que teña os ollos secos.
As bágoas que, derretidas,
son desafogo do peito,

3900 cando non pode botalas
estrala co sentimento.
Por ti, nai dos meus amores,
derramei o sangre tenro
do miniño, porque poidas

3905 un día seguro telo.
Porque poidas afagalo
no teu regazo e no seo,
nos teus brazos amorosa
ter o retrato de Pedro28.

3867 Que se botase. Que se botase á inclusa. 3869 Eo. Eu. 3874 Sin catalo. Sen ter probado. 3884
Desredaña. Priva dos redaños ou valor. 3891 Achego afagadeiro. Acercamento cariñoso.

27.  A forma “eo” serve para conservar a rima. É necesario lela como bisílaba para que dea a medida do
verso.

28. Ata aquí a entrega 20.ª, na p. 328. A partir do verso seguinte a 21.ª, na p. 335 de El Álbum.
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3910 Unda ti ver o teu sangre,
das miniñas o recreo,
que te axude na orfandade,
quen te defenda en apretos,
quen che feche a última hora

3915 os ollos no seimento,
sin que cho furten os homes
para quintas nin sorteos.
Dime agora si faría
tal aución con mal intento

3920 quen firiu seu corazón
por amor de ti e do neno”.
Rosa, triste, os ollos fitos,
e a man posta ó lado ezquerdo,
con voz detida e folgosa

3925 dixo tomando un alento:
– “Muito me doi o filliño

das miñas entrañas, Pedro;
co sangre del se magoan,
e me firen os seus berros.

3930 Como labra so das laxes
a fecha caíndo arreo,
ou como a trilla ou a traza
me roe o pesar por dentro.
Comenza a veces a fonte

3935 de un fío como un cabelo
que corre e crece e no fondo
rebenta nun río cheo.
¡Qué ben decía mi padre
dándome a veces consellos!

3940 ¡Cata, Rosa, que dun paso
mal dado resurden cento!
¡Ai, miña Virxen29 da O,
patrona do meu terreo!

XXI ENTREGA (vv. 3910-4089):
Pedro consola a Rosa explicándolle que se lle cortou a deda ao neno foi para que quedase exento do ser-
vizo militar e puidese estar con ela ata que fose vella. Rosa segue a laiar e lembra os consellos do seu pai.
Pedro desespérase e xúralle que só a morte pode obrigalo a non cumprir a súa palabra de matrimonio.
Ante este xuramento a mociña acouga algo e o soldado aproveita entón para asegurarlle que o seu pai sairá
logo do cárcere, pois todos os demais que interviñeran na liorta da taberna estaban ceibes había tempo e
el fora absolto dos cargos. Tamén lle lembra que o cesteiro non sabe nada do embarazo e do neno, pois el
só lle dixo que a filla non o ía visitar porque tivera unha grave enfermidade do peito que a obrigara a gar-
dar cama. Rosa, máis acougada, despídese de Pedro. 3911 Das miniñas o recreo. O recreo, o deleite das
meniñas dos ollos. 3915 No seimento. O día da túa morte. 3924 E a man posta ó lado ezquerdo. No cora-
zón. 3928 Co sangre del se magoan. Co sangue do neno máncanselle as entrañas (que citou antes). 3930 e
ss. Como labra so das laxes/ a fecha caíndo arreo/ ou como a trilla ou a traza. Aquí parece que hai que enten-
der “so” como “sobre”: “igual que fura unha pinga que cae constante riba dunha laxe ou como o fai a tri-
lla ou traza” (son dous nomes dun mesmo insecto que come a madeira e que tamén se coñece como
“couza”). 3942 Virxen da O. É a Virxe embarazada, preñada. ¿Será patroa das embarazadas? Aínda que a
afirmación de Rosa de “patrona do meu terreo” pode responder a que era a antiga patroa de Pontevedra ata
que a Virxe Peregrina veu desprazala como tal. Segundo Fortes Bouzán (Historia de la ciudad de Pontevedra,
p. 430) o Concello de Pontevedra tiña un voto á Nosa Señora da Concepción, por salvar a ponte da chea
de 1658. O voto consistía en ir á solemne recepción da bula ou do arcebispo. Ademais o Concello man-

29.  No poema alternan as formas “Virxen” e “Virxe”. Quizais por erro do linotipista ou descoido do pro-
pio Pintos.
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¡perdonaime aquel crebanto
3945 debaixo do laranxeiro!

que son triste pecadora
de fraco barro e sinxelo,
que dos lumes da pasión
non puden fuxir a tempo.

3950 Tranquilaime as badaladas
que o remorso dá no peito,
que abonde por meu castigo
o loito que n’ alma teño.
Vós sabedes que as meiguices

3955 do namorado mancebo
si firen a muller nova
no seu tempiño primeiro,
vese axiña molegada,
sin tino no pensamento,

3960 ceguiña cae no barranco
da pasión sin percebelo.
Perdonaime, Virxe Santa,
perdonaime o meu tropezo,
que sola me vin nun fogo

3965 que acendía eu sin sabelo.

Só me falta por remate
que o dono do meu estreno
barquiña no mar do mundo
me deixe sin mariñeiro”.

3970 Con un valente suspiro
lle dixo amoroso Pedro:
– “Rosiña da miña vida,
non teñas nunca ese medo.
Primeiro vera-la cara

3975 negra do sol cal fumeiro
que falte a fidelidade
xamais para ti de Pedro.
Primeiro rebentarán
as cordas e cordeeiro

3980 do corazón en que sola
tes, Rosa, imperial asento.
Créeme30 que sola ti foches
señora dos meus alentos,
e no cuartel e nas armas,

3985 e nas estrelas do ceo,
nos árbores e nas frores,
no campo, no mar inmenso,

daba case todos os anos procesións á Nosa Señora da O, dende a capela de San Xulián (que estaba en San
Bertomeu) ata a igrexa de Santa Clara, seguidas de novenarios, xa porque o tempo fose seco das calores
ou rigoroso de vento, chuvias ou fríos. 3944 Crebanto. Pecado, quebranto do 6.º mandamento. 3950
Tranquilaime. Tranquilizádeme. 3958 Molegada. Crocada, fundida. 3966 e ss. Só me falta por remate/ que o
dono do meu estreno/ barquiña no mar do mundo/ me deixe sen mariñeiro. Estes belidos versos presentan a
angustia de Rosa ante a posibilidade do abandono de Pedro: “o único, xa, que me pode pasar é que Pedro
(o dono da miña estrea como muller) me deixe abandonada no mundo como unha barquiña sen mariñeiro
no mar”. 3974 e s. Primeiro vera-la cara/ negra do sol cal fumeiro. Antes verás que a cara do sol se conver-
te en negra coma un fumeiro (cousa denegrida polo fume). 3979 Cordeeiro. Lugar onde se amarran as cor-
das nos instrumentos de música. Aquí “as cordas e o cordeeiro” están en sentido figurado polas cordas do
corazón e o propio corazón.

30. Aínda que aparece así escrita, a palabra debe pronunciarse en dúas sílabas, se se quere que dea o verso
a medida correcta.
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na música e foliadas,
na misa que di o crego31

3990 e nos santos dos altares
e en todo canto é recreo,
en todo, miña Rosiña,
en todo, anxo meu, te vexo.
É verdá que hoxe non podo

3995 casarme, porque suxeito
me vexo a unha lei terríbel,
só por falta de diñeiro.
Mailo forzado servicio
non penses que será eterno.

4000 Cando fore licenciado
para aquí virei correndo.
Non coñecín a meu pai,
miña nai morreu mui cedo,
caín logo por soldado,

4005 e no mundo nada teño
mais que ti, Rosa querida,
que, anque probe, te coñezo,
consolo dos meus pesares,
afago dos meus alentos.

4010 Si me morro de un balazo
ou nun hespital enfermo,
cand’o saibas, miña xoia,
rezarasme un padrenuestro.

Si ti morres e a noticia
4015 chegase ós oídos meos32,

non dubides que ese día
se fará o meu enterro”.
Temperada xa algo Rosa,
de agua os ollos se lle enchendo,

4020 mira para o seu amante
falándolle nestes termos.
– “Cala, Pedro, non agoires
prenósticos tan funestos
nin cuides que a túa falta

4025 non me mate o sentimento.
Si cal muller me precuras,
teño un corazón no peito
como unha brasa de lume
que o amor foi a encendelo,

4030 e si cesa de asopralo
ou me deixa ou ben o perdo,
son muller para apagala,
mai-la33 vida derretendo”.
– “Muito gusto me dás, Rosa,

4035 tan firme como te vexo”.
Nesto os labios estralaron,
e seguíu decindo Pedro:
– “Adiós, Rosa, miña xoia,
fasta mañán de ben cedo,

4009 Afago. Alivio, consolo. 4015 Meos. Meus. 4024 e s. Nin cuides que a túa falta/ non me mate o senti-
mento. Non temas que a túa ausencia mate o cariño que che teño. 4030 e ss. E se cesa de asopralo/ ou me
deixa, ou ben o perdo,/ son muller para apagala/ mai-la vida derretendo. Se o teu amor diminúe, ou me aban-
donas, ou morres, son suficientemente valente para eliminar o meu cariño (apagar a brasa do meu peito),
aínda que para iso teña que perder a mesma vida (teña que matarme).

31. Para que dea a medida do verso non se pode facer sinalefa en “di o”.

32. Forma especial para manter a rima.

33. Escribimos a palabra con guión pois aquí “mais” é unha conxunción adversativa-concesiva (e non a
copulativa) “pero, aínda que”.
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4040 que xa tocan os tambores
a retreta recollendo.
Se me esquencía decirche
que teu pai virá mui presto
para a casa, poilo auto

4045 de libertá din que o deno
para el, que os outros todos
da cachetada xa ceibos
andaban e nas súas casas
dormen xa fai algún tempo.

4050 Tamén che digo qu’el onte
me dixo tiña desexo
de verte e si melloraras
da enfermedade de peito.
Xa sabes que foi preciso

4055 disimular teu encerro,
porque o fruito dos amores
non se vise tan de cheo34.
Así non quixen tampouco
que entrase neste apousento

4060 nin parente nin amigo
ni´a filla do taberneiro,
que anda un pouquiño amoada
cos fociños algo tesos,
e si vén con enxangadas

4065 n’ hai que darlle ningún creto.
Volvo a decir que teu pai
mui logo aquí o teremos,
poilo sei por boa tinta
que ausolto foi no preceso”.

4070 – “¡Gracias a Dios!” dixo Rosa
“que se me ensancha o meu peito,
refólgome de podelo
ter unda min o pai meo.
Mui logo irei a decirllo

4075 para que durma contento
que abondo estuvo o probiño,
triste, sin culpa, alí preso”.
Nesto os dous se despedino
con traballo peito a peito

4080 cal pombas que o amor embica
e por fin lle dixo Pedro:
– “Adiós, ¿si? miña Rosiña.
– “¡Adiós! Regálate35 Pedro”.
– “¡Adiós! miña estrela doce”.

4085 – “Adiós, ¿si? meu pensamento”.
Non sei máis de aquela noite
que o que referido levo,
pois non oín máis parola
nin de Rosa nin de Pedro36.

4040 e s. Xa tocan os tambores/ a retreta recollendo. Xa tocan os tambores a retreta, para recollérmonos.
4062 Amoada. Amuada, enfadada. 4064 Enxangadas. Enredos, lerias, historias. 4069 Preceso. Proceso.
4074 Dicirllo. Dicirlle que foi absolto no proceso (supoño). 4083 Regálate. Debe ser unha fórmula de des-
pedida: “pásao ben”.

34. O verso di “non se viste tan de cheo”, pero debe ser erro do copista.

35. No texto a palabra non leva acento, pero eu creo que debe levalo.

36. Ata aquí a 21ª. entrega, p. 337. A partir do verso seguinte a 22.ª, p. 341 de El Álbum.
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III37

4090 Fun n´outro38 día á cadea
con ansia de visitar
dimpois de tantismo tempo
de Rosiña ao probe pai.
Cando entraba pola porta

4095 veu un bafo tan podral
que por pouco alí estirado
caio tan logo no chan.
Fun entrando para dentro
con muita dificultá

4100 poi-las narices n’aguantan
o mal cheiro que alí hai.

¡Qué cadea Dios eterno!
¡Qué encerro tan infernal!
Mellores cuadras na vila

4105 para cabalos se fan.
Estaba alá nun curruncho
de mui pouca claridá
deitado alí ás escuras
o inocente e probe Xan.

4110 Ergueuse axiña escuitando
da miña voz o metal,
e a min se botou correndo
correndo por me abrazar.
Desafogou como pudo,

XXII ENTREGA (vv. 4090-4189):
(Empeza o 3.º capítulo da SEGUNDA PARTE, v. 4090). Ao día seguinte de oír a conversa entre Pedro e
Rosa, Pinchapava, que xa está curado, vai visitar a Xan Preto. O cesteiro, como todos os humildes e pobres,
está no peor sitio do cárcere, a “pulgueira”. Alí había rapaciños que aprendían os malos exemplos dos pre-
sos veteranos, facéndose expertos en blasfemar e xogar ás cartas con trampa. Moitos estaban encarcerados
por delitos menores, como roubar laranxas ou subtraer un pouco de sal. A pasaxe do cárcere que ocupa
esta e a seguinte “entrega” lembra a visión que, na Divina Comedia, Virxilio dá a Dante do inferno. 4102 e
4103 ¡Que cadea Dios eterno!/ ¡Que encerro tan infernal! A reivindicación dun novo cárcere foi unha das máis
importantes do progresismo, e en particular do progresismo en Pontevedra. O antigo, chamado da Ponte,
estaba semiderrubado e era inhabitable. Por iso se construíu un de nova planta no Campo de San Xosé.
En 1846 cedéronse os terreos e en 1848 aprobouse o proxecto pero só se construíu entre 1852 e 1854.
Cronoloxicamente parece, pois, que Pinchapava nos coloca no seu relato nunha época anterior á constru-
ción do novo cárcere (aínda que sabemos que non pode ser, polas referencias xa citadas á viaxe da raíña
Isabel II e á presenza do cometa Donati). Pintos foi dos que loitou por un novo edificio en que se pedía
máis confortabilidade para os presos. Con esta temática ten outros dous poemas (un deles en A gaita galle-
ga e outro recollido nesta publicación), onde un cego consola os presos asegurando que a súa desgraza é
aínda peor cá deles (así Pintos válese dun recurso hiperbólico para engrandecer a falta de liberdade: só a
cegueira é comparable a estar pechado naquel sitio inmundo). Nos versos que veñen a seguir, Pintos apro-
veita a historia de Xoán Preto para describir a situación dos presos. Nela, primeiro salienta as condicións
en que se atopan e logo que a estadía no cárcere non ten ningún efecto corrector dos malos costumes dos
delincuentes, senón que lles ensina a ser máis perversos. A seguir vai denunciando casos de xentes que
están por nimiedades ou inxustiza no cárcere. Ademais Pintos aproveita a ocasión para denunciar algúns
outros axentes que axudaron á decadencia de Pontevedra (fomentando a delincuencia) naquelas épocas,
como por exemplo o estanco e impostos do sal. 4111 O metal. O timbre metálico.

37. Dende este verso ata o 4481, no que remata o apartado terceiro desta segunda parte, a métrica é
romance octosílabo, con rima asonante aguda en –á.

38. Mantemos esta grafía pois aquí significa “no outro” e non “noutro”.
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4115 nas alas de unha amistá
que viña xa dende a escola,
rebentando el a chorar.
Probiño, que non sabía
que xemería mor mal

4120 cando vise a súa Rosa
desfollada pra xamais.
Díxome que naquel día,
ben no outro, en libertá
o porían, poilo auto

4125 ll’ iban a notificar.
Que na casa contaría
da causa o gran marañal
en que algúns traidores Xudas
o quixeran enredar.

4130 Consoleino alá ó meu xeito,
lle recordando o refrán,
que Dios sin pau e sin pedra
castiga a aquel que fai mal.
Estaba Xan na pulgueira,

4135 cova a onde van encerrar
os presos de pouco pelo
con xentes de pouca lan.
Había rapaces novos
sin a barba lle apuntar

4140 mirando como xogaban
os que tiñan máis edá.
Botábanse xuramentos
e brasfemias sin cesar

enseñando así ós rapaces
4145 a estragar seu natural.

Dixénome que alí nunca
iba ninguén predicar
e que a baraxa era o libro
que tiñan sempre na man,

4150 que tal é a nova cartilla
que na cadea se dá
a catro inocentes q’inda
corrompidos non están.
Un rapaz estaba preso

4155 por un cacho de albaraz
que arrincara de unha viña
polas mesteas probar.
Outro por catro laranxas
collidas nun laranxal

4160 pasando polo camiño
por cubiza nada máis.
E decían que a presidio
por un valiño escalar
iban os dous, polas leis

4165 do código criminal.
Doume lástima unha probe
que estaba cabo do lar
fitando os ollos no lume
decindo con muitos ais:

4170 – “Unha xouba esborrallada
teño aquí por meu xantar,
e non teño para ela

4119 Mor. Maior. 4127 Marañal. Envurullo, enguedello. 4134 Pulgueira. Sitio cheo de pulgas. A continua-
ción aclara a que lle chamaban “pulgueira” no cárcere pontevedrés. 4136 e s. Os presos de pouco pelo/ con
xentes de pouca lan. Esta clasificación de “de pelo” e “de lan” xa aparecía no v. 3375. Aquí quere dicir “de
pouco pelo”, sen categoría social, e “de pouca lan”, sen diñeiro. 4155 Un cacho de albaraz. Acio de uvas bran-
cas de gran tamaño e non moi temperás. 4157 Mesteas. Uvas que aínda están na vide, sen vendimar. 4163
Un valiño. Un valo, un muro pequeno. 4166 Doume lástima unha probe/ que estaba cabo do lar. Aquí empeza
a historia dunha muller que ten moita semellanza con certos personaxes dos poemas de Rosalía de Castro.
4170 Esborrallada. Seguramente “desfeita por estar pouco fresca”.
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nin unha area de sal.
Pai Eterno, que os paxaros

4175 vós mantedes polo ar,
teredes dos meus filliños
conta coa vosa piedá.
Vós sabedes que o pecado
que me veu aquí a encerrar

4180 foi o coller na ribeira
un pouquiniño de sal.
Vós mo destes, Pai Eterno,
como o sol a todos dás,
e levábao para a casa

4185 para no caldo botar.
No camiño me colleno
co’ aquelas pedras de sal
que o sol fixo de agua doce
misturada coa do mar39.

4190 Pai Eterno, que no libro
canto se fai apuntás,
farédesvos cargo desto
no gran xuício final.

Eu non teño para gastos
4195 nin medio chavo e nomais

teño a casiña dos fillos
que lle quedou de seu pai.
Probiños, baixo unha cesta
caben os cinco e andarán

4200 piando de noite e día
como pitiños sin nai.
Meus filliños, meus filliños,
que farés vós a chorar
na porta da casa en coiro

4205 sin unha area de sal.
Vállame Dios, que ós de a fóra
casi de balde llo dan
e para nós, Dios eterno
¡tantismo40 diñeiro val!

4210 Sempre é noite para os probes
¡oh Virxen da Soledá!41

¡Virxen dos Desemparados,
non nos deixedes da man!
¡Ai, meus filliños queridos!

39. Ata aquí a entrega 22.ª, p. 342. Dende o verso seguinte a 23.ª, p. 349 de El Álbum.

40. No texto “tantísimo”, por erro, pois así non dá a medida correcta do verso.

41. A continuación deste verso vén no texto outro que repite “¡Virgen da Soledá!”, que debe tamén ser erro
de imprenta e que suprimimos, pois estraga o romance.

4181 Un pouquiniño de sal. O sal estaba estancado e era contrabando non adquirilo nos estancos legalizados.
XXIII ENTREGA (vv. 4190-4281):
Pinchapava segue contando as inxustizas que ve na “pulgueira” do cárcere pontevedrés. Esténdese no rela-
to da muller que está presa por roubar un pouco de sal para o caldo, relato que lembra un poema rosa-
liano: “¡Ai meus filliños queridos!/ ¡Miña casiña! ¡Meu lar!/ ¿Quen vos encenderá o lume?/ ¿Quen de cear
vos dará?” (vv. 4214-4217). Logo conta a historia dun húngaro que entra no cárcere por intentar librar un
neno de morrer afogado e non ser quen de salvar outro. Desta segunda morte bótanlle a culpa, por iso,
denuncia o muiñeiro, agora ninguén se arrisca a salvar os que están afogando e xa morrera un da Moureira
sen que lle valese ninguén (vv. 4230-4261). Xan Preto quere saber polo amigo que hai de certo na enfer-
midade da filla, pero Pinchapava non lle descobre o que sabe, senón que lle di que a oíu laiar, sen coñe-
cer a razón. Xan desconfía de Pedro e das súas intencións, pois sabe que foi un dos que axudou a retelo
tanto tempo no cárcere.
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4215 ¡Miña casiña! ¡Meu lar!
¿Quén vos encenderá o lume?
¿Quén de cear vos dará?
Dios Eterno, Dios Eterno
dádelle un berro nomais

4220 na alma dos que a probeza
estrochan sin caridá”.
Calou e unha limosniña
na abada lle fun botar
coudecido42, que pudese

4225 mercar un pouco de sal.
Había alí outros carises
que me daban que pensar,
e quería xa saírme
cando me detuvo Xan.

4230 Abriuse ó tempo o portón
da cadea e vin entrar
un preso a tremer, mollado,
rempuxado por detrás;
desfacíase a lamentos

4235 chorando e decindo “¡ai!
que por ter unha alma boa
fun un miniño a salvar;
non puden libra-lo outro
que afogou e criminal

4240 me xulgan, cando eu a vida
fun por eles a arriscar”.

Era un húngaro que andaba
comerzando con seu pai,
que houbo de morrer o probe

4245 cando o viu encarcerar.
Xurou que se gardaría,
mais que vise que a mitá
do mundo todo afogaba,
de a súa vida aventurar.

4250 Que non cuidara tal premio
ter en xamais por acá
por unha aución que entre cafres
muito fora de estimar.
É verdá que logo libre

4255 mandou ponlo a autoridá,
pero co susto no corpo
levou o43 probe que contar.
Así dimpois se afogou,
sin ter ninguén caridá,

4260 un do barrio da Moureira
véndoo muitos afogar.
Acabado este suceso
preguntoume muito Xan
si sabía fora certo

4265 de Rosiña a enfermedá.
Eu lle dixen que sería,
anque n’o podía xurar,
porque enfermo eu estivera

4219 e ss. Dádelle un berro no mais/ na alma dos que a probeza/ estrochan sin caridá. Movede a conciencia
dos que oprimen (estrochan) os pobres. 4223 Abada. Colo, regazo. 4224 Coudecido. Compadecido. 4246
Xurou que se gardaría. Xurou que non volvería axudar a ninguén. 4252 Cafres. Tribos salvaxes. Os cafres
son naturais da Cafrería e tiñan sona de bárbaros, brutos, crueis. 4259 Sen ter ninguén caridá. Sen que nin-
guén lle acudise, por medo a ir preso. 4260 Barrio da Moureira. Famoso barrio pesqueiro de Pontevedra. 

42. No texto pon “condecido”, por erro.

43. A lectura deste verso debe ser “levó o –facendo sinalefa– probe que contar”; se non, non dá a medida.
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dende San Sebastïán44.
4270 Mais que de veces a oía

que se estaba ela a queixar
e supuña o causarían
os delores de algún mal.
Repúxome el: - “Unha espiña

4275 picándome arreo está
no corazón, sin podela
día nin noite quitar.
Non sei que tén ese Pedro
da Verga que vén acá

4280 decote, dimpois que fixo
na causa bastante mal45.
El me dixo que Rosiña
tivera unha enfermedá
do peito e que non podía

4285 do leito se levantar.
Onte á noite veu a verme
decindo que soledás

tiña por min; con lamentos
comenzou ela a chorar.

4290 Non sei qué dir, Pinchapava,
cada vez me pica máis
esta espiña que no peito
me fire e del no’ me sai”.
– “Déixese deso, lle dixen,

4295 pois logo prá casa irá
e nela dos seus traballos
falaremos de vagar”.
– “Tén razón, me dixo, agora
con anís e un pouco pan

4300 botaremos unha parva
por tan grata novedá”.
Levounos o carceleiro
para arriba, donde están
no presentado outros presos

4305 con outra comodidá.
Mentres botámo-lo chisco

4270 Mais que de veces. Pero que ás veces. 4281 Na causa. Na causa xudicial pola que fun preso.
XXIV ENTREGA (vv. 4282-4377):
Xan Preto segue contándolle a Pinchapava que o día anterior viñera velo por primeira vez Rosa e que a
atopara moi morriñenta e triste (o que lle facía desconfiar tamén da historia que lle contara Pedro). O ces-
teiro e o muiñeiro van tomar unha copiña ao “presentado”, sitio onde están os presos ricos e de certa cate-
goría social. Alí escoitan a historia dun preso fachendoso que aclara que está no cárcere por ter a fortuna
que reclama outra persoa. Láiase de que, se soubese que o ían prender, burlaría a xustiza marchando a
América pois, aínda considerándose moi importante, non ten unha boa influencia que o libre sen cargos.
Os do redor dinlle que, se é tan principal, o mellor para salvarse é facer ao fillo deputado e el, ao oír falar
do fillo, remexe a lingua e acaba asegurando que con cartos todo se pode amañar. Un crego que está pre-
sente nega que só con diñeiro se poida torcer a xustiza e o ricachón todo ofendido segue fachendeando
sen ton nin son (vv. 4311-4377). 4286 Veu. Veu ela. 4304 No presentado. ¿Na entrada, nunha especie de
recibidor? Aquí está claro que é o sitio onde se instala no cárcere os presos economicamente máis poden-
tes. Nos dicionarios non aparece ningún significado axeitado a este contexto para a palabra. 4306 Chisco.
O bocado de pan e o grolo de anís da parva, que dixo con anterioridade.

44. Este verso aparece “dende San Sebastián”, pero así só ten sete sílaba en vez das oito que debería.

45. Ata aquí chega a entrega 23.ª, que remata na mesma p. 349 en que se iniciaba. A partir do verso
seguinte comeza a 24.ª, na p. 366 de El Álbum de El Miño.



352 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

tiven conta de escoitar
o que falaban aqueles
presos de máis fina lan.

4310 Un deles mui ben portado
decía: – “É unha iniquidá,
para roubarme, meterme
nunha causa criminal.
Xa vos dixen que un bribón,

4315 que quer conmigo acabar,
di que todo canto teño
llo deixou un americán.
Eu, que n’entendo de curia,
declarei á patachá

4320 sin saber o que hai na causa
nin que cargo me farán.
¿Ora quén terá pacencia?
¿quén non ha de reloucar?
¿cómo un se ha de defendere

4325 si o prenden sin máis nin máis?
A saber que me empurraban
para esta casa infernal,
leve o demo si non tiña
xa hoxe trasposto o mar.

4330 O ladrón do meu contrario,
cómo s’el rindo estará
dos traballos que aquí paso

tendo eu tantas facultás.
Si tuvera algunha cuña

4335 por Madrid, na capital,
xuro a Dios que do enredeo
se lle había de acordar”.
– “¿E vosté non tén un fillo”,
lle dixo un, con muito afán,

4340 “que o pode far diputado
e mandalo para alá?”
– “Eso si, pero”, repuxo,
“¿non sabés que o meu rapaz
entende tanto el de leis

4345 com’a burra de Balán?”
En esto fono quencendo,
se comenzando a picar
e repicar coas faladas,
que iban de máis para máis,

4350 poilo ricacho xa fumes
iba collendo de pai
de un home en alto poleiro
cantando o cacaracá.
Un crego que estaba oíndo

4355 como latricaba en van
ó ricacho, confiado
tan sólo no seu metal
lle dixo: – “Vosté parvea

4318 N´entendo de curia. Non entendo de avogados, de leis. 4319 Á patachá. Sen cumprimentos, sen coi-
dado, sen ocultar nada. 4323 Reloucar. Aquí parece ter o sentido de “tolear”, “volverse tolo”. 4326 A saber.
De ter sabido. 4340 Que o pode far. Que vostede o pode facer. 4345 A burra de Balán. Balaam, adiviño ao
servizo do rei Moab, que se cita na Biblia. Balaam desobedeceu a Deus e foi, montado na súa burra, ao
encontro do rei Balac, que quería, con galanos, atraelo á súa presenza para poder maldicir os xudeus.
Aínda que Deus enviou tres veces un anxo para que lle parase a burra, Balaam non fixo caso e conseguiu
movela azoutándoa sen piedade. Entón tivo lugar un raro prodixio: a burra botouse a falar e a queixarse
do trato do seu amo. Dun babeco ou dun indiscreto é do que se di que “fala como a burra de Balaam”.
Aquí o home rico cita a burra para indicar que o seu fillo non entende nada de leis.  4352 e s. De un home
en alto poleiro/ cantando o cacaracá. Dun home presuntuoso, que se presenta como importante, facéndose
o galo (o gran señor). 4357 Metal. Cartos, diñeiro. 4358 Parvea. Vólvese parvo. 4359 A chola buxán. A
cabeza oca, baleira.
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ou tén a chola buxán
4360 pensando que con ter cartos

calquer antoxo fará.
¡Vosté pensa qu’indo á Corte
n’hai máis nada que chegar
e encher, como enchen os baldes

4365 de agua os que á fonte van!
¡Non dubido que o seu fillo
diputado s’el fará,
pero que torza a xusticia!...
¡Eso truco! ¡Ai, ai, ai!”

4370 O ricacho torce os ollos
como os reviran os cans
doentes e barballoa
palabradas a falar
decindo: – “Saiba que teño

4375 abondo pra levantar
máis arriba das estrelas
a miña caste46, moulán47.
O que tén, sempre é vaquiña

que tén bo leite que dar.
4380 O que non tén, meu amigo,

que se enterre, máis lle val.
¿Qué me veñen con sabenzas
ninguén a min predicar,
si os sabios máis estricados

4385 andan a lazarear?
¡Cántas veces eu os vin
co sombreiriño na man
á porta da miña casa
tratarme como un sultán!

4390 Non me reprique, lle digo,
nin me acabe de enfadar,
pois anque preso, á causiña
penso darlle para atrás.
¡Agora alí! ¡Qué atrevido,

4395 se pór el a mormular
do meu fillo! Pois ¿non sabe
que o diñeiro tod’o fai?
¿Quén lle pide a vosté cera

46. A seguir non aparece a coma, pero eu penso que así o significado é máis lóxico.

47. Ata aquí a entrega 24.ª, p. 367. A partir do verso seguinte a 25.ª, p. 375 de El Álbum.

4369 ¡Eso truco! Parece que o significado da exclamación é “¡Dubídoo!” ou “¡Diso nada!”. Pode ser que
“truco” sexa o substantivo de “trucar”, dar coa testa os animais e, talvez, en sentido figurado, queira dicir
“¡Iso é unha cabezada, un golpe de efecto, unha fanfurriñada!” 4377 Moulán. Impertinente, estúpido.
Aldraxa así ao cura e por iso este enfádase no verso 4436.
XXV ENTREGA (vv. 4378-4481):
O ricachón fachendoso segue latricando e empeza a aldraxar ao crego que lle levou a contraria. Este, amo-
cado, descobre a verdadeira historia do fulano, dando a coñecer que é un indesexable que tivo un fillo
cunha rapaza solteira á que desgraciou e acabou matando de pena e, polos datos que nos dá, os lectores
decatámonos de que ese fillo non é outro que o soldado Pedro da Verga (e o ricachón, o home principal
dono da casa onde Pedro deixara o seu filliño, tirado logo polo criado á rúa). O home, alporizado, bótase
sobre o crego pero o carcereiro sepáraos (vv. 4378-4473). Pinchapava despídese do seu amigo e marcha
da cadea. 4384 Estricados. Estarricados, estirados, importantes. 4385 Lazarear. Cheos de miserias e males,
como Lázaro. 4394 ¡Agora alí! ¡Mira ti!.
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para este enterro, zangual?
4400 Vaia a rezar pola bula

que boa falta lle fará.
Por bo ben sei que a vostede
n’ o mandaron para acá,
para entre catro paredes

4405 vir a estudiar a moral48”.
– “¡Mirai quén fala!”, repuxo
o crego todo a trinar,
“¡mirai quén tira soberbio
pedradas que apañará!

4410 Por de logo o seu diñeiro
de aquí non o vén quitar,
que o roubado nunca luce
nin presta o roubo ó que o fai.
¡Inda o coñecimos onte

4415 no gastallo, a adelgazar
as verguiñas de carballo
por un anaco de pan,
e xa o cesteiro hoxe pode

de prata en cunca xantar!
4420 ¿D’ ónde lle viría tanto

a este probe d’onte acá?
Cate, señor ricachón,
que non hai que se alabar
fasta o remate de todo.

4425 Verá en que queda o seu fra.
Teña conta de que o lume
si o quer vostede fechar
polo fume se descrobe
e con el se vai a dar.

4430 Nunca rende o mal levado
e nun tris se vén ó chan
a casa máis chichirica
nun pardiñeiro ha quedar.
¿Qué me tén vostede a min

4435 que decir, señor patán,
para insultarme así axiña
con tan pouca caridá?
¿Pensa vostede qu’ é o conto

4399 Zangual. Simple, parvo. (Palabra estudada por X. L. Pensado Tomé: “Don Sangual”, artigo de La Voz
de Galicia, 28 de xuño de 1994). 4400 Vaia rezar pola bula. As bulas eran documentos eclesiásticos (ini-
cialmente papais) para autorizar actos, ordenanzas, constitucións, canons, regras, decretos de indulxencia
ou de excomuñón, reescritos para o xubileu, condenacións doutrinais, xuízos da Igrexa, concesións de
beneficios simples, beneficio da prima tonsura, beneficios secularizados, encomendas de abadías... Eu creo
que aquí está usada a palabra cun sentido xeral de “indulxencia, perdón, remedio”. Así pois o que quere
dicir é “Vaia rezar para conseguir a bula para os seus actos delituosos”. 4403 e ss. Por bo ben sei que a vos-
tede/ n´o mandaron para acá/ para entre catro paredes/ vir a estudiar a moral. Eu ben sei que a vostede por
boa cousa non o meteron no cárcere, que non está aquí simplemente para aprender moral. 4408 e s. Mirai
quen tira soberbio/ pedradas que apañará. Mirade quen lanza acusacións das que vai ter que defenderse.
4410 Por de logo. Polo momento. 4415 Gastallo. Banquiño ou mesiña que usan os cesteiros para amarrar
a “paradeira” onde adelgazan as vergas. 4425 Fra. Frac, vestidura masculina elegante, tipo de chaqueta que
por diante chega ao van e pola parte de atrás ten dúas colas. Verá en que queda o seu fra. Xa verá como a
súa fachenda queda reducida a nada. 4426 e ss. Teña conta de que o lume/ si o quer vostede fechar/ polo fume
se descobre/ e con el se vai a dar. Pense que a verdade acaba sempre descubríndose. 4432 Chichirica.
Fachendosa. 4433 Pardiñeiro. É palabra que xa saíu varias veces (vv. 1685 e 3339). Aquí pode substituírse
por “montón de pedras”.

48. No texto “o moral”, por erro.
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da probiña que alá está
4440 n´outro49 mundo, e de solteira

vosté sólo a fixo nai?
¿Pensará que as falcatrúas
que vosté e mais outros fan,
non se saben na parroquia

4445 e por toda a vecindá?
¿Qué fixo vosté do fillo
que a probiña foi criar
con lágrimas que dos ollos
fío a fío vin chorar?

4450 ¡Por Dios! que si algún consolo
tuvo foi na caridá
deste crego a quen insulta
un seductor bocalán.
Aquel fillo, orfo de todo,

4455 parou logo en militar,
e chaman Pedro da Verga
por alcuño de seu pai.
Teña pois conta da lengua,
que non quero máis falar.

4460 Quen quixer ser respetado

que respete el ós demais,
que por rico n’ hai direito
para a ninguén insultar.
Antes ben, máis ricos feitos

4465 requer o maor caudal.
Anque vin eu aquí hoxe,
vin tan sólo a visitar
a un amigo, que non preso,
pois non son un criminal.

4470 Mire, pois, qué pedras tira
para me as tellas crebar,
si vostede as tén de vidro
que llas podo esfachicar”.
Furioso ergueuse o ricacho

4475 para lle botar as mans
e entrou o carceleiro ó tempo50

cunha vasoira no ar.
Atranquilou aquel barullo51,
e despedínme de Xan.

4480 O crego saíu comigo
E os dous nos fomos en paz52.

4453 Bocalán. Groseiro, malfalado. 4464 e s. Antes ben, máis ricos feitos/ requer o maor caudal. A maior can-
tidade de cartos (“o maior capital”) pide unha actuación mellor, máis digna (“máis ricos feitos”). 4466 e
ss. O crego aclara nestes versos a razón da súa presenza no cárcere: non está por criminal senón para visi-
tar un amigo. 4470 e ss. Mire, pois, qué pedras tira/ para me as tellas quebrar/ si vostede as ten de vidro/ que
llas pode esfachicar. Teña coidado co que di para aldraxarme, pois vostede si que deu motivos para que se
fale mal da súa honra.

49. Mantemos esta grafía porque aquí o que se quere dicir é “no outro” e non “en outro”.

50. Verso hipermétrico, de difícil lectura rítmica. Haberá que lelo “e entró o carceleiro ó tempo”, facendo
tres sinalefas.

51. É outro verso hipermétrico, pouco logrado ritmicamente. Quizais haxa que poñer a forma “tranqui-
lou” por “atranquilou” ou ler “atranquiló aquel”, facendo sinalefa.

52. Ata aquí a 25.ª entrega, p. 376. A partir do verso seguinte a 26.ª, p. 385 de El Álbum.
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IV53

Pola noite recollido
xa estaba eu na miña casa
cando sinto que Rosiña

4485 con gran bafo suspiraba
e rompendo en aies tristes
decía con voz crebada
entre choros e saloucos
estas sentidas palabras:54

4490 – “Retoño pequeniño,
primor dos meus amores,
¡ai, cántos desabores
me sinte o corazón!
Refugado anxeliño

4495 da nai que por ti chora,
quixera terte agora
do peitiño a carón.
¿Quén che dará de bicos?
¿Quén che dará alimento?

4500 ¿Quén te terá contento
co amore de unha nai?

Cal debanan os picos
a pedra que é mais dura,
me debana e me fura

4505 por dentro agudo ai!
¿Por que teu doce labio
non m’enche de praceres,
ti, qu’es dos meus quereres
principio e fin, por qué?

4510 Quizais mortal agravio
de Dios tal merecía,
pois el de noite e día
no mundo tod’o ve.
¡Ai, si el me perdonara!

4515 ¡Ai, si me concedera
que o fillo meu tuvera
no meu regazo, oh Dios!
¡Cómo eu desafogara
tan encendido fogo,

4520 que conta dará logo
de min, siguindo a pos!
No meu desasosego,

53. Dende este verso 4482 ata o 4489 a métrica é romance octosílabo con rima asonante grave –á/a.

54. A partir de aquí empezan as oitaviñas de heptasílabo que constitúen o “laio” de Rosa polo fillo, que
chegan ata o verso 4615, inclusive.

XXVI ENTREGA (vv. 4482-4637):
(Aquí empeza o 4.º capítulo da SEGUNDA PARTE, v. 4482). Á noite, na casa, Pinchapava escoita o cho-
rar solitario de Rosa polo seu filliño, cume emotivo do poema. Logo de expresar a saudade que sente del,
proponse ir ao día seguinte, sen falta, recollelo á arquiña (vv. 4490-4615). De súpeto entra na casa a filla
da taberneira, que vén visitala, e empeza a falarlle mal dos homes de paso, principalmente dos soldados
como Pedro da Verga. 4485 Bafo. Neste caso “respiración angustiosa, laio que se fai ao respirar fondo, sus-
piro”. 4492 Desabores. Mágoas, desgustos. 4494 Refugado. Rexeitado, abandonado. Por razóns métricas
neste caso vai rexendo a preposición “de” (da), cando o máis correcto sería “por” (pola). 4502 Debanan.
Aquí parece que ten o significado de “separan, desenguedellan”. 4510 e s. Quizais mortal agravio/ de Dios
tal merecía. Quizais un crime (unha morte) merecería de Deus un castigo igual. 4520 e s. Que conta dará
logo/ de min, seguindo a pos. Que, se me segue detrás, deseguida me matará (“dará conta de min”). 4523
Contino. Continuo, seguido, sen pausa.
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no meu contino pranto,
soldaras o crebanto

4525 que o meu sentido tén.
Cal guía para o cego
que déixase55 levare,
viñeras tofegare
remorsos que me den.

4530 Tuvérate arrolando
no berse acochadiño
fasta que dormidiño
quedarás pé de min.
E logo despertando,

4535 cos ollos tan bonitos,
topára-los meus fitos
en ti, meu serafín.
Erguérate correndo,

fresquiño e ben faixado,
4540 co vrullón56, arrombado

che dera de mamar.
E mentres escorrendo
sugabas a túa vida57

quedárase a ferida
4545 sin tanto me magoar58.

Deixárate fartiño
cos labios inda untados,
cos ollos regalados
mirando para min.

4550 Mil beixos no biquiño
che dera, e nas faceiras
de color das roseiras
pintadas de carmín.
¡Collera as túas mansiñas

4524 e s. Soldaras o crebanto que o meu sentido tén. Curarías o quebranto da miña consciencia. 4528
Tofegare. Mitigar. 4540 Co vrullón arrombado. Quizais neste caso a palabra vrullón non se refira ao “con-
xunto de panos e lenzos cos que se envolven os nenos pequenos” senón á “roupa dela” ou mesmo “ás tetas”
xa que dixo con anterioridade que estaba “ben faixado”. Arrombado hai que entendelo como “ben acomo-
dado”. Así que o significado que parece mellor é o de “ben apertadiño contra as tetas”. Tamén pode ser
que a puntuación sexa distinta: Ben faixado/ co vrullón, arrombado/ che dera de mamar. É dicir, “ben enfai-
xado cos lenzos, daríache de mamar arrombado a min”. 4542 e ss. E mentres escorrendo/ sugabas a túa vida/
quedárase a ferida/ sin tanto me magoar. E mentres chupabas (sugabas) o leite que me escorre e che dá vida,
a ferida do parto e da angustia que teño doeríame menos. É dicir: verte compensaríame das dores do parto
e dos desgustos de ser nai solteira. 4545 Magoar. Facer dano, mancar. 4548 Regalados. Moi abertos polo
asombro ou o deleite. 4551 Faceiras. Fazulas, meixelas. 4554 Mansiñas. Manciñas, diminutivo de “man”.

55. Resulta chocante a mala colocación do pronome átono nesta frase, sobre todo tendo en conta o gran
dominio lingüístico de Pintos. A frase debería ser “que se deixa”. É certo que noutras ocasións hai ante-
posición do pronome de forma indebida, pero é (penso que case sempre) por licenza métrica.

56. Optamos por esta grafía, que é a de Pintos, por presentar o significado da palabra máis claro. Ademais
corriximos a puntuación do verso (engadindo a coma) pois pensamos (como explicamos na aclaración do
significado dos versos) que esta é a máis conveniente.

57. Neste verso a palabra “tua” hai que lela como monosílaba.

58. Neste verso a palabra “magoar” é bisílaba.
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4555 coas miñas canceladas,
puxer’as achegadas59

do meu labio a carón!
¡E, mentres, mimosiñas
imaxes dos amores

4560 cos máis vivos colores
me dera o corazón!
¡Mais ai! ¡miña xoíña!
¿Quén sabe o que che pasa
por fóra desta casa

4565 sin túa naisiña ver?
¡Quizais cunha fechiña
te vaian contentando,
teus choros abanando

sin compasión che ter!
4570 ¡Quizais por ser alleo

te leven sin cuidado
e tercien para un lado
quedando eivado así!
¡Ou quizais sin receo

4575 che apreten os bofiños,
e féche-los olliños,
e te enterren alí!
¡Ai!, ¡ai! ¡miña rosiña!
no meu xardín ti nada

4580 da miña man regada60

do teu alcouve fóra,
levada nunha hora

4555 Canceladas. Enlazadas. 4556 Puxer´as achegadas. “Puxera ás achegadas”, é dicir, que puxera (as mans
do neno) baixo protección dos labios dela (da nai), ao seu amparo. Tamén podería entenderse “Puxéraas
achegadas”, é dicir, que as puxera ben pegadas a carón dos labios dela. 4566 Fechiña. É palabra coñecida:
“gotiña” (vimos fecha no verso 3931). A alimentación dos nenos incluseiros era un dos grandes problemas
da época. Como non había amas dabondo para mantelos, levábanos en cestos, sobre cabalerías, polas
zonas dos arredores, buscando mulleres que estivesen criando para que lles desen de mamar. Pero moitas
veces estas mulleres negábanse porque quedaban sen leite suficiente para os seus fillos e había que obri-
galas. Así que as mulleres lactantes escondíanse e non lles tiñan simpatía nin sentían piedade por estas
criaturas que morrían de fame e miseria, con grande alivio por parte dos seus coidadores. 4568 Abanando.
Abanear, sacudir o berce. 4572 Tercien. Debe facer alusión ao que se facía coas parellas de vacas: a unha
poñíaselle o “loro” (unha peza do xugo) máis achegado a ela cá outra vaca e así facía máis tiro, levaba máis
peso, traballaba máis. Aquí o que teme Rosa é que ao seu fillo, por ser incluseiro, lle colguen máis traba-
llo e o derreen, como á vaca que lle tocaba o “terzo” extra do tiro. 4573 Eivado. Inútil, tolleito. 4574 Sin
receo. Sen coidado. 4575 Bofiños. Os pulmonciños. Que che apreten os bofiños debe querer dicir “que te
maten”. Parece que era bastante común matar así os naipelos (V. Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria. “Sobre
as orixes de Rosalía de Castro: a inclusa de Santiago de Compostela e o caso de Josefa Laureana de Castro”,
A Trabe de Ouro, t. 3, ano 10, 1999 –xullo, agosto e setembro–, pp. 325-351). 4581 Alcouve. Pebideiro,
viveiro. Sentido figurado por “protección”.

59. O sentido o que parece pedir é “puxéraas achegadas”, pero Pintos o que parece querer grafar é “puxe-
ra ás achegadas”. O significado cambia pouco. O que cambia é a construción sintáctica.

60. Faltan dous versos da oitaviña que seguramente se lle despistaron ao linotipista. Poderían ser, por
exemplo: “non foches con amor./ ¡Estás, miña prendiña,”. Non se atopa corrixido este erro no exemplar
fotocopiado que manexo de El Álbum.



Contos da aldea que parecen historias da vila 359

do máis fatal delor!
¡Metido nas illargas,

4585 coroa dos amores,
enchente de dolores
pasei por te mirar!
¡Ai!, ¡ai!, ¡qué horas amargas!
¿A morte ónde vai? ¿Ula?

4590 Que veña axiña, bula,
que veña a me matar.
¡Ai non podo, non podo
vivir tan apenada!
Máis tempo amargurada

4595 pasar non podo así.
¡Nin polo mundo todo
refugo o meu solsiño!
¡Sin ti, meu anxeliño,
non vivirei sin ti!

4600 ¡Saíde, bágoas, presto,
caíde dos meus ollos!
¡Saíde, meus resollos,
por me desafogar!
Si a culpa teño desto

4605 xa sinto o meu tormento,
que tal pesar violento
n’o podo xa aguantar.
¿Por qué vivir morrendo?

¡oh Virxe dos Delores!
4610 ¡Perdón dos meus amores,

perdón vos pido a vós!
Mañán, mañán correndo
mañán me vou á arquiña,
catar miña vidiña,

4615 mañán querendo Dios”.61

Entrou logo no aposento
de aquela probe acuitada
cun arruallo soberbio
do taberneiro a fillastra

4620 decindo: – “Mui boas noites,
Rosiña, amiga da alma,
que fai tempo non te vin
e de veras me tardaba.
¿Cómo che vai? ¿Xa estás boa

4625 de enfermedade tan mala?”
– “Gracias a Dios”, dixo Rosa,
“me atopo mui mellorada”.
– “¡Me alegro”, repuxo aquela,
“de veras me alegro, vaia!

4630 Xa souben polo da Verga
que mui enfermiña estaras,
aunque non quixo viñera
por verte, cal deseaba.
Pero estes homes servidos,

4584 e ss. Metido nas illargas,/ coroa dos amores,/ enchente de dolores/ pasei por te mirar. Illargas. Parte do
ventre que comprende as dúas cavidades ou baleiros simetricamente colocados no corpo entre as falsas
costelas e os ósos da cadeira. “Pasei moitas dores mentres estabas metido entre as illargas, por te ver (para
terte, para parirte), a ti, que es a coroa, a culminación dos nosos amores”. 4590 Bula. Que se mova rápi-
do. 4597 Refugo. Renuncio. 4602 Resollos. Refolgos, suspiros. 4617 Acuitada. Coitada, digna de mágoa.
4618 Arruallo. Fachenda. 4634 Servidos. Que se dedican ao servizo.

61. A partir de aquí Pintos volve empregar o romance octosílabo con rima asonante grave en –á/a ata o
final do apartado V desta segunda parte.
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4635 mormente si son das armas,
non fan caso de favores,
sinón cando lle fan falla62.
E dos maores amigos
e de amigas engañadas

4640 fanche o caso que do vento
cando xa che están de marcha.
N’hai mellor que unha presona
de arraigo e aviciñada,
que, si a fai, queda na vila,

4645 e tarde ou cedo as paga.
O demais63, ¿xente de tropa?
Non lle deas confïanza,
pois tocándolle os tambores
a marchar ¡adiós Viana!”

4650 – “Pois non decías ti eso”,

lle dixo Rosa con calma,
“cando de Pedro da Verga
tan ben antes me falabas.
Vaia, vaia, seique, seique

4655 te puxeche algo virada
con el, e queres agora
tomar algunha venganza”.
– “¡Non por certo!”, lle repuxo
a lercha, “Rosiña, nada!

4660 Non penses que teña tirria
nin senreira. ¡Patarata!
Xa sabes que a auga da fonte
non é, como eu son, tan crara,
pois falo sólo o que sinto,

4665 coa mesma verdá na palma.
Eu ben sei qu’ese da Verga

XXVII ENTREGA (vv. 4638-4785):
A fillastra do taberneiro segue a falar mal dos soldados e recoméndalle a Rosa que se esqueza de Pedro,
que é ave de paso. O mellor é que se namore dalgún da vila. Pero Rosa reacciona con moita nobreza e
sábelle responder, lembrándolle que foi ela a que lle meteu polos ollos a Pedro e lle asegurou que era un
home cabal e de fiar. A alcaiota descúlpase dicindo que pensara que o soldado era home de palabra e que
non se metera antes nas cousas deles porque vira a Rosa moi ilusionada con aquel amor. Pero agora que
sabe de certo que é mala persoa insiste en que se esqueza del, dando por seguro que Pedro a abandonará.
Para desenganala cóntalle que foi o soldado un dos que axudou a encarcerar o pai. Insiste en que inicie
amores cun mozo moi elegante que ela coñece. Rosa reacciona defendendo o seu amor por Pedro e afir-
mando que el será sempre o único no seu corazón (vv. 4718-4773). Retoma de novo a palabra a lercha
para asombrarse de que se poña tan digna e asegurarlle que ela só a aconsella por amizade. 4640 Fanche
o caso que do vento/ cando xa che están de marcha. Non fan ningún caso dunha, cando están de marcha. 4644
Si a fai. Se comete algún malfeito. 4646 O demais. Polo demais, e ademais. 4650 A marchar ¡adiós Viana!
“Queren marchar e ¡adiós Viana!”. Frase feita que indica que o que marcha faino sen remordementos e sen
pensar volver. A frase quizais teña a súa orixe nunha referencia á perda de Viana (ou Biana), praza fron-
teiriza da provincia de Navarra, entre este reino e o de Castela, que foi motivo de constantes loitas entre
ambos. A praza estivo moi afectada no século XIX pola primeira guerra carlista, pois foi sometida por
Zumalacárregui en 1834. 4660 ¡Patarata! Exclamación que significa: ¡ridiculez!, ¡parvada! 4662 e s. A
auga da fonte / non é, como eu son, tan crara. Eu digo as verdades sen disimulo. 4665 Coa mesma verdá na
palma. Coa verdade na palma da man, por diante, sen ocultacións.

62. Ata aquí a entrega 26.ª, p. 386. A partir do verso seguinte a 27.ª, p. 393 de El Álbum.

63. Pode ser erro por “A demais” ou “Ao demais” (seguramente este último).
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por bo soldado pasaba
cando comenzou contigo
levándote á miña casa,

4670 pero como da súa vida
nada a min se me importaba,
si muito favor lle fixen,
por el non se me dá nada.
Quizais por ti calei muito

4675 porque te vía achegada
e non quería meterme
en camisa de once varas.
Ademais, qu’eu non sabía
si el cumpliría a palabra,

4680 nin xisma64 era ben metela
para a túa voda desfala.
Mais agora que estou certa
que contigo non se casa,
largando co Reximento

4685 que din que xa está de marcha;
agora que me dixeno
que declarou nesa causa
contra teu pai, e por el
faltou tanto desta casa,

4690 peor que unha mala amiga
fora si non che falara

desta moda por servirte,
pois do teu ben teño ansia.
Neste mundo, mira, Rosa,

4695 todo se muda e se acaba,
e na variedá está o gusto
pois, sempre unha cousa, cansa.
Vaiche ún agora á taberna
de aquí de preto da praza,

4700 que tén renda e aparcería
de65 muitos bois e mais vacas.
¡Qué mozo alegre e chistoso!
¡Qué faladeiro! ¡caramba!
Non quixera máis que o viras

4705 e lle deras unha fala.
¡Verías qué meigo d’home!
¡Qué currutaco! ¡Qué faixa
trai el de seda á cintura
colorada como grana!

4710 ¡Qué corchetes na chaqueta
con cadeíñas de prata!
¡Qué gracia cando s’envolve
no embozo da súa capa!
¿Queres vir ou non, Rosiña?

4715 Ven, querida, non seas parva.
Vólvoche a decir que o vendo

4680 Xisma. Cisma, división entre individuos. 4681 Desfala. Desfacela. 4688 e s. E por el/ faltou tanto desta
casa. Por causa de Pedro da Verga faltou Xan Preto moito da casa (pois, como lembramos, non só foi culpa
de Pedro que metesen a Xan Preto no cárcere senón que logo –nesa entrega, entre o verso 1084 e 1805,
que debe faltar– o soldado declarou a favor do taberneiro e en contra do cesteiro). 4692 Desta moda. Desta
maneira, deste xeito. 4698 Un. Refírese a “un mozo”. 4700 Aparcería. É dono de vacas e bois, que dá a
labregos necesitados, que llos coidan e lle dan a metade do que o animal produce. 4706 E lle deras unha
fala. Falaras algo con el, tiveras con el un principio de trato amoroso. 4707 Currutaco. Ben amañado, ele-
gante. 4716 Que o vendo. Que mirándoo.

64. ¿Quizais erro por “cisma”, que é o que creo que significa?

65. No texto por erro “da”.
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vas a quedarte prendada”.
Repúxolle logo Rosa,
con mui detidas palabras,

4720 poñendo no tono delas
o agror que tiña na alma:
– “¡Ai, como unha mala ovella
de todo un rebaño é praga,
perde tamén as amigas

4725 aquela que sae mala.
Si como pomba collida
fun en redes preparadas,
caín coa inocencia pura
sin relaxar as entrañas.

4730 Non cuides son veiga aberta
disposta a ser destrozada
por calquera que o portelo
atravese coa súa pranta.
Que, anque probe, da virtude

4735 teño unha forte raigada,
que como un perro de presa
a quen lle chinque lle ladra.
Coñezo que estás sentida
(si n’estás mui asañada)66

4740 e por eso ningún creto
lle dou ás túas palabras.
Non me fales máis de Pedro,

nin ben nin mal. Miñas ansias
son miñas e pasareinas

4745 como Dios mas queira dalas.
De Pedro fun e sereina
para sempre mentres fala
tuvere e un resolliño
de vida refolgue a alma.

4750 Ninguén privarme xa pode
de terlle amor e constancia,
que sólo co sangre todo
podrán do peito arrancarma.
Nin os traballos me arredan

4755 nin peligros me asoballan,
con el morrerei si morre,
con el marcharei si marcha.
Esa doutrina que dices
que sempre unha cousa cansa,

4760 non ma prediques a min,
entre outras vai predicala.
¿Cánsache a posta do sole?
¿Che cansa a luz da alborada?
¿Cánsache a agua da fonte?

4765 ¿Che cansa dormir na cama?
¿Cansouche a ti o pan da boca?
¿Cansoute a misiña santa?
¿Che cansa a bondá nas xentes?

4721 O agror. Agrura, desgusto e xenreira mesturados. 4730 e ss. Non cuides son veiga aberta/ disposta a
ser destrozada/ por calquera que o portelo/ atravese coa súa pranta. Non penses que son unha calquera, que
me deixo engaiolar polo primeiro que me fai as beiras (“Non penses que son terra produtiva pero sen pro-
tección, que se deixa estragar polo primeiro que a queira invadir”). 4734 e ss. Que, anque probe, da virtu-
de/ teño unha forte raigada,/ que como un perro de presa/ a quen lle chinque lle ladra. Pois, aínda que son pobre,
a miña virtude ten unha raigaña, unha raíz tan forte, que se me acirran (chinquen) revólvese como un can
de presa. 4738 Sentida. Resentida. 4739 Asañada. Enfadada, alporizada, irritada. 4749 Refolgue. Dea alen-
to, dea vida.

66. A paréntese é miña.
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¿E túa nai tamén che cansa?
4770 Pois sabe que un amor firme

de tal maneira se crava
que, sendo o amor primeiro,
nunca se foxe da alma”.
De seguida dixo a lercha

4775 cun impo de maliciada
(porque non saíu coa súa)67

estas ardentes palabras:
– “Vaia, Rosa, non te afogues
nin te poñas tan redrada68,

4780 que si dixen o que dixen
non foi con intención mala.

Si refúga-la fertuna
que na túa porta chama,
outra con menos enoxos

4785 será máis afertunada69.
Ben sei que de arrepentidas
se chegan a facer santas,
anque hai poucas Madalenas
entre as que agora son nadas.

4790 Si soubera que te puñas
tan agre e tan enfadada,
más fadas me faden, chica,
si che dixera palabra.
Mais servirá de escarmento

4775 Impo. Pronto, acordo súpeto. 4776 Saíu coa súa. Conseguiu o que quería. 4778 Afogues. Alporices. 4779
Redrada. Escabardosa, afastada, retirada cara a atrás. O que pon no texto é “vedrada” (penso que por erro), que
significa avellentada. Quizais, se fose esta a palabra, o autor daríalle aquí o significado de “anticuada”.
XXVIII ENTREGA (vv. 4786-4991):
A fillastra do taberneiro rise de Rosa e do seu romanticismo e cóntalle o único que xa lle quedaba no papo para
facerlle dano: que Pedro non só ten que marchar co rexemento, senón que, ademais, vai preso por deixar mal
ferido o criado dun home rico (que, como sabemos, é o pai do soldado. Tamén sabemos que Pedro ferira o
criado cando este tirara á rúa o filliño, que deixara no portal da casa do ricachón). Así mesmo a lercha conta
toda a historia do pai de Pedro: un cesteiro que, cunha escritura falsa, lle roubara a herdanza a un parente. O
parente recorrera ante os tribunais e, ao saberse a verdade, o cesteiro fora encarcerado. Tamén lle conta que
Pedro é fillo de solteira e que a súa nai morreu ao ser abandonada. E di o seguinte, sabendo que lle fai dano a
Rosa: as malas nais, aquelas que abandonan os fillos, deben pagar o seu pecado (vv. 4802-4849). Rosa, ano-
xada con tanta maldade, bótaa da casa, agoirándolle que, se hai Deus, a fillastra sufrirá as penas do inferno. E
parece que atina, pois a taberna empeza a arder e a fillastra do taberneiro e a nai morren queimadas ao querer
coller uns papeis cos que facían chantaxes (vv. 4874-4929). Pinchapava vai tamén mirar o incendio e alí volve
atopar a Rosa acompañada xa do pai, que conseguira por fin saír da cadea. Marchan os tres para a casa, pen-
sando celebrar a volta de Xan ao día seguinte. Todo parece en camiño de amañarse. Pero, aclara o muiñeiro,
non hai que fiarse das ledicias, porque moitas veces agoiran tristezas meirandes. 4788 Madalenas. Santa María
Madalena foi unha das mulleres convertidas por Xesús, ao que acompañou a través do seu peregrinar por
Xudea. Foi a unha das primeiras persoas que se lle apareceu logo da Resurrección. A súa festividade é o 22 de
xullo. Representa nas crenzas cristiás a muller pecadora que se arrepentiu. 4792 Más fadas me faden. Malas
fadas me enmeiguen. É unha exclamación equivalente a ¡que me pase algo malo! 4794 e ss. Mais servirá de
escarmento/ para quen te procuraba/ por muller agradecida/ vindo a atopar unha ingrata. Servirame de escarmen-
to a min, que te busquei e esperaba que te portases como muller agradecida e fun bater cunha ingrata.

67. A paréntese é miña.

68. O texto pon “vedrada”, quizais por erro de lectura do manuscrito.

69. Ata aquí a entrega 27.ª, p. 394. A partir do verso seguinte a 28.ª, p. 401 de El Álbum.
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4795 para quen te precuraba
por muller agradecida
vindo a atopar unha ingrata.
Sabendo o que fixo Pedro,
do seu tige70 e da súa casta,

4800 pensei como amiga boa
que era ben n’ocultar nada.
El, ó cabo, está seguro,
pois preso de ser acaba
porque a morrer está un home

4805 de un sabrazo ou puñalada...
Según din, é un criado
de un señor que ser acaba
porque unha herencia a un parente71

lle usurpou con unha trampa.
4810 Agora está na cadea

porque resulta ser falsa
unha escritura por el
e por outros amañada.
Tamén din que tuvo un fillo

4815 de unha inocente rapaza
cando era cesteiro aínda,

con quen casarse pensaba.
Pero logo feito rico
do serán á madrugada

4820 non fixo máis caso dela
nin tampouco da súa alma.
Non reconoceu o fillo,
e botou a nai da casa,
que morreu a pouco tempo

4825 de pesares a cuitada.
O rapaz por aí anduvo
facendo mil rapazadas
fasta que xa tendo tempo
de soldado matou praza.

4830 Como fillo do cesteiro
tod’ a xente lle chamaba
Pedro da Verga e quedoulle;
por Pedro da Verga pasa.
Esto n’ é mais que unha historia

4835 que miña nai me contaba
cando se soubo do crime
do sabrazo ou puñalada.
Ora ben sei, miña amiga,

4804 e s. Porque a morrer está un home/ dun sabrazo ou puñalada. Refírese ao criado que saíu da casa do
home rico, á porta do que deixara Pedro abandonado o seu fillo, e que levou o neno ao medio da rúa (his-
toria que xa se nos contou  nos versos 3848 e 3849). Así que aquí nos decatamos de que Pedro quería dei-
xar o seu fillo á porta do avó (é dicir, daquel pai que non o recoñecera a el e abandonara a nai) e que feriu
gravemente o criado cando viu que trataba o neno con maldade. 4807 Un señor que ser acaba. Un que
acaba de converterse en señor. 4829 De soldado matou praza. Ocupou praza de soldado.

70. Non se le ben. A cursiva é miña para salientar a palabra como galicismo, igual que aparece no verso
2064.

71. O texto pon “porque unha herencia un parente”, pero o sentido parece indicar que “o señor” usur-
poulle ao parente unha herdanza e non, como di o texto, ao contrario. Por iso eu introducín o “a”, que
non está no texto, pero que non impide a medida correcta do verso.
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non todo a todos lles cansa:
4840 ni’a teta deixa o miniño

mentres que o probiño mama;
nin cansa o pai ó seu fillo,
si é bo; ni’a nai á crianza;
antes merecía a morte

4845 quen o tal delito faga72,
pois é crime sobre crime
non ter de nai as entrañas,
e a que refuga o seu neno
nin tén corazón nin alma”.

4850 – “¡Calate, infame distría!”
Rosiña encolerizada
lle dixo, “sáete correndo,
correndo da miña casa.
¡Mira que hai un vivo inferno

4855 cheo de lume e de brasas
para queimar almas viles
que causan muitas disgracias!

¡Mira que hai un Dios terríbel
que colle desprocatadas

4860 tripadoras da virtude
cando máis victoria cantan.
¡Infame! Dimpois que foche73

quen74 a pasión asopraba,
¿vés agora cubizosa,

4865 de volverme relaxada?
Mira que Dios nunca dorme,
que tén a vista mui crara,
e todo canto hai cachea
no ceo75, na terra e nas almas.

4870 Anda, cobre pesoñenta,
que ó peito que máis afaga,
canto máis brando e sinxelo,
máis seu ferrete lle crava.
¡Traidora!...” Nesto un ruído

4875 dos badales das campanas
fan daán daán daán...

4840 Ni´a teta deixa o miniño. Nin o meniño se cansa da teta. 4842 e 4843 Nin cansa o pai ó seu fillo,/ se é
bo; ni´a nai á crianza. Eu creo que aquí debe querer dicir ao revés do que se entende literalmente: “nin do
fillo, se é bo, se cansa o pai, nin a nai do bebé”. Ou quizais sexa: “Nin o fillo, se é bo, se cansa do pai, nin
a nai deixa (retomando o verbo do verso 4840) o bebé”. 4844 e ss. Por estes versos supoñemos que a
fillastra do taberneiro fala con segunda intención e sabe que Rosa tivo un fillo e o abandonou. 4850
Distría. Bruxa, malvada. 4859 Desprocatadas. Despreocupadas. 4860 Tripadoras. Que pisan, que esnaqui-
zan. 4864 e s. Vés agora cubizosa/ de volverme relaxada. Creo que o que quere dicir é que a filla do taber-
neiro está desexosa (cobizosa) de que Rosa se volva unha pendanga (relaxada de costumes). 4870 Cobre.
Cóbrega, serpe. 4871 e s. Que o peito que máis afaga/ canto máis brando e sinxelo. O peito que máis cariño
dá, canto máis tenro e sen malicia. 4873 Ferrete. Aguillón. No caso das serpes son os dentes que inoculan
veleno. 4875 Badales das campanas. O 8 de xuño de 1850 foron promulgadas as primeiras ordenanzas da
vila de Pontevedra e no seu capítulo 8.º, referido á regulación sobre incendios, establecíase como sinal de
alerta o badaleo das campás, seguindo a seguinte norma indicativa do lugar da queima: unha badalada en

72. O texto pon “quen tal delito faga” pero parece un erro pois así é un verso heptasílabo e non octosílabo.

73. Este verso aparece na edición de El Álbum de El Miño fóra do lugar que lle corresponde. Non está ao prin-
cipio (como debera) senón, por erro, ao final da primeira columna da p. 402 da devandita publicación.

74. No texto “que en”, por erro.

75. Nesta palabra hai que facer ditongo (“ceu”); se non, non dá a medida correcta do verso.
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dan daán daán76 daán...
Tocaba en Santa María,
San Bartolomeu na praza

4880 e na Virxen do Camiño

e no Hespital sin parada.
San Francisco, a Pelengrina,
na Compañía as campanas
dan daán daán daán,

Santa María, dúas en San Bertomeu, tres na Peregrina, catro na Moureira, cinco no Burgo e seis en Santa
Clara. Todos os veciños tiñan a obriga de acudir a sufocar o lume e de abrir o acceso aos pozos. Xa nestas
mesmas ordenanzas anunciábase a próxima creación (sería en 1851) do corpo de bombeiros da cidade,
que no relato de Pintos non acode, polo que supoñemos que coloca o incendio cando non existía aínda.
(v. Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, p. 603). 4878 Santa María. Santa María dos
Mareantes ou a Maior. É o templo máis interesante dos conservados en Pontevedra. Construído sobre unha
antiga capela (suponse que románica) que se derrubou no século XVI para colocar o actual edificio, que é
de fábrica de Xoán de Cuetos e Diego Gil. A fachada atribúese a Cornelis de Holanda. Foi pagado polos
mareantes e domina as augas do esteiro do Lérez. 4879 San Bartolomeu. Ver v. 3630. 4880 A Virxe do
Camiño. A ermida de Nosa Señora do Camiño, que tiña ao redor as casetas do hospital de lazarados, daba
á fronte da rúa da Peregrina, ou Camiño Portugués, onde hoxe está a rúa de Frei Xoán de Navarrete
(segundo informa Fortes Bouzán na Historia de la ciudad de Pontevedra, pp. 138-139. Alí pode verse, en
foto, a praza da ermida un día de mercado). Non se sabe a data de construción do templo aínda que se
cita en documentos dende o século XIII. Foi demolida cos novos cambios urbanísticos do século XX. A súa
festividade era o 25 de marzo, o día da Asunción. Para ver os problemas que a confraría da Virxe do
Camiño tivo coa da Virxe Peregrina (hoxe patroa de Pontevedra), ver as pp. 451 e 452 da Historia de la
ciudad de Pontevedra de Fortes Bouzán. 4881 Hespital. Supoño que se trata do hospital do Corpus Christi
(aínda que tamén se pode referir ao hospital de lázaros de Nosa Señora do Camiño). O hospital do Corpo
de Deus ou do Corpus Christi foi fundado por manda testamentaria de Tareixa Pérez Fiota (1439) nas
casas que esta tiña na rúa da Correaría (tramo alto da actual Rúa Real). Tiña unha capela anexa. Foi demo-
lido en 1896. O funcionamento deste hospital fora bastante regular dende que se outorgara a súa admi-
nistración á Orde de san Juan de Dios (1597), nome co que pasou a ser coñecido. Na época de Pintos
seguía funcionando, aínda que vello e semiarruinado. Intentárase habilitar, inutilmente, un novo no con-
vento de San Domingos (Ver Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, pp. 123 e 607. Como cape-
la, “Hospital” aparece tamén citada na p. 452 desa mesma obra). 4882 San Francisco. Mosteiro de tipo oxi-
val das ordes mendicantes, obra de finais do século XIII, con elementos románicos e adornos posteriores
(para máis detalles ver Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, pp. 129-131). A Pelengrina.
Capela en rotonda (con planta de cónchega de vieira), con pouca base e grande altura, conseguida polas
súas torres ornamentais. Ten atrio, fonte e escaleira e está construída no chamado estilo “mestre de obras”
(conxunción da influencia portuguesa e o barroco tardío) en 1778 por Antonio Souto, sendo a idea de don
Bernardo Xosé Mier. A festa, que se converteu na principal de Pontevedra (desprazando a da antiga patroa,
a Virxe da O, e ás tradicionais de Nosa Señora do Camiño, San Bertomeu e San Xoán), celébrase o segundo
domingo de agosto (para máis detalles ver Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, pp. 451-452).
4883 A Compañía. A Igrexa (co colexio) dos xesuítas iniciouse a fins do século XVII ou comezos do XVIII

(terminouse en 1714) coa axuda do sacerdote pontevedrés residente en Perú, Xurxo de Andrade, e dos
marqueses de Aranda e Guimarei. A igrexa é de estilo barroco italiano. Os xesuítas foron expulsados de
Pontevedra en 1767 (entre os expulsados estaba o padre Isla e o famoso padre Amoedo Carballo, autor do

76. Estes dous versos no texto son: “fan daán dan daán/ dan daán dan daán” pero engadímoslles un “á” a
cada verso no “dan” do medio para que saísen octosílabos.
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4885 dan daán daán77 daán.
Berraba a xente revolta:
– “¡Acudí ó fogo con agua
que da taberna do Chosco
se ven saír labaradas!”

4890 Saímos nesto correndo
tod’os viciños das casas
para apagar o incendio
levando forza de agua,
da Fonte da Ferrería

4895 que a todos ben abastaba
coas súas pías grandiosas78

como unhas mareas anchas.
O lume polas madeiras
cada vez máis ateaba

4900 ruxindo como os loureiros
que verdes no lume estralan.
A lercha, cega cal furia,
ou cal cadela rabiada,
meteuse por entre a xente

4905 fasta que entrou na súa casa.
Botaban xa mil trebellos

de dentro polas ventanas,
e auméntase a gritería
por unha nova desgracia.

4910 No cuarto onde tiña a lercha
nóminas, sisas, baraxas
con toda a súa limpeciña,
que lle fora regalada
por conta de honras perdidas,

4915 de chismes e de patrañas,
de embrollos e mixiricos
e mil infernales trazas,
enfundíronse nun golpe
unhas tres ou catro táboas,

4920 con elas caíu a lercha
coa nai entre as labaradas.
Fuxino todos79 de dentro,
librando sólo o da calva,
poi-las dúas que van ditas

4925 alí morreron queimadas.
O fogo levou a eito
canto arder pudo na casa,
quedando sólo as paredes

“Carmen Patrium” que introduce Pintos en A gaita gallega, tanto na versión latina orixinal como na tradu-
ción, do propio Pintos, feita en galego). A igrexa, colocada entre a rúa de Santa Clara (actual Sarmiento) e
o Borrón (rúa Sierra) foi convertida na parroquial de San Bertomeu, cando se derrubou a primitiva sede
deste templo na praza. (Para maior información ver Fortes Bouzán, Historia de la ciudad de Pontevedra, pp.
447-451). 4886 Revolta. Alarmada, revolucionada. 4893 Forza de agua. Gran cantidade de auga. 4894 Fonte
da Ferrería. Ver v. 875. 4899 Ateaba. Prendía. 4906 Trebellos. Trastes, cousas de diversa utilidade. 4911
Nóminas. Listas de nomes. Sisas. Pequenos roubos diarios. 4912 Limpeciña. Segundo di o propio Pintos, chá-
mase así a mellor roupa entre xente pouco acomodada. Noutros dicionarios aparece significando “roupa
limpa”. 4914 Por conta de honras perdidas. En paga da súa axuda como alcaiota. 4916 Mixiricos. Chismes,
contos, lerias. 4918 Enfundíronse. Fundíronse, caeron de súpeto. 4923 O da calva. O taberneiro.

77. Como nos versos anteriores tamén aquí, nestes dous versos, engadimos un “á” no “dan” do medio para
facelos octosílabos.

78. No texto “grandiocas”, por erro.

79. No texto orixinal pon así, pero tamén podería ser “tod´os”, é dicir “todos os”.



368 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

como tizóns de anegradas.
4930 Entre o barullo da xente

vin a Rosiña en gran charla
co pai, que pola noitiña
fora solto e libre andaba,
chegando a acudir ó fogo

4935 cando tocano as campanas
e fun unda el, e xuntos
marchámonos para a casa.
Como era tarde, el con Rosa
na súa entrou ás dez dadas,

4940 e aferimos que o outro día
teríamos80 convidada.
Pero, ¿que cónta-los homes
botamos con seguranza,
sin conta da Providencia

4945 que as nosas contas atalla?
¡Solen días de alegrías
ser vísperas de disgracias,
e os81 máis valentes proieutos
quedar se ven en borralla!

4950 Funme deitar, con ideas
todas elas encontradas,82

unhas alegres e vivas,
e mui cheas de esperanzas;
outras vestidas de loito

4955 por ver aquelas disgracias,
do fogo e morte terríbel
das que morreron queimadas.
Pasei unha noite fera
con soños de malas caras,

4960 revolto o meu interiore
como unha marea brava.
Por fin despertei ansioso
coa mesma luz da alborada,
e vin naquel día83 ¡oh, ceos!

4965 o que nunca presenciara.
V84

Serían as nove
pouco máis ou menos
cando eu xa da misa
volvía contento.

4970 Polas calles todas
sentín barulleo
con gran rebulizo
de xentes correndo.

4940 Aferimos. Tratamos, acordamos. 4942 e s. Que cónta-los homes/ botamos. Que contas pode botar un
home.
XXIX ENTREGA (vv. 4952- 5117):
Pinchapava pasa unha mala noite. (Aquí comeza o 5.º e último capítulo da SEGUNDA PARTE, v. 4966).
Ao día seguinte, sobre as nove da mañá, ve como marcha o rexemento ao son dos tambores, enchendo de
ruído, color e movemento as rúas. Hai unha descrición da comitiva e do abraio da xente ao seu paso. 4958
Noite fera. Noite terrible, angustiosa. 4972 Rebulizo. Rebumbio.

80. Ten que ser “teríamos” para que dea a medida do verso.

81. No texto “o”, por erro.

82. Ata aquí a entrega 28.ª, p. 402. A partir de aquí a 29.ª, p. 415 de El Álbum.

83. Non sei por que aparece no texto en cursiva.

84. A partir de aquí ata o final do poema é romanciño hexasílabo, con rima asonante grave en –é/o.
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Soaba un ruído
4975 de tambores lexos,

que viñan tocando
todiños a un tempo
¡reén, reeén,
plen, plen, plen, terén,

4980 reén, reeén,
plen, plen, plen, terén!85

Pola calle Nova,
chamada Do Rego,
Real hoxe en día,

4985 viña o Reximento
mui ben arrombado
con vistoso arreo.
Parecía un río
composto de aceiro.

4990 ¡Qué compás levaba!
¡Qué lindos meneos!
Marcaba as pasadas
cos tambores mesmos.
reén, reeén,

4995 plen, plen, plen, terén,

reén, reeén,
plen, plen, plen, terén.
Gran rapacería
con muito voceo

5000 deván deles iba
con mozos e vellos.
¡Cántas señoritas
dos balcós abertos
coas mans aseñaban

5005 e mais cos pañuelos!
¡Cántas dos olliños
llas bágoas caeron,
magoadas cos toques
dos tamborileiros,

5010 que a rúa abouxaban
bourando o pelexo,
sin daren vagare86

parada nin quedo.
reén, reeén,

5015 plen, plen, plen, terén,
reén, reeén,
plen, plen, plen, terén.

4982 e ss. Calle Nova ou do Rego ou Real. É a coñecida hoxe por Rúa Real (dende 1825), que lixeiramen-
te apoiada cruza a vella Pontevedra coas súas prazas do Teucro ou da Herba e da Leña. 4987 Arreo. Atavíos
ou adornos do rexemento. 5000 Deván. Diante. 5002 e 5003 ¡Cantas señoritas/ dos balcós abertos! ¡Cantas
señoritas dende os balcóns abertos! 5004 Aseñaban. Facían sinais, saudaban. 5011 Bourando o pelexo.
Golpeando, petando no coiro do tambor.

85. Estes versos aparecen reproducidos “reeén, reeén/ plen, terén” pero eliminamos ou engadimos sílabas
na onomatopea para conseguir a medida exacta de hexasílabo. A cursiva é do texto.

86. No texto “dare vagaren”, seguramente por erro.
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¡Cántos oficiales,
a cara volvendo,

5020 suspiros botaban
pola vila adentro!
¡Cántos coas espadas
chegadas ao peito
saúdos facían

5025 con acatamento!
¡Qué nube de amores
alí iba fervendo
co son de aquel toque
redobrado en cheo!

5030 reén, reeén,
plen, plen, plen, terén,
reén, reeén,
plen, plen, plen, terén.
A ponte ateigada

5035 de xente correndo
marchar parecía
co’aquel Reximento
que por toda a vila
mil corazós presos

5040 deixaba nas redes
do seu valimento.

Xa chegan87 as armas
dun ó outro estremo
tresvirando a vista,

5045 despindo centellos88,
e serpenteando89

a masa de aceiro
gardando os compases
dos tambores mesmos

5050 reén, reeén,
plen, plen, plen, terén,
reén, reeén,
plen, plen, plen, terén.
Aquela bandeira

5055 bonita no medio
da ponte estralaba
cos golpes do vento.
De letras douradas
levaba un letreiro

5060 que de Pontevedra
era o Reximento.
Parez que falaba
seu pano así tenso
poñendo os soldados

5065 no amor patrio acesos.

5041 Valimento. Amizade. 5044 Tresvirando. Torcendo a vista. O feito de que as armas cheguen dun a outro
extremo fai que un tresvire (extravíe) a vista ao non saber para cal extremo mirar. 5059 a 5061 Levaba un
letreiro/ (elipse de: “que dicía”) que de Pontevedra/ era o Reximento. Supoño que, daquela, os cuarteis (que
en Pontevedra fora usado para esa finalidade parte do convento de San Domingos en 1851, aínda que logo
foi desaloxado para instalar nel o hospicio, en 1853) non chegarían para albergar os soldados, se non sería
unha contradición que sendo o rexemento de Pontevedra tivesen que ser aloxados os seus soldados en
casas particulares.

87. O texto pon “xa chegaban as armas”, pero parece un erro, pois así é heptasílabo e non hexasílabo,
como debera ser.

88. No texto pon “centellas”, pero así non se mantén a rima.

89. O texto pon “se serpenteando”, pero parece erro do copista.
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¡Qué masa de homes!
¡Qué gusto de velos!
¡Cómo eles marchaban
co aquel redobreo!

5070 reén, reeén,
plen, plen, plen, terén,
reén, reeén,
plen, plen, plen, terén.
Máis alto que todos

5075 iba un cabaleiro
nun cabalo branco
con lindos arreos.
Era o comendante90

ou ben coronelo
5080 con galós de ouro,

bicudo sombreiro.
¡Qué pruma encarnada
por riba del mesmo
deitada, coa punta

5085 voando no estremo!
¡Qué espada máis limpa
no puño direito
levaba el erguida
brillando de lexos!

5090 ¡Qué ben sofrenaba
seu cabalo fero
levándoo a modiño

cal manso cordeiro!
Pois anque bufaba

5095 voltándose arreo
de un lado e máis d’outro
cas patas batendo,
paso a paso iba
baixándose e erguendo

5100 seu pescozo corvo
cal arcado péndulo.
Parez que sentía
fumes de guerreiro
debaixo das pernas

5105 de aquel coronelo,
que a veces de cara
para o Reximento
parecía a alma
de aquel corpo inteiro

5110 que tras del marchaba
de entusiasmo cheo
cal en romería
cos tamborileiros
reén, reeén,

5115 plen, plen, plen, terén,
reén, reeén,
plen, plen, plen, terén91.
Fixeno parada
no Burgo Pequeno;

5084 Deitada. Colocada non recta senón apoiada. 5090 Sofrenaba. Refreaba. 5101 Arcado. Curvado. 5109
De aquel corpo inteiro. Refírese ao corpo do exército.
XXX ENTREGA (vv. 5118-5317):
Cando a retagarda do rexemento pasa o Burgo Pequeno pontevedrés, na entrada da ponte, vemos preso a
Pedro da Verga. O tempo está revolto e móntase unha impresionante treboada. Os que están vendo a mar-
cha dos soldados vén que Rosa, entre lóstregos e tronos, se bota a seguir a Pedro, mentres que Xan Preto,

90. Así no texto.

91. Ata aquí a entrega 29.ª, p. 416. A partir do verso seguinte a 30.ª, p. 423 de El Álbum.
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5120 dimpois, de camiño,
tomano vieiro
facendo dúas filas
ou ben dous ringleiros
un de cada lado

5125 do ezquerdo e direito.
No cabalo branco
marchaba no medio
de tod’ os soldados
o seu coronelo.

5130 Xa pasara o Burgo
todo o Reximento
cando, a retaguardia,
levado era un preso
que entraba na ponte,

5135 por ir derradeiro,
cos brazos atados
¡disgraciado Pedro!
Non sabía o probe

que alí o seu enterro
5140 tería a súa Rosa

naquel día mesmo.
Axiña remuíños
de polvo se ergueron;
magoaban92 os ollos

5145 coa forza do vento.
Nubarrós arriba
se vían no ceo
volvéndose o día
coa escuridá negro.

5150 As ágoas se puñan
de cores verdellos
e sombras terribles
se vían no medio.
Alá da outra banda

5155 tras de Montecelo
oíuse un trebón
fragoso e horrendo.

desesperado, vai tras dela. A piques de pillala, ela tírase da ponte embaixo e o pai cae morto do susto.
Aínda que a maré está en devalo, a ría vai moi chea e revolta pois eses días de primavera hai enchente no
río co desxeo da neve dos montes. Pedro rompe as cadeas e chímpase a salvar a Rosa, mentres que varios
mariñeiros dende unha lancha intentan localizala. Pero nin un nin outros teñen éxito. Pedro sae varias
veces á superficie ata que nun dos mergullos desaparece. Os mariñeiros vén ao lonxe un vulto e vogan cara
a el. Cando o recollen descobren que son, abrazados, os corpos mortos de Rosa e de Pedro. Fin da SEGUN-
DA PARTE e do POEMA.
5119 O Burgo Pequeno. Debe ser un dos seis barrios en que estaba dividida a parroquia de Santa María cara
a 1850 (Barca, Burgo, Ponte, San Roque, San Domingos e Torres). A outra parroquia de intramuros era San
Bertomeu, que ten sete ou oito barrios (Real, Comercio, Eiradiño, Peregrina, San Xosé, Santa Clara e
Zapatería, aos que hai que engadir anos máis tarde O Gorgullón). 5120 e s. De camiño, tomano vieiro. Eu
interpreto: “ao paso, puxéronse en marcha”. 5155 Montecelo. Seguramente o lugar onde hoxe está o hos-
pital do mesmo nome. 5156 Trebón. Tronido.

92. No texto “magorban”, por erro.
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Parez que natura
viña a poñer medo

5160 por que se atallase
cruel pensamento.
¿Pero quén atalla
con paus nin con ferros,
amores furiosos

5165 e soltos e cegos?
As xentes que foran
c’ aquel Reximento
de volta xa viñan
da vila pra dentro

5170 e todos testigos
foron do funesto
fracaso, que nunca
tivera un exempro.
Tras da retaguardia

5175 se vía correndo
Rosiña dorida
que iba en pos de Pedro.
Tras de Rosa iba
seu pai dando berros,

5180 chamando á súa filla,
lle as bágoas caendo
– “¡Ai, Rosa querida,
non sigas a Pedro,
non deixes tan sólo

5185 teu paisiño vello!”
Mais ela levada
de un amor estremo,
pensando perdía
para sempre a Pedro,

5190 catando93 que lle iba
seu pai mui a tergo,
e que si a collía
¡adiós, Reximento!
no aro da ponte

5195 dicou un portelo.
Naquel propiaño
chantouse correndo.
Xa posta alí enriba
dixo a grandes berros:

5200 – “¡Por ti solo morro,
meu amado Pedro!”
Nos ares lanzada
se enfunde mui presto
no medio das aguas

5205 que a levan correndo.
Redondo no sitio
co’ o fatal estremo
caíu o pai de Rosa94

no mesmo momento.
5210 Pedro que tal vira

de Rosiña os berros

5165 Soltos. Desatados. 5172 e s. Que nunca/ tivera un exempro. Nunca tivera antecedentes (esa era a pri-
meira vez que sucedía). 5191 A tergo. Detrás, polas costas. (Aparece con anterioridade no v. 2565). 5194
Aro. Arco. 5195 Dicou. Mirou, viu, atinou cun. (Esta forma aparece xa no v. 731 e no 1255, na forma
“diquei”). 5196 Propiaño. Porpiaño, perpiaño. 5197 Chantouse. Colocouse, subiuse. 5203 Enfunde.
Afunde. 5207 Estremo. Fin. Nalgún dicionario aparece “extrema”, último instante da vida.

93. No texto por erro “cantando”.

94. Hai que ler “ca-ío- pai-de- ro-sa” para que saia hexasílabo o verso.
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volvendo a súa cara
conforme iba preso,
cal fera terríbel

5215 que non sente medo
mordendo nas duras
cadeas de ferro,
se estreme rabioso
con gran forzamento

5220 e o portafusile
rompeu cal ourelo.
Brincou desde a ponte
na ría correndo
vestido e calzado

5225 de un pulo repento.
Alá gurgullando
nas aguas lixeiro
baixaba e subía
sacudindo o pelo.

5230 Volvía a solagos

mil veces arreo
cal grande lavanco
mui gurgulladeiro.
Buscaba a Rosiña,

5235 mitá de si mesmo,
por ela esforzando
tod’ os seus alentos.
Devalaba o mare
sin ir decrecendo

5240 puxado co río
que dáballe95 aumento
con grande avenida
xorradas de inverno,
dos montes cadeiros

5245 bote en bote cheo.
Envolta nas aguas
Rosiña, alá dentro,
como iban avoltas96

dicala era empeño.

5218 Estreme. Axita. 5220 Portafusile. Correa para levar o fusil botado ás costas. 5221 Ourelo. Reberete,
remate dun vestido. 5225 Repento. Repentino. 5226 Gurgullando. Tirándose ao bucio, mergullándose,
nadando debaixo da auga. 5230 A solagos. Ao bucio, mergullándose varias veces. 5232 Lavanco. Especie
de pato silvestre que se mergulla na auga. 5233 Gurgulladeiro. Mergullador, que se tira moitas veces gur-
gullando. 5238 Devalaba. Baixaba a marea. 5240 a 5245 Aínda que estaban na marea baixa, o mar esta-
ba moi puxado (empuxado. Aquí “elevado, acrecentado”) polo río, cheo de bote en bote coas xorradas (enxu-
rradas, correntes de auga) invernais dos costos (cadeiros) montes. Isto é o normal na primavera, época en
que xa nos colocou antes (ao comezo desta segunda parte) Pinchapava, o muiñeiro narrador (do que pode
pensarse que a historia se quere presentar aquí como case contemporánea do relato). 5248 Iban avoltas.
Ían revoltas. 5249 Dicala era empeño. Albiscala, vela, era o que se intentaba. (O verbo “dicar” aparece nou-
tras formas tamén nos vv. 731, 1255 e 5195).

95. De novo aparece esta colocación errónea do pronome átono. É posible que aquí o correcto sexa
“dábanlle” pois o suxeito parecen as “xorradas de inverno”.

96. No texto “a voltas”, pero eu creo que aquí o significado que máis acae é o de “avoltas”, é dicir, “revoltas”.
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5250 Vogaban nos botes
muitos mariñeiros
mui ben a modiño,
axexando a xeito
como cando ás sollas

5255 anda Matademos
da artesa no bordo
ca francada arteiro.
Pedro a gurgullazos
un arroaz feito

5260 surdía anhelando
e abaixo volvendo.
Do último gurgullo
non volvín a velo
que seique no fondo

5265 quedara alí preso.
Pasado un anaco
no triste trafego

chovía a Dios dala
resoaba97 o vento,

5270 lostregos se vían
onde nace Febo,
trebóns estralaban
nos montes batendo.
De loito cubrían

5275 as nubes o ceo
os can ouveaban
cos gochos abertos.
Gaivotas en bandos
con voar incerto

5280 ventaban chiando
que había novo cebo.
Os corvos grallaban
polo Montecelo
e viñan ó mare

5285 por prea ó penedo.

5254 e ss. Como cando ás sollas/ anda Matademos/ da artesa no bordo/ ca francada arteiro. Igual que fai
Matademos (que é o alcume dalgún mariñeiro da época. Seguramente ten un significado parecido a “unha
persoa que semella ter mal xenio”) cando pesca sollas (peixes da familia dos pleuronectiformes. A solla é
o Pleuronectes platessa), moi destro (arteiro) coa francada (que é un tipo de tridente que se usa para pescar
as sollas espetándoas dende arriba), estando ao bordo da artesa (non sei se será a dorna ou un tipo de
embarcación pequena semellante na forma á artesa. Con este sentido non vén nos dicionarios, pero
“dorna” tamén é unha palabra relacionada, na súa orixe, coa “artesa” do pan). 5258 A gurgullazos. A sola-
gos, mergullándose moitas veces baixo a auga. 5259 Arroaz. Tipo de golfiño, mamífero mariño que sae á
superficie e logo se mergulla. 5260 Anhelando. Tomando alento. 5262 Gurgullo. Solago, mergulladura,
somorgullo. 5267 Trafego. Ocupación fatigosa. 5268 Chovía a Dios dala. Chovía a montón, a cántaros.
5270 Onde nace Febo. Polo leste. Apolo era fillo de Zeus e Leto e era venerado como deus dos oráculos da
menciña, das artes do día e do sol. Como deus do sol dábaselle o epíteto de Febo ‘o brillante’. 5277 Os
gochos. Fauces, segundo di o propio Pintos. 5280 Ventaban. Auguraban, supuñan xa. Chiando. Grallando
con forza. 5281 Que había novo cebo. Que ían ter que comer (os cadáveres dos afogados). 5285 Prea. O
que pilla para comer un animal. Ó penedo. Os corvos viñan ao mar, aos penedos da beiramar para comer
nos mortos.

97. No texto “rosoaba”, quizais por erro do copista.
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Todo se axuntaba
por far un concerto
de fúnebres voces
para algún enterro.

5290 Os da retaguardia
se espallaron presto,
centinelas postos
en tod’os estremos.
Inda nunha lancha

5295 foron catro dentro
por collelo vivo
ó valente Pedro98.
¡Oh caso terribel!
¡Oh caso xemendo!

5300 ¡Oh sorte de amores
de un aloxamento!99

Na tona das aguas

se viu descuberto
un vulto que a rolos

5305 se el iba escorrendo100.
–¡Alá vai! soaban
as voces a berros.
–¡Alá vai! decían,
collela correndo.

5310 Enfían as proas
tod’ os mariñeiros
para unda aquel vulto
que ó fin recolleno.
Era o vulto dobre

5315 que os brazos fixeron
dos corpos xa mortos
de Rosa e de Pedro101.

FIN.

5299 Xemendo. Digno de xemer, de laiarse. Trátase do uso dunha forma de xerundivo latino. 5301
Aloxamento. Feito de coller a alguén como hóspede obrigado. A obriga de que os civís acolleran nas súas
casas soldados era un costume denunciado pola intelectualidade da época, pois provocaba gastos, abusos
e incomodidades que se consideraba que a cidadanía non debía soportar. A palabra “aloxamento” aparece
xa ao principio deste poema, no v. 200.

98. Este verso non está no texto, pero na p. 434 de El Álbum indícase que foi suprimido por un erro.

99. No texto “aloxemento”, por erro.

100. A construción sintáctica é forzada e, se se trata dalgún uso lingüístico especial con “el”, é para min
descoñecido.

101. Aquí termina a 30.ª entrega, na p. 424 de El Álbum.

Xoán Manuel Pintos Villar, El Album de El Miño, t. I, Vigo, 1858-1859
(Fotocopia da biblioteca do Inst. da Lingua Galega, procedente dun exemplar de El
Álbum pertencente á Biblioteca Padre Sarmiento de Santiago de Compostela) . Pp.
119-120 (1.ª entrega, vv. 1-208); 144-145 (2.ª entrega, vv. 209-416); 149-150-151
(3.ª entrega, vv. 417-614); 159-160-161 (4.ª entrega, vv. 615-856); 175-176-177
(5.ª entrega, vv. 857-1084); 183-184-185 (6.ª entrega, vv. 1085-1288); 191-192-
-193 (7.ª entrega, vv. 1289-1498); 197-198 (8.ª entrega, vv. 1499-1706); 207-208-
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-209 (9.ª entrega, vv. 1707-1950); 215-216-217 (10.ª entrega, vv. 1951-2178); 222-
-223-224 (11.ª entrega, vv. 2179-2410); 241-242 (12.ª entrega, vv. 2411-2611);
254-255-256 (13.ª entrega, vv. 2612-2857); 264-265 (14.ª entrega, vv. 2858-3017);
272-273 (15.ª entrega, vv. 3018-3133. Fin da primeira parte); 286-287-288 (16.ª
entrega, vv. 3134-3317); 302-303 (17.ª entrega, vv. 3318-3425); 311 (18.ª entrega,
vv. 3426-3517); 318-319-320 (19.ª entrega, vv. 3518-3717); 326-327-328 (20.ª
entrega, vv. 3718-3909); 335-336-337 (21.ª entrega, vv. 3910-4089); 341-342 (22.ª
entrega, vv. 4090-4189); 349 (23.ª entrega, vv. 4190-4281); 366-367 (24.ª entrega,
vv. 4282-4377); 375-376 (25.ª entrega, vv. 4378-4481); 385-386 (26.ª entrega, vv.
4482-4637); 393-394 (27.ª entrega, vv. 4638-4785); 401-402 (28.ª entrega, vv.
4786-4951); 415-416 (29.ª entrega, vv. 4952-5117); 423-424 (entrega 30.ª, vv.
5118-5317. Fin). As últimas páxinas, a partir da 401, están mal numeradas no texto
orixinal e foron reenumeradas.
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Señor, miña alma cautiva
no corpo toda se acora,
que parez quer s’ir afora
por desfogar seu delor.

5 Crebada xa a miña vida
tiña unha escora pequena
que me caíu… ¡Probe nena!
¡Consolo meu, meu amor!
Sin ela un oco tan grande

10 topo no eido e no mundo,
que me fire no prefundo
das cordas do corazón.
Meus ollos mornos se cravan
por dentro e fóra da casa,

15 mentres a dor me traspasa,
porque non a vexo, non.
¡Ai, qué tristes se me tornan
as cousas que foron dela!
¡Que tristes, sin poder vela,

20 unda min, aquela fror,
que mucha o vento da morte

coas alas negras poñía,
roubando a miña alegría
sin ter dos meus anos dor.

25 ¿Irán a comer os bechos
unhas carnes como aquelas
e as mimosiñas estrelas
de aqueles seus ollos? ¡Ai!
¡Ai, Antoniña querida,

30 qué tan nova te perdera!
Máis valía que morrera
dïante1 de ti teu pai.
Orfo e só quedei no niño,
cal rula que triste chía,

35 sin aquela compañía
de quen só era o seu ben.
E vai perdendo os alentos
fasta que morre, cuitada,
triste alí e desconsolada,

40 como eu morrerei tamén.
Si vou2 xantar, enxabida
atopo agora a comida,

“NO SEIMENTO DA FERMOSA FILLA DE D. DOMINGO LAREU”* (1859?)

Notas aclaratorias:

No título: Seimento. Pasamento, morte. 2 Acora. Angustia. 6 Escora. Soporte, poste para apontoar, para ter
dereito algo. 13 Mornos. Apagados, tristes, en sentido figurado. 38 Fasta. Ata. 41 Enxabida. Insulsa, esla-
miada, sen sal.

* Para identificar o personaxe, ver no Estudo Introdutorio cando se fala deste poema.

1. Hai que ler como trisílaba esta palabra para que dea a medida do verso.

2. O texto orixinal pon “vou a xantar”, pero así hai que facer unha sinalefa que resulta innecesaria, por iso
supoñemos que foi un erro de imprenta por “vou xantar”, máis correcto en galego e máis adecuado á medi-
da do verso.
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se desatando a ferida
que tolle todo sabor.

45 De noite o soño me esperta,
tremendo despavorido,
cal treme o año ó sentido
do lobo devorador.
Dios amantismo3 e cremente,

50 levaime para unda ela
cando o cabo desta vela
da miña vida apagués.
Que penso que esa inocente,
coa nai e máis que alá teño,

55 cara ó santísimo leño
do voso cruceiro tes.
Mentres no mundo penando
sin ver a luz dos meus ollos,
saloucaron meus resollos4

60 sin desafogo atopar.
E as bágoas unha por unha
virán por miñas faceiras
como doas contadeiras
que pasa o que está a rezar.

65 Así se queixaba un vello

na Igrexa diante de un Cristo
pensando que n’era visto
nin oído de ninguén,
cando pasiño se achega

70 un home que lle escoitaba
todo canto alí falaba
polo seu perdido ben.
Díxolle, pois, aquel home:
– don Domingo, é xusto chore

75 e que a Dios tamén implore
pola filla que perdeu.
Mais se pode ser consolo
para tamaña ferida,
saiba que foi moi sentida5,

80 no pobo, Antonia Lareu.
Todos a recoñecían
tan modesta, tan graciosa,
tan garrida e humildosa,
tan amante de seu pai.

85 Que todos cando souberon
a súa súpita morte
decían da mesma sorte:
¡Que linda pomba se vai!

54 Polo que nos di neste verso Domingo Lareu estaba xa viúvo e morrérranlle máis fillos ou outros paren-
tes achegados. 56 Tes. Tedes (vós). 59 Resollos. O alentar, o respirar. É dicir, que Domingo Lareu salouca-
ba ao respirar. 62 Faceiras. Fazulas, meixelas.

3. O texto pon “amantísimo”, pero así non sae un octosílabo.

4. No texto “sesollos”, por erro.

5. No texto o verso é “saiba que foi sentida”, sen “moi”, pero así non dá a medida correcta do verso.

J.M.P.

Burgo de Pontevedra, novembro de 1869 (a data ten que estar trabucada pois
o poema está publicado en El Álbum de El Miño, que parece que é dos anos 1858-
1859. De aí que supoñamos que sexa de 1859).

(El Álbum de El Miño, tomo I, Vigo 1859?, pp. 534 e 535).
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Mui señor de no-los once,
D. Alberte que, en verdade,
si é do Camiño, coñece
que se fixo para andare;

5 poi-las aguas que non corren,
como vosté mui ben sabe,
paradas si están e quedas
croban podrico1 e non valen.
Muito gusto recibimos

10 coa súa tan churruscante2

posta en carreiros pequenos,

asoantados en ae.
E como a música boa
nas orellas se arrecade,

15 seguindo aquel sonsonete,
que lle conteste n’ estrañe;
pois eu non lle teño a culpa
de que se peguen os males,
e este de facer versos

20 élle hoxe com’o da sarne.
A min tocóulleme a sorte,
probe labrego, de darlle

Notas aclaratorias:

1 No-los once. A “Epístola” de Alberto Camino, á que vai dirixida esta contestación de Pintos, fora envia-
da a “don Julio Astray y compañía” dende Madrid o 11 de marzo de 1859. Polo que nos di o remitente
vivía daquela na rúa Jacometrezo, número 84, entrechán. Astray quizais fose o coordinador do equipo de
redacción de La Perseverancia, periódico dirixido por Miguel Anxo Couto. Parece que o devandito equipo
estaba constituído por once persoas (unha delas Pintos), que son as aquí citadas, e a el tamén pertencería
algún parente ou compañeiro de estudos do autor de A gaita (talvez algún dos cuñados Amado Boullosa)
pois Pintos, no verso 50, dá a entender que o votaron mesmo os do ámbito íntimo, para que fose el o
encargado de contestar a Camino. 8 Croban podrico. Cobran, collen podremia. 10 Coa súa tan churruscan-
te. Coa súa (carta) tan graciosa, donairosa. 11 Carreiros pequenos. Versos curtos, de arte menor. A “Epístola”
de Camino está en octosílabos. 12 Asoantados en ae. A “Epístola” é un romance de 127 versos, no que
riman (os pares, claro) en asonante en –á/e. 14 Arrecade. Acomode, axeite, recolla. 15 e 16 Seguindo aquel
sonsonete,/ que lle conteste n´estrañe. Non se estrañe de que lle conteste usando a mesma rima.

“CONTESTACIÓN” (Á “EPÍSTOLA” DE ALBERTE CAMINO) (1859)*

* Nunha “Epístola” versificada, enviada dende Madrid en castelán por Alberte Camino aos redactores de
La Perseverancia (n.º 6, 24-3-1859, pp. 3-4), o autor de “O desconsolo” asegura ter deixado de escribir
porque é este un oficio moi desprestixiado e mal pagado. A este poema dá “Contestación” Pintos, tamén
no mesmo número de La Perseverancia.

1. En Casal e Lois “pudrico”.

2.  Hai que ler “ca (unha soa sílaba) sú-a-tan-chu-rrus-can-te”.
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contestación polos outros
¡como si eu fora algún frade!

25 ¡Eu, que nunca as vin máis gordas,
irme a pór a platicare
para que me soletreen
á beira do Manzanares!
Esta foille unha pauliña

30 sin querer me escomungare.
¡Nunca Dios me dera! ¡Agora
non sei como desatarme!
Véxome co pé no fogo,
sin axuda que mo3 saque,

35 pola lei das maorías.
¡Mala rabieira a desnaque!
Pois, señor, ¿que lle parece?
Diga vosté, ¿n’é verdade
que asañado estar eu debo

40 por tal viruta empurrarme?

Eu confeso que entre os once
houbo os seus teres e dares
sendo prós dez aquel óso
pastilla de chiculate.

45 Mais fose por divertirse
ou quizais por xiringarme,
encaixánome a pacheca
por un modo mui süave.
Procedeno á votación

50 e os mesmos meus, ¡vosté pasme!
¡en vez de votar conmigo
contra min foron votare!
¿Ora esta n’é picardía?
Douna a calquera de balde

55 ¿N’é capaz un de perder,
tolear ou reloucare?
Eu que o legón e fouciña
teño de cote na manhe

27 Soletreen. Lean letra a letra. Neste caso “que me lean con moito coidado, buscándome os defectos”. 28
Á beira do Manzanares. Xa dixemos que Alberte Camino estaba en Madrid. 29 Pauliña. Represión, repri-
menda, castigo. Neste caso “compromiso”, sen chegar a ser unha “obriga penosa” (escomuñón, v. 30). 32
Desatarme. Liberarme do compromiso. 33 Véxome co pé no fogo. Pintos segue usando metáforas relixiosas.
Se non pode liberarse desa pauliña acabará indo ao inferno. É dicir, tendo que cumprir o compromiso,
neste caso escribir a resposta. 35 Pola lei das maiorías. Polo que vemos, a elección de Pintos para que fose
el o encargado de contestar a carta tomouse por votación democrática. 36 Rabieira. Rabecha, enfado.
Desnaque. Esnaquice. É unha exclamación parecida a ¡que leve o demo tal lei! 39 Asañado. Enfadado,
doído. 40 Viruta. ¿Cousa sen importancia? ¿Fraude, engano? 42 Houbo os seus teres e dares. Houbo as súas
discrepancias. 43 e 44 Sendo prós dez aquel óso/ pastilla de chiculate. Sendo, a dificultade para Pintos de dar
resposta á carta de Camino (óso), para os dez restantes algo moi doado e agradable (pastilla de chiculate).
46 Xiringarme. Enfastiarme, amolarme. 47 Encaixánome a pacheca. Fixéronme cargar coa canga. Pacheca.
No seu Vocabulario dá como sinónimos casteláns “pejiguera, mochuelo”. 50 Os mesmos meus. Parece refe-
rirse a que tiña parentes ou amigos moi achegados no consello de redacción. 54 Douna a calquera de balde.
Pásolle encantado este encargo a quen o queira. 55 Perder. Perderse, facer algo sen control. 56 Reloucare.
Desesperarse, irritarse. 57 Legón. Útil de labranza que serve para sachar a terra.

3. En Casal e Lois “me”.
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¿como hei de colle-la pruma
60 si non para esborranchare?

Pero tendo que roela,
mais que de corvo me cadre
ou de gaivota, poreime,
malpecado, a contestarlle.

65 Vostede é un santo, e perdone,
señor Camiño, que o atalle
nas súas tirrias, querendo
da prensa “ya4 retirarse”.
S’inda non fixo o seu lote,

70 non por eso pense é tarde.
Deixe chover, que n’hai chuvia

que tras dela non escampe.
Eu ben sei5 que, xa fai tempo,
un, que podía ser xastre

75 de gran agulla e tixeira
para cortar un bo fraque,
dixo: filius ille p.
qui primus carmina faxit
fronte ferre mereciat,

80 gran coroa de paus d’aire.
Anque este e máis outros muitos
cal carreteiros xurasen,
cumpríanos como Ovidio
no que xuraba a súa madre.

60 Esborranchare. Encher de borranchos ou manchas de tinta un papel. 61-62-63 Pero tendo que roela/ mais
que de corvo me cadre/ ou de gaivota, poreime,/ malpecado, a contestarlle. Eu entendo que quere dicir: “Pero
tendo que facelo, aínda que me toque unha pluma de corvo ou de gaivota (de ave preeira, pouco aprecia-
da. É dicir, aínda que non o faga ben, axeitadamente), poñereime, pobre de min, a contestarlle”. Pero, como
Camino na súa “Epístola” o que fixera era negarse a colaborar coas letras galegas e en particular con La
Perseverancia, tamén se pode entender que a Pintos lle toca o desagradable compromiso de contestar (usar
pluma de corvo ou de gaivota). 69 S´inda non fixo o seu lote. O lote é a parte de pesca que toca a cada mari-
ñeiro, é o proveito do seu traballo. 73 e 74 Eu ben sei que, xa fai tempo/ un que podía ser xastre. Pintos fai
nestes versos alusión aos da “Epístola” (vv. 43-49) nos que Alberte Camino di: “Porque es menos que ser
sastre/ el ser escritor. De veras./ No es grilla; y me lo demanden/ si miento; y lo probaré/ diciendo que a
un sastre vale/ cada prenda que concluye/ tres, cuatro, cinco o más reales”. 77-80 Filius ille p./ qui primus
carmina faxit/ fronte ferre mereciat,/ gran coroa de paus d’aire. Latín macarrónico: “Aquel fillo de p./ que foi
o primeiro en facer poemas/ merecía levar na fronte/ gran coroa de paus de aire” (Non sei ben o que son
estes “paus de aire” –creo que quere dicir “mala vida con fame” ou “nada, con mal trato”– pero si que fai
de novo referencia á “Epístola” (vv. 50 e 51) onde Camino di, continuando os versos anteriores: “Y por un
soneto a mi/ ¿Que me dan? ¡palos de aire!... 83-84 Cumpríanos como Ovidio/ no que xuraba a súa madre.
Publio Ovidio Nasón, poeta latino (43 a. C. 17 d. C.). De familia nobre, cultivou a literatura dende a moci-
dade. Foi desterrado por Augusto a Tomis, na beira do Mar Negro, aínda que se descoñecen as razóns de
tal desterro. Escribiu Amores (elexías), Heroidas (cartas entre namorados mitolóxicos), A arte de amar (con-
sellos aos homes para conseguir o amor das mulleres e a estas para manter o amor dos homes), As meta-
morfoses (amplo poema de contido mitolóxico), Os fastos (ritos e festas romanas), As tristes (elexías) e As
pónticas (catro libros de cartas dirixidos aos seus amigos e parentes de Roma). Dedicou, como vemos, toda
a súa vida á literatura. No entanto, a lenda conta que de neno, cando falaba e lle saían os parlamentos en

4.  Sic. As comiñas son miñas. O castelanismo está motivado pola lingua empregada na “Epístola” de
Alberte Camino. Non son as palabras textuais, pero si responden ás ideas que expón Camino.

5. En Casal e Lois “eu sei”, sen o “ben” (seguramente por erro do copista).
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85 Por eso ós meos compañeiros,
que sentían retirase
vostede o ausilio que todos
temos dereito a esperare,
como nados nunha terra

90 que non se troca por naide,
e mais6 seique porque aínda
xuntos levamos o vade,
lles eu decía: ¡Ea, mozos,
non7 tan mornos vos poñades,

95 pois Camiño alá na Corte
deprenderá novas frases;
quero dicir, que ó direito
non se entenda cando fale,
pois non a veces afirma

100 nunha espresión elegante.
Aínda en cousas mui serias
e aínda en cousas mui graves
a veces se entenden erres
onde están escritos aches.

105 Ademais ¿vós non sabedes
que é enfermedade dos vates
ponderar, e de unha aresta

facer un palleiro grande?
¿Non sabedes que, xa solta,

110 a vea n’hai quen a atalle
e que ten máis forza o estro
que o pecado orixinale?
Esto tamén se descobre
nos mesmos que non son vates

115 que ofrecen o que non poden
porque llo resiste o sangre.
¿Non vedes mil penitentes
que se van a confesare
e n’outro día xa volven

120 ó vezo sin acordarlle?
Non vos matedes, pois, logo,
polas protestas que face,
que el é de lei e ha de vire
ó rego, ó río e ó mare.

125 Non teñades sentimento
que Camiño se separe
para sempre de nosoutros
pois é gallego e esto baste.
¿Non oíu toca-la prima

130 da torre da Catredale?

verso, o seu pai (a nai para Pintos, parece) reprendeuno, e entón Ovidio dixo: “Iuro, iuro, pater meus (ou
mater mea, neste caso), numquam componere versos”. 92 O vade. O cartapacio. Xuntos levamos o vade. Fomos
compañeiros de estudos, fomos estudantes ao mesmo tempo. Quizais a isto se refira cando no verso 50
dicía que os mesmos “seus” votaran contra el (podía referirse non a familiares senón aos seus colegas). 97
e s. Quero dicir, que ó direito/ non se entenda cando fale. Que na corte aprendera a falar dicindo o contrario
do que quería afirmar. 107 Ponderar. Esaxerar. 107 Aresta. Argana, palliña. 110 A vea. Eu entendo: “a vea
creativa”. 111 Estro. Entusiasmo dos poetas en compoñer as súas obras. 115 e 116 Que ofrecen o que non
poden/ porque llo resiste o sangre. Ofrecen cousas que logo a súa forma de ser non lles permite cumprir. 125
Non teñades sentimento. Non esteades tristes. 129 A prima. Hora canónica que se canta na primeira hora da
mañá. Tamén é a campá que na catedral de Santiago chama ao coro aos cóengos. E, segundo Pintos nos
di no seu poema “Recramo”, o seu toque servía de aviso aos estudantes para que repasasen as leccións.
Era, polo tanto, unha lembranza que marcaba a todos os estudantes e que nunca lles deixaba esquecer a
súa mocidade e o lugar onde se formaran.

6. Nas versións do texto aparece por erro “mas”.

7. Nas versións deste texto aparece por erro “no”.
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¿Non oíu ¿quen merca o leite?
pola Rúa do Villare?
¿Como el ha, pois, de esquencerse
de Galicia, nin deixarlle

135 de botar muitos recrebos
coa súa pibela e donaire?
Non lle des creto, vos digo,
pois n’hai calar que lle cadre,
cando os da Perseverancia

140 o seu recramo lle manden.
Con esto os remagaridos
comezano a refolgare,
e por premio de consolo
me empurrano a contestarlle.

145 Quedei máis morto que vivo
cando vin o combalache
no resultado dos votos
que escocharon nun instante.
Agora súdame a testa,

150 me pesa a pruma un quintale,
non sei si escribo palotes

ou si notas musicaes.
Eu8, home lido nin leuto
nin escribido á mitade

155 nunca o fun, e pór non sepa
unha carta n’é milagre.
Quer Dios que dou con un home
que é coma min de óso e carne,
home de ben, si, por certo,

160 que ha de saber perdonarme.
Digo a verdade, ¡carrizo!
que me gusta, Dios me alaude
inda que ben non me lembre
de telo de min dïante.

165 Pero ¿que importa? ¿os seus fillos
non din ben quen é su padre?
¿Quen non viu o Desconsolo,
que o sombreiro hai que quitarlle?
Eu non sei si vou direito

170 mais seique o estou a cansare
con este latricamento
sin celme nin xis de sale.

131 ¿Quen merca o leite? Pregón das leiteiras compostelás que serviu de refrán ao poema de Alberte Camino
titulado “A leiteira”. 132 Rúa do Villare. Rúa do Vilar, rúa compostelá no centro da cidade vella. 135
Recrebos. Piropos. 136 Pibela. Leria, verbosidade no falar. 137 Des. Deades. 139 La Perseverancia. Revista
pontevedresa onde se publicaron ambos os poemas. 141 Remagaridos. Murchos, tristes. 142 Refolgare.
Animarse, poñerse ledos. 146 Combalache. Enredo, cambio, troco. 148 Escocharon. Abriron, prepararon,
inventaron (neste caso, pois escochar é descabezar as sardiñas, sacándolles ao mesmo tempo a tripa). 153
Leuto. Espelido, intelixente. 154 Nin escribido á mitade. Nin sequera medio escribido (entendendo “escri-
bido” por “estudado, culto”). 157 Quer Dios que. Menos mal que. 161 ¡Carrizo! Eufemismo por ¡carainas!
ou algo máis forte. 162 Alaude. Gabe, loe, louve. Dios me alaude. Debe significar “Deus me louve por pen-
sar así”. 163-164 Inda que ben non me lembre/ de telo de min diante. Pintos parece que di que non coñece
persoalmente a Alberte Camino, aínda que o admira polas súas obras. 167 O Desconsolo. Poema emble-
mático do primeiro Provincialismo. É da autoría de Alberte Camino e foi publicado en El Porvenir en 1845.
171 Latricamento. Leria, faladura. 172 Celme. Substancia. O esencial. Xis Significa un trunfo pequeno no
xogo da brisca, pero aquí en sentido figurado “anaco, cousiña pequena”. Xis de sale. “Pouquiña graza”.

8. Nas versións do texto, por erro “Ea”.
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Vosté, pois, non se agoníe,
lle digo aquí por remate,

175 pois, si premio inda non tivo,
poida que sin el no’ escape.
¿Quen sabe si bo sería
que uns Padrenuestros rezase
por mellorar de fertuna

180 und’ a estatua9 de Cervantes?
Non lle digo máis por hoxe
sinón que non leve adiante
ese livián pensamento
de n’escribir, que é tolaxe

185 ¿Danlle algo por n’escribire?
¿Danlle algo por non falare?

Así dará vosté gusto
a catro cans que lle ladren.
Adiós, señor de Camiño,

190 viva vosté larga idade
e, cando queira, remita
o que máis ben se lle cadre.
Reciba muitas memorias
dos dez que vosté ben sabe

195 e de min, que son o onceno,
un cacho de afeuto grande.
Pontevedra a dezasete
de marzo, que é coresmale,
ano de mil oitocentos

200 cincuenta e nove cabales.

175 Pois se premio inda non tivo. Na “Epístola” Alberte Camino láiase de que escribir non lle trae máis que
traballos pero que non lle proporciona ningún rendemento económico. 177 e ss. Penso que nestes ver-
sos hai unha certa ironía por parte de Pintos intentando contestar á parte final da “Epístola” de Camino
(vv. 121-125), onde este di, seguramente referíndose a Galicia e á súa posible volta a ela: “Que en país
donde no cabe/ el que haya un ferrocarril/ por envidia y mezquindades,/ ningún escritor podía/ en él
ganar más que hambre”. Pintos con ironía recoméndalle entón que permaneza en Madrid, a ver se gra-
zas ás súas “oracións” (pantomimas e humillacións ante os poderosos e a lingua deles) consegue o mila-
gre que nin Cervantes foi capaz de lograr: facerse rico e famoso. 188 A catro cans que lle ladren. A uns
poucos que non teñen opinión, admiradores de pouca monta. 198 Coresmale. Época de Coresma. 200
Cabales. Enteiros, completos.

9. Nas versións do texto “unda estatua”.

J. M. Pintos.

(La Perseverancia, n.º 6, pp. 3 e 4. Comparado co da “Colección de poesías
gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865, t. I, p. 24).
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Bule axiña Pedro Luces1

tempera o teu tamboril
bota un redobre a Galicia
para que nos veña oír2.

5 Tamén eu xa collo a gaita,
e xuntos vamos facer
un recramo ós galleguiños3

que, por si, han de volver.

Aí virán polas congostras
10 eles todos a ruar

¡Que alegría cando cheguen4

unda nós a foliar!
¡Que gusto dará mirando
tanto xentío a botar

15 aturuxos, e os prumeiros
das monteiras relumar!

Notas aclaratorias:

8 Por si, han de volver. Que deben reclamar o que lles pertence. 9 Congostra. Camiño estreito de carro,
corredoira. 11 Foliar. Facer festa, divertirse. 15 Prumeiros. Conxunto de plumas que engalanan as montei-
ras. 16 Relumar. Brillar, resplandecer.

“RECRAMO” (1859)*

* Este poema foi publicado como “Recramo” en La Perseverancia, n.º 23, pp. 2-4; republicado en vida do
autor co título de “Rechamo” en El Heraldo Gallego. Comezou a republicarse en 1874, no tomo I da devan-
dita revista, p. 336. Tamén temos unha fotocopia doada por Filgueira Valverde dunha impresión do
“Rechamo” que non contén referencias a editor nin a data de edición. Filgueira dicía que lle parecía que
fora publicado como un folletón de El Miño, algo despois que o de La Perseverancia, pero non pode ser
porque inclúe como persoeiros importantes no galeguismo os integrantes de La Galicia Literaria. Máis tarde
Isidoro Millán deume unha fotocopia igual á de Filgueira, apuntando que pensaba que era o folletón de
abril a marzo de 1875 do Faro de Vigo. Esta edición é a que eu denomino nas notas Faro. Posteriormente
a través da viúva de Isidoro Millán conseguín unha fotocopia dunha copia manuscrita (incompleta pois
faltan as 16 primeiras estrofas e os 3 primeiros versos da estrofa 17.ª –en total son 67 versos os que faltan,
que correspondían á folla 2.ª da publicación) da edición de La Perseverancia. Esta fotocopia fora doada a
Millán por Xosé María Álvarez Blázquez e pertencera a Eduardo Arines, quen talvez a copiou dun exem-
plar de La Perseverancia ao que lle faltaba a devandita páxina. Por iso non a cotexamos co resto das publi-
cacións do poema. De aí, con algunhas reformas puntuais como a do título, saíu, penso, a publicación da
parte final do poema (que se dá como autógrafa) e que está en Xoán Manuel Pintos Villar, Retallos de poe-
sía e prosa, Publicacións da Real Academia Galega, A Coruña, 1975, p. 45.

1. Na edición de El Heraldo Gallego pon “Pedro Luce”.

2. El Heraldo Gallego “para que te veña a oír”. En Faro “para que te veña a ouir”.

3. Heraldo “un rechamo ós galliguiños”, Faro “un rechamo ós galleguiños”.

4. Heraldo “chegen”, por erro.
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¡Sentir toca-las ferreñas5,
oír6 o chascarraschás,
chifres, frautas7 e pandeiros

20 batendo coas8 dúas más9!
Vinde, garridas de Vigo,

cubizosas de pracer,
que ó pé do gaiteiro10 crecen
os amores da muller.

25 Traede os vosos cantores
tamén collidos das mans,
e veñan tamén convosco
os alegres cataláns.

Vinde da Guardia e Baiona,
30 de Pontareas tamén,

Salvaterra e Ribadavia
que sabedes bailar ben.

Vinde, tudenses, que bispos
e ministros facés vós,

35 facerés tamén gaiteiros
con alegrías de Dios.

Vinde, vós, d’alá das Burgas,
que tés o millor11 Xesús,
e unha ponte cun gran arco

40 de estramadísima luz12.
Traédeme en romería

cantando ó seu rededor
a Mosqueira, meu amigo,
que é13 mui donoso cantor14.

17 Ferreñas. Pandeira sen pelella, só co aro, onde están colocadas as pezas redondas de metal que soan ao
chocar entre si. 18 Chascarraschás. Ruído que fan as cónchegas de vieira ao ser tocadas unha contra a
outra. 19 Chifre. Instrumento no que se sopra e produce un asubío. 28 Cataláns. Nos inicios do desen-
volvemento industrial galego establecéronse en Vigo moitos cataláns, sobre todo nas conserveiras de peixe.
33 e 34 Tudenses. Tui foi sé episcopal moitos anos e ten seminario, onde se formaron importantes perso-
nalidades eclesiásticas. 37 As Burgas. Refírese ás famosas fontes termais de Ourense. 38 O millor Xesús. No
brazo norte do cruceiro da catedral ourensá atópase a capela do Cristo, que atrae pola súa riqueza e bele-
za decorativa. Nela está a imaxe do Cristo da Agonía, de moita devoción en Ourense e toda Galicia. É unha
escultura de madeira con capas de tea e cabelo e barbas naturais. 39 A ponte. Famosísima, a ponte ouren-
sá foi construída (seguramente sobre fundamentos romanos) polo prelado don Lourenzo. No s. XV foi repa-
rada polo bispo Silva. O grande arco central, de 37,80 m de altura, foi pechado na forma actual en 1662
polo mestre Melchor de Velasco. 40 Estramadísima luz. De moita anchura.

5. Heraldo “ferriñas”, Faro “sentir tocar as ferreñas”.

6. Faro “ouir”.

7. Heraldo e Faro “frautas, chifres”.

8. Heraldo e Faro “cas”.

9. La Perseverancia. Sic. Por “mans”. Pode ser erro do impresor.

10. Heraldo “geiteiro”.

11. Heraldo “mellor”.

12. Heraldo “estremadísima lus”, Faro “estremadísima luz”.

13. Faro “qu’ é”.

14. Este primeiro anaco de El Heraldo Gallego que estamos empregando para comparar coa edición de La
Perseverancia son os primeiros 44 versos, que aparecen no t. I, 1874, p. 336. A partir de aquí o anaco
seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875, pp. 31 e 32. Seguiremos indicando en nota
ata onde chegan os distintos anacos e en que tomo e páxina de El Heraldo Gallego foron publicados.
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45 Vinde, tódolos de Bande,
Verín e de Monterrei,
da Mezquita e de Quiroga
Valdeorras e Bibei.

Vinde, vós, d’alá15 de Lugo
50 que ó Sacramento adorás

de cotío porque os mouros
recuastes para atrás.

Monforte, Courel, Cebreiro
Parafita e mais Burón,

55 Fonsagrada e mais Nogales
Villapún e mais Padrón.

Vinde, vós, de Mondoñedo
boas mozas a bailar,
e traédeme a Pampillo

60 meu compadre aquí a folgar.
Que veñan16 tamén convosco

de Miranda e Villapol,
Vilamartín, Ribadeo
pretiño de Castropol.

65 Arrecadádeme en Tapia
meu camarada Vior,
que foi alá en Oviedo
mui digno gobernador.

Vinde, vós, do Valle de Ouro17,
70 Burela e San Ciprián,

Viveiro e Misericordia
e mais de San Xulián.

De Bares e Santa Marta,
de Cedeira e de Ortegal,

75 de Cariño e mais de Esteiro
e mais da Ponte Noval.

Vinde, lindas ferrolanas,
que mellores18 non as hai,
de vós non podo esquencerme

80 que alá deixei miña nai.
Veña todo Pontedeume

con tódolos mariñás
de todas esas Mariñas
bailando o seu contrapás.

50 Sacramento. A capela maior da catedral de Lugo ten a dignidade e privilexio da exposición continua do
Sto. Sacramento e os concellos das sete antigas capitais galegas deben facer a ofrenda do Reino de Galicia
na oitava de Corpus. 51 Mouros. Parece que non é certo que a cidade de Lugo fixera recuar os mouros,
senón que o que ocorreu foi que, a pesar dos seus fortes muros, foi invadida polos musulmáns mandados
por Muza. Pero estando na cidade o xefe árabe recibiu unha mensaxe de al-Walid, chamado Nasr, para
que volvese deseguida a Damasco, cousa que fixo, e abandonou a cidade. Os Falsos Cronicóns asocian este
feito a unha acción defensiva por parte da familia lucense dos Bolaño (de aí o apelido e o brasón). Tendo
os mouros rodeada a cidade, os Bolaño, para demostrar a abundancia de recursos con que contaba a praza,
tiráronlles un “bolo” de pan e un “año”. 80 Nai. A nai de Pintos morreu en Ferrol e alí foi enterrada. 84
Contrapás. Certa figura de contradanza ou baile de figuras no que toman parte varias parellas. Pintos dinos
que era famoso o contrapás das mariñas betanceiras.

15. Heraldo e Faro “de alá”.

16. Heraldo “veña”.

17. Heraldo e Faro “d’ Ouro”.

18. Faro “millores”. Esta sería a forma que usa Pintos normalmente.
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85 Vinde, os da antiga Betanzos,
traé a Martínez acá,
meu amigo que Retore
foi el da Universidá.

Que traia o seu rabeliño,
90 que conmigo xa tocou

cando toda Compostela
co meu ruar se gozou.

Vinde, miniñas da Cruña,
que nadás en Riazor,

95 onde tamén dei solagos
refrescando o meu amor.

Traede aquí eses corpiños
que van esparxindo o sal,
e por el volven os homes

100 ó pecado orixinal.
Que veña con vós La Sagra

que é mui digno de estimar,
ese diamante gallego
que non cesa de brillar.

105 Veña o arquiteuto Domínguez

de quen se pode gabar
León e tamén Galicia,
pois aquí veu a estudiar.

E veña o comerzo, ¡cáscaras!
110 que é xentiña de primor,

faladeira e talentosa19,
nunha ruada, a millor20.

Vinde, vó-los de Malpica21,
de Laxe, Corme e Caión,

115 de Camariñas, Muxía,
Muros e Curcubión22.

Vinde tamén os de Noia
que té-l’ arca de Noé
coa23 pomba, que no piteiro24

120 ten un símbolo da fe.
Vinde de Artes, Currubedo,

de Santa Euxía e do Son,
da Puebla25 e mais de Rianxo,
de Carril e de Padrón.

125 Vilagarcía26 e Cambados,
Vilanova e Vilaxuán27,

89 Rabel. Instrumento musical semellante ao laúde con tres cordas que se tocan cun arco. 95 Solagos.
Mergullos, chapuzaduras. Como sabemos Pintos viviu na Coruña dende 1822 a 1825, bañándose na praia
de Riazor e, polo que el mesmo di, namorándose por primeira vez das tentadoras meniñas coruñesas. 118
Arca de Noé. Noia ten no seu escudo a arca da alianza con Noé recibindo a pomba cun ramo de oliveira
no peteiro, en campo de prata, e unha cadea rota entre dous castelos. Este escudo fai alusión á suposta
fundación de Barquiña (lugar onde se supón que se iniciou Noia) por Noé.

19. Heraldo “talentosas”.

20. Faro “mellor”. A partir de aquí o anaco seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875,
pp. 39-40 (esta última por erro de numeración da revista aparece co número 34 e non co 40).

21. Heraldo “Malquica”, por erro.

22. Hai que ler “Cor-cu-bi-ón”, para que dea correcta a medida do verso.

23. Heraldo e Faro “ca”.

24. Heraldo “fiteiro”, por erro.

25. Heraldo e Faro “Pobla”.

26. Heraldo e Casal e Lois “Villagarcía”.

27. Heraldo “Vilayoan”.
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do Grove e de Portonovo,
San Xenxo de Padriñán.

De Cangas, de Redondela,
130 de Beluso e de Bueu,

de Marín e de Combarro,
de Campelo e do Chirleu28.

Vinde, hermosas santiaguesas,
que ós agros ís pasear,

135 por onde ía eu29 tantas veces
a Cornes me refolgar.

Desa armada e branca diosa30

que está na Universidá
me lembro tódalas31 noites

140 e mais non sei que me dá.
Dese volume de cousas

non me podo esquencer non,
nin da Catredal grandiosa
nin de tantísma32 función.

145 Nin dos meus mellores anos
que entre vós alá pasei,
nin de tantas foliadas
como a vós todos vos dei.

Adiós, Conxo, que unha33 alaxe
150 tes no Cristo que a morrer

tan ó vivo está encravado
que chora quen o vai ver.

Adiós, Sar, Pontepedriña,
Santa Marta e mais Belvís,

155 San Lourenzo e Vista Alegre,
Santa Susana e San Fix.

136 Cornes. Lugar de Santiago (hoxe mergullado na cidade no barrio de Conxo) onde estivo a antiga esta-
ción. 137 Armada e branca deusa. Refírese a Minerva, que aparecía na parte alta do edificio da Universidade
que hoxe é Facultade de Historia. Na actualidade a figura de Minerva está no edificio de Químicas, na cha-
mada “Residencia”. 145 Os meus mellores anos. Pintos estivo en Santiago de 1825 a 1836. Do ano 1829 ao
1835 fixo a carreira de Dereito e no 1836 exerceu un ano a docencia universitaria na materia de
Institucións Canónicas. 150 Cristo de Conxo. Famosa imaxe que se conserva no mosteiro de Conxo e é da
autoría de Gregorio Fernández. Conxo era daquela un lugar preto de Santiago. Hoxe é un barrio da cida-
de. 153 a 156 Sar, Pontepedriña/ Santa Marta e mais Belvís,/ San Lourenzo e Vista Alegre,/ Santa Susana e San
Fix. Os seis primeiros eran lugares (coas súas correspondentes igrexas ou mosteiros) que estaban preto de
Santiago e hoxe foron asimilados como barrios á cidade. Santa Susana é un antigo castro cristianizado
cunha igrexa dedicada a esta santa (era unha das igrexas que mandou facer Xelmírez como coroa do tem-
plo catedralicio e na que depositou as reliquias desta mártir, reliquias que trouxera de Braga). Está no cume
da carballeira do parque santiagués coñecido como a Ferradura. San Fix é, sen dúbida, a igrexa de San Fiz
de Solovio, matriz da Compostela inicial, onde a lenda da fundación da cidade coloca o monxe Paio, des-
cubridor do sepulcro do apóstolo Santiago.

28. Heraldo “Chrirleu”.

29. Heraldo “en”.

30. Heraldo “Diasa”, por erro.

31. Heraldo “todas las”.

32. Casal e Lois “tantísima”.

33. Faro “qu’ unha”.
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Adiós, Cruceiro do Gaio,
de San Queitano e Ramir,
que vistes miña veleta

160 muitas veces relucir.
Adiós, campana da Prima,

que unha hora fa-lo son,
avisando os estudiantes
que repasen a leución.

165 Adiós, Santiño dos Croques,

qu’ alá estás na Catedral34,
adiós, Adán e mais Eva,
que encoiro estás no Hespital.

Adiós, ti, santiño alegre,
170 que te quedaches a rir

cando chegache as cousiñas
de aqueloutra a descubrir.

Aparta, río dos Sapos,
qu’ es de recordo infernal,

157 e 158 Cruceiro do Gaio, de San Queitano e Ramir. Eran cruceiros que deron nome a zonas de Santiago.
O Cruceiro do Gaio é unha das baixadas do paseo da Ferradura ata Poza de Bar e aínda conserva o nome.
Igual pasa con San Queitano ou Caetano, que é un barrio na parte norte da cidade. O cruceiro de Ramir
non o coñezo con ese nome, aínda que penso que debe ser o cruceiro de Ramírez, nome modificado por
Pintos para que rimase con relucir (v. 160). A zona dos agros de Ramírez é unha parte do Ensanche com-
postelán, en fronte da parroquia moderna de San Fernando. Na época de Pintos todo aquilo eran hortos
e chegábase a eles pola Rapa da Folla (rúa que aínda recibe este nome) e os Campos de San Xosé (hoxe
máis ou menos a Praza Roxa). O cruceiro de Ramírez está ligado a unha terrible lenda. Dicíase que fora
feito para lembrar a un suicida, pola disposición do letreiro que se corta no apelido: “Rodríguez de Arella-
no rogueis por él”. Na realidade Rodríguez de Arellano foi un estudante asasinado naquel lugar. O cruceiro
foi trasladado á praza de Fonseca. De alí desapareceu máis tarde para deixar sitio a unha fonte, e hoxe está
na praza de San Fiz. 159 Veleta. Sombreiro apuntado dos estudantes, segundo o mesmo Pintos. 161
Campana da Prima. A campá da torre da Trindade ou Torre do Reloxo é a encargada en Santiago de rexer
as horas. A Prima é a hora do amencer. Segundo di Otero Pedrayo (O espello na serán “Os que sentiron
tocare a prima”) o seu toque é a hora dos estudantes e dos cóengos. Elimina as sombras e trae a luz á gris
Compostela. 165 Santo dos Croques. Colocado na parte posterior do Pórtico da Gloria, mirando ao altar
maior da catedral compostelá. O seu pelo rizado asemella que a estatua está chea de “croques” e por iso
os estudantes tiñan a tradición de dar golpes contra aquela cabeza para que lles funcionara a memoria nos
exames. Segundo algúns investigadores representa o mestre Mateo. 167 Adán e Eva. As dúas figuras están
na fachada plateresca do Hostal compostelán (Hostal dos Reis Católicos, edificio lindeiro á catedral e que
pecha nun extremo a praza do Obradoiro), antigo Hospital ou Hespital, como di Pintos. Na época de Pintos
funcionaba aínda como centro hospitalario e só pasou a ser hotel cara a 1950. 169 Santiño alegre. San
Daniel, quen, segundo a tradición, estaba sorrindo das protuberantes tetas da raíña Esther, que está en
fronte, e á que, segundo tamén conta a tradición, se lle rebaixaron posteriormente para que non fora tan
rechamante. 173 Río dos Sapos. Regato santiagués que desemboca no Sarela pola zona chamada Galeras.
Segundo informes de Xosé Ramón Barreiro Fernández, que nos remiten ao seu libro El carlismo gallego, Ed.
Pico Sacro, Santiago, 1976, p. 82, este fusilado non é outro que o cardeal-cóengo de Santiago don
Francisco María de Gorostidi, que foi fusilado pola súa participación nas guerrillas carlistas o 16 de maio
de 1834 ás seis da tarde. Na súa detención participaron activamente moitos paisanos, indicando coa súa
actitude que as partidas carlistas non gozaban das simpatías populares aquí en Galicia.

34. Heraldo e Faro “que alá estás na Catredal”. En Casal e Lois “Catredral”.
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175 onde vin meus condisciplos
fusilar35 cun36 Cardeal.

E mais ti, fonte do Franco,
onde un miñón37 encravou
pola espalda38 a un de marina

180 e alí mesmo o asesinou.

Ti, tamén, da Rúa Nova,
casa de grande balcón,
onde o xeneral Eguía
foi ferido de traición39.

185 Adiós, fonte de Cervantes,
de Sequelo ou San Crispín,

178 Miñón. Soldado ou garda destinado á persecución de ladróns e contrabandistas. Na rúa santiaguesa
chamada do Franco hai unha pequena capela e a carón unha fonte, que sinalan o lugar onde a tradición
di que pararon os bois da raíña Lupa, portadores do corpo do apóstolo Santiago, e alí escarvaron ata que
saíu auga. No século XVII Xoán Rodríguez de Lorenzana, propietario da casa onde estaba a fonte, tivo pro-
blemas coa veciñanza, que a usaba, e por iso foi pechada, aínda que os veciños seguiron tendo dereito á
auga e chave para acceder a ela. A fonte foi reconstruída e segue pechada por reixas e na miña infancia
dicíase que fora porque nela se cometera un asasinato, que parece que é a historia que tamén conta Pintos.
Segundo Xosé Ramón Barreiro Fernández a morte produciuse cara a 1847, ano en que houbo unha revol-
ta social na que un miñón matou un soldado de mariña (que parece ser que se chamaba Taboada). (Datos
que se deben comprobar pois X. R. Barreiro non está moi seguro deles). 182 Casa de grande balcón. Refírese
ao pazo de Santa Cruz, da señorial Rúa Nova compostelá, edificio onde se instalou en 1830 a Capitanía
Xeneral de Galicia, rexida por don Nazario Eguía (V. Eguía na lista alfabética de persoeiros que aparecen
no “Recramo”). Eguía foi a primeira persoa que sufriu en España un atentado por explosión, a través dun
prego moi secreto que resultou ser unha carta-bomba, feita con pólvora e ácido sulfúrico, que dicían que
fora mandada por un farmacéutico de Ribadavia (V. Chao na lista alfabética de persoeiros que aparecen no
“Recramo”). O xeneral Eguía perdeu por completo as mans no atentado e nos salóns do pazo composte-
lán de Santa Cruz puido verse ata o século XX, no teito, a pegada sanguenta dos dedos proxectados. 185
Fonte de Cervantes,/ de Sequelo ou San Crispín,/ San Antón, Picho da Cerca. Compostela sempre tivo sona pola
calidade e cantidade da auga das súas numerosas fontes, que se abastecían, moitas delas, do caudal do
acueduto que mandara facer o arcebispo Xelmírez, caudal distribuído a través da fonte de San Miguel, que
funcionaba como unha especie de arqueta común. Das catro aquí citadas, tres, polo menos, aínda existen.
A primeira está na praza de Cervantes, antiga praza do Pan. É unha das fontes artísticas compostelás para
uso público xeral. A Fonte Sequelo ou de San Crispín, da que hai referencias dende 1532, é das fontes
populares e está na metade da pina rúa Xelmírez. Que eu saiba hoxe é só coñecida co primeiro nome, é
dicir, o de Fonte Sequelo. A comezos de século XIX dáse licenza a un veciño da rúa (don Pedro Quinteros)
para facer unha pía onda ela e renóvase toda a fonte, que quizais antes tivera na fronte a imaxe de san
Quintín como ocorre con outras fontes barrocas populares conservadas en Santiago (a das Angustias que
ten a san Mauro ou a da Colexiata de Sar que ten a santa Mariña). A de santo Antón ou san Antonio está
na rúa do mesmo nome e foi refeita en 1840 polo Concello, segundo reza o cartel que ten á fronte. O Picho
da Cerca era, como o seu nome indica, un pío con cano que había na zona onde hoxe está a praza de abas-
tos (zona que se coñecía como “o barrio do Picho da Cerca”). Cando desapareceu, o Concello decidiu

35. En Casal e Lois “fusial”, por erro.

36. Heraldo “un”.

37. Heraldo “Miñón”.

38. Heraldo “por detrás”.

39. A partir de aquí o anaco seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875, pp. 47-48.



Recramo 393

San Antón, Picho da Cerca,
San Cremente onde vivín.

Adiós, fonte dos Cabalos,
190 de Quiroga e San Miguel,

San Xuán40 e Santa Crara,
de agua qu’ é millor qu’o41 mel.

Adiós, San Pedro e San Roque,
as Angustias, Salomé,

195 adiós, Virxe do Camiño,
con San Benitiño ó pé.

Adiós, Virxe do Pilar,
na túa veleta enredei

construír, en 1842, unha nova fonte para substituílo. É a chamada Fonte da Serea (por ter unha especie
de esfinxe de corpo de león e cabeza humana, que inicialmente debería ser unha serea). Hai tamén outra
fonte ao final da rúa, preto da Porta do Camiño, que presenta como data de reconstrución polo Concello
a de 1834. Na mesma rúa hai tamén unha fonte antiga na praza do Matadoiro. 188 San Cremente. Colexio
fundado por don Juan de Sanclemente en 1602, hoxe instituto Rosalía de Castro. O colexio foi habitado
por estudantes que tiveran aprobado o grao de bacharel, polo que se chamaban pasantes. Tiñan que ser
galegos ou cordobeses (pois desa cidade era o fundador). Na época en que estivo Pintos en Santiago era
seminario (1829-1852), por iniciativa do arcebispo don Rafael Vélez. Descoñezo onde viviu Pintos no
barrio de San Clemente. A fonte de San Clemente é a que está en fronte do edificio (foi cambiada varias
veces de lugar, pois estivo no Campo da Estrela, pero hoxe volve estar na praza que hai en fronte do edi-
ficio). 189 a 191 Fonte dos Cabalos. Está situada na Praza das Praterías e é a máis famosa de Santiago. É
de 1759. As figuras e remate do pío foron delimitadas por Clemente Sarela. A figura feminina foi inter-
pretada por algúns estudiosos como a Fe e por outros como unha representación simbólica da cidade de
Compostela. Sufriu reformas a principios e mediados do s. XIX. Fonte de Quiroga ou da praza do Toural.
Foi construída polo Concello constitucional de 1820, seguindo as trazas do mestre Agustín Trasmonte.
Chamábase de Quiroga porque, no medio do pío rectangular e sobre unha pilastra toscana, tivo a figura
dun guerreiro representando ao xeneral liberal Antón Quiroga Hermida, xefe, co xeneral Riego, do levan-
tamento militar que proclamou a Constitución de 1820 (v. Quiroga na lista alfabética de persoeiros que
aparecen tamén en “Recramo”). En 1948, en plena ditadura franquista, a figura foi substituída polo
“porrón” que hoxe a remata e a estatua pasou aos almacéns do Concello. Fonte de San Miguel. Está mesmo
en fronte da fachada principal da igrexa de San Martiño Pinario e, como xa indicamos, foi moi importan-
te porque serviu de principal distribuidora da auga que viña polo acueducto de Xelmírez. Fonte de San
Xoán. Estaba na chamada “praza da Fonte de San Xoán”, que está na fachada setentrional da catedral e
limita ao norte con San Martiño Pinario e ao oeste co Pazo Arcebispal. A fonte de Santa Clara aínda exis-
te en fronte do convento dese nome, aínda que en antigas fotos aparece a carón da igrexa, cara a San
Roque. A actual é decimonónica pero a súa existencia está documentada dende 1575. 193 a 197 San Pedro
e San Roque,/ As Angustias, Salomé,/ Virxe do Camiño,/ San Bieito (San Benitiño)/ Virxe do Pilar. Son todas
igrexas compostelás. San Pedro de Afora foi antigo mosteiro, sito no camiño de peregrinación francés,
derruído pola desamortización e que deu lugar a unha praciña onde agora hai unha igrexa dedicada ao
mesmo santo que dá tamén nome á rúa. San Roque foi hospital creado polo arcebispo don Francisco Blanco
en 1577. A capela débese a un voto do municipio en 1517 e foi reedificada posteriormente nun barroco
sinxelo. Existían dúas igrexas da Angustia. A chamada Angustia de Arriba, que se remonta ao ano 1465,
é unha capela rústica de tipo rural que ten diante un campiño que foi cemiterio. Está situada preto da
rúa de San Pedro. A Angustia de Abaixo é un magnífico templo barroco, cunha cúpula moi decorativa que

40. Heraldo e Faro “Xoán”.

41. Heraldo “que o”. Faro “mellor que o”.
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máis de unha vez as cometas
200 que nese campo botei.

Adiós, San Miguel curioso,
que tes dous42 santos de ver
deitados, parez qu’ un43dorme,
e que o outro44 está a morrer.

205 Adiós, capilla preciosa,
das Animas coa45 pasión
de Xesús todo ó redore

que parte alí o corazón.
Non me esquenzo46 do estudio

210 onde me enseñou latín
aquel gran doutor Losada
frente47 de San Agustín48.

Nin de don Xuan49 de Curtí,
de violín gran profesor,

215 meu maestro, que en España
penso que non o hai mellor.

descansa sobre arcos contornados. É do século XVIII e está a atribuída a frei Francisco Caeiro. Ten unha
preciosa imaxe da Virxe das Angustias no altar maior. Hoxe é coñecida como parroquia da San Frutuoso.
Santa María Salomé foi fundada no século XII e está na Rúa Nova. Ten unha fermosa portada románica abri-
gada e defendida por un pórtico do século XV. A torre é barroca. Santa María do Camiño ten fachada de
decoración rococó e óculo. Posúe unha capela oxival no presbiterio con sepulcro de estatua orante. Tamén
ten un retablo da capela dos condes de Amarante e San Miguel das Penas, feito por Manuel Leis. San Bieito
do Campo é dos templos máis antigos da cidade. Foi reedificado por Xelmírez a comezos do XIX en estilo
neoclásico, con fachada de Melchor de Prado. A Igrexa do Pilar está ao sur da Catedral, ao final do paseo
da Alameda, a carón da Carreira do Conde e no inicio do Camiño Novo cara a Pontevedra. É de estilo
barroco. 201 San Miguel. A igrexa compostelá de San Miguel dos Agros é un dos templos máis antigos da
cidade, renovado a comezos do século XIX. Nunha das súas capelas, que ten imaxes de moita devoción (A
Virxe das Dores e o Cristo da Misericordia), eran enterrados os axustizados. Os santos aos que se refire
Pintos son dous mártires romanos: santa Constancia, que está no altar da dereita ao fondo (e que é o santo
que parece que dorme), e san Cándido (que é o que está a morrer). 206 Capela das Ánimas. Os altares desta
igrexa compostelá (do s. XVIII) están dedicados aos pasos da Paixón e as súas esculturas son de grande
expresionismo. Foron feitas por Melchor Prado Mariño, inspirándose en tipos populares. Despois foron
pintadas por Plácido Fernández. 212 San Agustín. Santo Agostiño, convento e colexio dos xesuítas situa-
do na Virxe da Cerca (antigo “Picho da Cerca”), que levanta a súa mole a carón da igrexa do mesmo nome,
alta e simple, pero non exenta de grandiosidade nas súas liñas. Os xesuítas tiveron con anterioridade o seu
colexio e noviciado na zona de Mazarelos pero, coa súa expulsión na época de Carlos III, os seus locais
pasaron ás mans da Universidade compostelá.

42. Heraldo “dou”.

43. Faro “que un”.

44. Heraldo “e que outro”.

45. Heraldo e Faro “ca”.

46. Faro “esquezo”.

47. Heraldo “preto”.

48. Faro “Augustín”.

49. Heraldo “Xoán”.
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Adiós, monxas da Enseñanza,
que por Vélez rezarés
toda a vida, que arcebispo

220 como el non sei si o verés.
Aquela doce presencia

e estatura colosal,
aquela caída d’ollos50

n’era d’home terreal.
225 Cando o ano vinte e cinco

entrou en esa ciudá
foi un trunfo dos maiores51

de que memoria haberá.
¡Tanto xentío e balbordo,

230 alegría e repicar!
Xerusalén parecía
que a Xesús iba52 a esperar.

Aquel anxo53 tan fermoso,

cheo de gran maxestá,
235 era un Apolo divino

que de Dios gozando está.
Sombra augusta de Rafael54,

que as mans55 puxeches en min,
na capilla do teu pazo

240 co amor de un56 Serafín.
Recibe, alá dende o ceo,

a tenra venerazón
dun57 home que a ti, de cote,
verá no seu corazón.

245 Perdóalle ós teus amigos
que non superon58 fundar
un pequeno menumento59

a quen llo soubo gañar.
Si, que ardía a túa alma

250 no fogo da caridá,

217 Colexio da Ensinanza. Colexio para rapazas nobres, fundado polo arcebispo Raxoi e Losada e termi-
nado en 1830, nos tempos dos prelados Múzquiz e Vélez. Este colexio tivo moita sona entre as familias
fidalgas, que educaron nas súas aulas a moitas das súas fillas (ver o primeiro capítulo de “Os señores da
terra” primeira parte de Os camiños da vida de Ramón Otero Pedrayo, na parte dedicada á educación de
Misia Xacinta). 218 e ss. Ver Vélez no índice alfabético de nomes de persoeiros que se citan en “Recramo”.
238 e 239 Que as mans puxeches en min,/ na capilla do teu pazo. Segundo informes de Xosé Ramón Barreiro
Fernández nestes versos vese que Pintos foi ordenado de tonsura, orde que se daba na capela do Pazo
Episcopal. Tamén é posible que só se refira a que foi un dos moitos confirmados polo arcebispo.

50. Heraldo “de ollos”.

51. Heraldo e Faro “maores”.

52. Heraldo e Faro “ía”.

53. Heraldo “Arxo”, por erro.

54. Este verso resulta hipermétrico. Hai que lelo: “Som-brau-gus-ta-de-Ra-fel”, para que dea a medida
correcta.

55. Faro “mas”.

56. Faro “d’ un”.

57. Heraldo e Faro “de un”.

58. Heraldo e Faro “souberon”.

59. Heraldo “monumento”.
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e por ti chora a probeza
e por sempre chorará.

Aharón coa60 súa61 fimbra
na túnica a resoar,

255 non pode, non, seu enxempro62

co de ti se comparar.
Pontífice cristïano,

estrela da Relixión,

pide a Dios alá no ceo
260 pola gallega nación63.

Adiós, Madres Mercenarias64,
e Carmelidas tamén,
Adio-las65 de Santa Crara,
que a todo Santiago ven.

265 Adiós, monxas de San Paio,
que ó Pai pedís Celestial

253 Aharón. Arón, irmán máis vello de Moisés e primeiro sumo sacerdote dos hebreos. Fimbra, fimbria,
bordo inferior da vestidura talar. Na Biblia, “Éxodo 39, 24, 25”, cando se describe como era o manto de
Arón, dise que levaba, no bordo baixo, ao redor, granadas de púrpura violácea, escarlata e carmesí e de
liño fino e torcido. Fixéronse logo campaíñas de ouro puro e puxéronllas por entre as granadas, ao redor,
alternando unhas coas outras. Ese manto era para os oficios divinos, como ordenara o Señor a Moisés. 261
Mercenarias. Supoño que se refire ao convento santiagués das Madres Mercedarias (vulgarmente chamadas
Mercenarias, como as chama tamén Pintos) Descalzas que se atopa na rúa Patio de Madres. Foi fundado
polo arcebispo don André Girón (1670-1680, o seu pontificado). Fachada extensa e severa adornada cos
brasóns do arcebispo fundador. Cúpula trazada por Diego Romai e na portada relevo da Anunciación,
seguramente de Mateo de Prado. No interior está a imaxe da Nosa Señora das Mercés de Ferreiro. 262
Carmelitas. Convento do Carme compostelán (o chamado Carme de Arriba), que foi fundado en 1760. A
primeira pedra foi colocada polo arcebispo Raxoi e Losada en 1758. Igrexa de altas bóvedas e cúpula, con
pórtico de tres arcos. Ten varias imaxes atribuídas a Ferreiro. 263 Sta. Clara. Convento de monxas fran-
ciscanas de clausura que está no alto da costa de San Roque en Santiago e dende o que se ve unha pano-
rámica de Santiago. Templo de cruceiro con cúpula. Fachada independente, de tipo barroco, que exalta os
sólidos xeométricos, proxectada por Simón Rodríguez. Tamén de grande importancia e tradición en toda
Galicia (nel terminan moitas das espirituais mulleres das novelas de Otero Pedrayo). 265 San Paio. Trátase
do mosteiro de San Paio de Antealtares, hoxe de monxas de clausura beneditinas. Inicialmente dedicado
a san Pedro, estivo nas súas orixes ligado ao nacemento da cidade, pois foi fundado polo rei Afonso II
como residencia dos monxes encargados de custodiar o sepulcro apostólico. No s. XII cambiou o seu nome
e advocación de san Pedro a san Paio. Os monxes beneditinos celebraban os seus oficios na catedral, pero
para permitir a ampliación do templo apostólico variaron de soar e reuníronse en San Martiño Pinario as
tres grandes casas beneditinas de Santiago no s. XV. Foi entón cando San Paio pasou a ser mosteiro de
monxas. O edificio actual fíxose entre o século XVII e comezos do XVIII. A igrexa foi trazada por frei Gabriel
Casas e ten planta de cruz de brazos case iguais, estando coroada no centro por unha magnífica cúpula
artesoada. Conserva a ara de mármore branco que, segundo a tradición, colocaron os discípulos sobre a
tumba do apóstolo e que presidiu ata 1105 a capela maior da Catedral.

60. Heraldo e Faro “ca”.

61. Faro “su”.

62. Heraldo “exempro”.

63. A partir de aquí o anaco seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875, p. 55.

64. En todas as versións Pintos emprega “Mercenarias”, quizais porque en Santiago vulgarmente se lles
chama así.

65. Na edición de El Heraldo “adiós las”.



Recramo 397

que recolla aquela pomba
que fuxiu dese66 pombal.

Adiós, convento das Orfas,
270 medio monxas, medio non,

onde botei parrafiños
das bonitas a carón.

Adiós, café de Amaltea67,
de Pertierre e mais de Andrés,

275 Adiós, ti, villar de Troia,

do refugo santiagués.
Adiós, pan tan sustancioso,

adiós, greliños, adiós,
adiós, medidas de leite,

280 adiós, tenriños cimós.
Adiós, variñas de acebo

de arrear a Satanás,
que nas do ramo cativo
ouveaba com’os cas.

267 e 268 Pomba que fuxiu dese pombal. Refírese á historia da monxa de San Paio, unha monxa que morreu
ao intentar fuxir do convento por unha das ventás da Quintana en 1833. Pintos coñecía de primeira man
a historia, pois debeu vivila mentres estudaba en Compostela, e fixo referencia a ela en A gaita gallega (ed.
facsímile da RAG, A Coruña, 1981, p. 45). Tamén foi tratada por Lamas Carvajal en La monja de San Payo
(Colección de leyendas de Galicia escritas en verso…). Así mesmo deu pé para un comentario de Filgueira
Valverde en El libro de Santiago e para outro de Victoria Armesto nas Verbas galegas. Todos estes datos e
varios máis sobre o caso están recollidos no libro de M. B. García M. Colombás Las señoras de San Payo.
Historia de las monjas Benedictinas de San Pelayo de Antealtares, pp. 385 a 394. 269 Orfas. O convento com-
postelán de Nosa Señora dos Remedios ou das Orfas creouse para instrución de rapazas de boas familias
e nenas orfas e tamén aceptou señoras retiradas. Foi fundado polo arcebispo Sanclemente (1776) e reedi-
ficado por Monroy. 273 e 274 Café de Amaltea, de Partierre e mais de Andrés. Descoñezo a localización des-
tes cafés, que seguramente eran os de moda para os estudantes da época de Pintos. Nun cartafol da con-
tribución industrial e de comercio da cidade de Santiago do ano 1855, na p. 2 e co número 33*, aparece
a cotización correspondente ao único establecemento rexistrado como “café” naquel 1855 (dado de baixa,
por certo, ese mesmo ano) e que pertence a Andrés Alderís e está situado na rúa do Vilar número 66. É
probable que este sexa “o café de Andrés” que cita Pintos. Os outros non puiden localizalos, quizais por-
que xa desapareceran ou talvez porque estaban rexistrados como “tabernas” (que hai moitas nesta época),
figurando só o nome dos seus propietarios e non o nome do establecemento. 275 Villar de Troia ¿A zona
da rúa da Troia, que sería onde vivían preferentemente os estudantes universitarios? 276 Refugo. Refugallo,
quizais por ser sitio onde vivían os estudantes e considerarse polo tanto un niño de vida disoluta. (Talvez
houbese, ademais, casas de prostitución nesa zona). 280 Cimós. Renovo das verzas. 283 Ramo cativo. Mal
histérico das rapazas que fai crer que a que o padece está posuída do demo. Coñécese porque blasfeman
e renegan de Deus, da Virxe e dos santos. Para curar esta enfermidade empregábanse variñas de acevo coas
que se golpeaban as doentes, que berraban furiosas botando palabras impropias das mozas. As da zona de
Santiago, hai moitos anos, segundo informa Valladares no seu Diccionario Gallego-Castellano na entrada
“Ramo cativo”, ían curarse ao convento de San Domingos de Bonaval o día de san Pedro Mártir (29 de

66. Faro “de ese”.

67. Esta cuarteta (vv. 273-276) e a seguinte (vv. 277-280) faltan na edición de El Heraldo.

* Este cartafol foi consultado na carpeta chamada “Industrial. Matrículas. Altas y Bajas 1854- 1867”, que
está na biblioteca do Arquivo Histórico Universitario de Santiago, situado na casa da rúa das Ánimas coñe-
cida como “A da Favorita” (pois substituíu a principios do s. XX á así chamada e seguiu recibindo ese nome
por parte dos composteláns). Neste arquivo consultei outras carpetas pero sen resultados.
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285 Adiós, sepulcro precioso
e singular caracol
do convento dominico68

que en vaco no quenta o sol.
Adiós, grande San Francisco,

290 que tes mui grandes santóns
e caben no teu estrado69

máis de doce batallóns.
Adiós, San Martín inmenso,

donde se poden meter

abril). Seguramente son a estas curacións ás que se refire Pintos. Segundo informes de Xosé Ramón
Barreiro estas cerimonias de curación foron moi criticadas polos liberais en 1812 e 1813. Tamén é famo-
so para sandar o “ramo cativo” o san Pedro Mártir que se venera no convento de Belvís. 285 Sepulcro. Na
capela maior da igrexa de San Domingos de Bonaval hai belidos sepulcros do século XV, de membros da
casa de Altamira. Trátase dos de Vasco López de Ulloa, irmán do primeiro conde de Monterrei e pai do
primeiro conde de Altamira, Lope Sánchez de Moscoso, e tres donas: a muller de Vasco de Ulloa, dona
Urraca de Moscoso e dona Xoana de Castro, nai das dúas mulleres devanditas (non sei a cal se refire Pintos
en concreto pero é probable que sexa ao de don Vasco ou quizais a toda a igrexa, que logo de desamorti-
zada se ve só como un gran sepulcro de familias ilustres galegas). 286 Caracol. Refírese á magnífica esca-
leira feita por Domingo Antonio de Andrade, formada por tres escaleiras de caracol concéntricas, que ter-
minan nos diversos pisos e que se atopa en San Domingos de Bonaval. 287 Convento dominico. San
Domingos de Bonaval é obra dos frades mendicantes predicadores, que cos franciscanos foron os intro-
dutores do gótico en Galicia. O convento quedou abandonado na desamortización e hoxe é sede do Museo
do Pobo Galego. A igrexa ten planta basilical con tres naves e tres ábsidas e mestura os estilos románico e
gótico. Nela está o Panteón de Galegos Ilustres. A fachada, barroca, cobre a entrada con imaxes románi-
cas. 288 En vaco. Pintos dá o significado de “bacío, sic.” (é dicir “baleiro”) para a palabra “vaco” (cultismo
do lat. vacuus), pero a locución parece significar “en ‘opaco’, sitio sombrío, sen sol”. 289 San Francisco.
Refírese ao convento compostelán de San Francisco de Valdediós. A historia da fundación deste convento
atópase recollida na porta de entrada e remóntanos á época de san Francisco de Asís. Inicialmente foron
un convento e unha igrexa góticos, pero desa época só se conservan poucos restos. O convento ten dous
claustros de orde dórica e quedou abandonado na época da exclaustración, aínda que pouco tempo, pois
a comunidade franciscana volveu de novo en 1862 e nunca se deixou de celebrar misa no templo. A igre-
xa, moi grande, fíxose segundo os planos de Simón Rodríguez, reformados puntualmente por varios fra-
des da comunidade. A fachada e as torres son de Melchor Prado Mariño. 290 Grandes santóns. No interior
de San Francisco consérvase, de valía, a imaxe de san Francisco, da autoría de Ferreiro (que está no altar
maior), de quen é tamén a escultura da capela de san Diego de Alcalá (a cuarta da epístola) e un crucifi-
xo no penúltimo altar do mesmo lado. Na fachada, o templo ten na parte superior dous anxos de gran
tamaño (¿quizais sexan estes os grandes santóns?). 293 San Martín inmenso. O conxunto total do mosteiro
de San Martiño Pinario ocupa 20 000 m2 de superficie. Habitado por frades beneditinos, encargados de
coidar a tumba do apóstolo, naceu como conxunto arquitectónico no oratorio de Santa María da Corticela.
A súa nova igrexa foi consagrada por Xelmírez en 1105 e debeu ser moi fermosa. Pero no século XVI o espí-
rito da modernidade fixo derrubar os edificios antigos e iniciar as grandes estruturas actuais. Os planos do
novo mosteiro foron deseñados polo padre Gabriel Casas, segundo as regras da arquitectura clásica mes-
turadas cos gustos barrocos. Fachada principal de máis de cen metros de longo, salientada polo atrio e o
xardín. No interior está ordenado ao redor dos tres claustros. A igrexa é inmensa en altura e proporcións.
Está afundida no terreo e chégase a ela por unha escalinata. Fachada sinxela con faixas de cantería salien-

68. Na edición de El Heraldo “Deminico”.

69. Heraldo “sollado”.
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295 vinte70 vilas como Caldas
sin que te poidan encher.

Ti dabas mui grande enxempro71

de caridade e de amor,
e no púlpito o teu monxe

300 era escelente orador.
Adiós, lindo Seminario,

remedo do pazo real
que tes enriba de ti
d’acabalo un xeneral.

305 Santiago Apostol nos ares
parez que vai galopar,
e é milagre o seu cabalo
velo nun punto estribar.

Adiós grande Cebedeo,
310 adiós, fillo do trebón,

a quen dei no ano santo
un grandísimo apretón.

Cando puxo a real parexa
unha gran xerra no altar

315 de prata mui froreada
que lle foi a regalar.

Adiós, trapo de72 lembranza
de Lepanto, que se ve
día do73 Apóstol no coro

320 para alentar nosa fe.
Adiós, ti, cruz dos farrapos,

que despida agora estás

tada e balcóns brasonados. Ten estrutura interior de cruz latina dominada por unha fermosísima cúpula e
cuberta con bóvedas de canón. Posúe altares e imaxes de gran valor e un coro excepcional con tallas da
autoría de Mateo de Prado. 301 Seminario. Refírese ao edificio construído entre 1766-1777 polo arcebis-
po Raxoi para Seminario de Confesores e Casas Consistoriais, hoxe coñecido como Pazo de Raxoi. É o edi-
ficio que pecha ao oeste a praza do Obradoiro. Os planos débense ao enxeñeiro francés Carlos Lemaur,
traído polo marqués de la Ensenada, e representan un estilo clásico non exento de certa graza rococó. 304
Xeneral. Pintos refírese á imaxe de Santiago Apóstolo guerreiro, a cabalo, que coroa a actual Casa do
Concello (ou Pazo de Raxoi, Seminario, para Pintos), na praza do Obradoiro. É obra do escultor Ferreiro.
308 Velo nun punto estribar. O Santiago Matamouros que está no pico do Pazo de Raxoi non está só finca-
do nun punto. Seguramente Pintos confundiuse con outra imaxe semellante. 309 a 312 Cebedeo. Santiago,
o Vello, era fillo do Cebedeo e curmán de Cristo e é coñecido como o fillo do trebón. É tradición que os
peregrinos abracen o busto do Santo Apóstolo, é dicir, que lle dean un apretón á imaxe que está no altar
maior. 313 Real parexa. Pintos refírese á raíña Isabel II e ao seu consorte Francisco de Asís, que visitaron
Galicia en 1858 e trouxeron como ofrenda unha xerra de prata. 317 e 318 Trapo de lembranza de Lepanto.
Aínda que Pintos o denomina como “trapo” (termo nin moi digno nin moi poético), outros estudosos din
que é un dos “gallardetes” dunha das naves cristiás que combateron en Lepanto, decorado coas armas das
nacións da Liga, as do xeneralísimo e un crucifixo regalo de don Xoán de Austria. Consérvase no museo
da catedral compostelá e cólgase no coro o día do Apóstolo. 321 Cruz dos farrapos. Cara á zona leste da
catedral compostelá, máis ou menos sobre as ábsidas que coroan a beira da Porta Santa, atópase a Cruz
dos Farrapos, chamada así porque nela colgaban os peregrinos os traxes vellos cos que chegaban a
Santiago, que eran substituídos por outros novos que lles daban na catedral. A cruz aparece despida por-
que na época de Pintos ese costume só se lembraba na tradición oral compostelá.

70. Heraldo “sete”; Faro “catro”.

71. Heraldo e Faro “exempro”.

72. Casal e Lois “da”.

73. Faro “de”.
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dos que os pelengrinos puñan
devotos coas74 súas más.

325 Adiós, grandes xigantazos,
signos75 de tanta nación
como viña noutro tempo
visitar noso Patrón.

Vós tendes o privilexio
330 de ir a muiñeira a bailar

diante76 do Santo Apóstol
co gaiteiro alí a tocar.

Así probades que a gaita
é istrumento77 universal,

335 e que bailaron coela78

no Paraíso terreal.
¡Ai, famosa biblioteca!

non me esquencerei de ti,
nin da enseña79 dos guerreiros

340 literarios que está aí.
Nin de ti, preciosa fonte,

de feitura colunal,
que de Hipocrene e Helicona
té-lo rico manantial.

345 Aí beberon mil ilustres
de Galicia e mais de alén80,

325 Xigantazos. Os xigantes máis antigos que bailaban nas festas do Apóstolo son obra de dous mestres
ilustres: Mateo de Prado e Sarela. Representan habitantes exóticos das novas terras conquistadas (indios
americanos, negros e filipinos). Os máis novos representan a turistas do século XIX (os chamados o Coco,
que levaba traxe de mariño, e a Coca). 330 e 331 Bailar a muiñeira diante do Santo Apóstol. A catedral tiña
gaiteiros e tamborileiros propios que acompañaban os xigantóns e cabezudos cando danzaban o día do
Apóstolo no cruceiro e na capela central, precedendo a procesión que se montaba logo da misa maior. Este
costume conservouse ata moi entrado o século XX e desterrouse por considerarse frívolo e mundano
(asombrosamente consérvanse outros entretementos turísticos que non son tan estimados polos compos-
teláns como era esta cerimonia do día de Santiago, permítaseme o comentario). 337 Biblioteca.
Seguramente fai referencia á biblioteca universitaria, que ocupaba un grandioso salón do edificio cons-
truído entre os anos 1769 e 1805 sobre o antigo do noviciado da Compañía de Xesús. A biblioteca, que
hoxe está no edificio de Fonseca, ten un magnífico andel de 70 m de lonxitude e foi debuxada a fins do
s. XVIII polos arquitectos Pérez Machado e Ricoi. Estaba decorada con obxectos antigos como braseiros,
esferas, diplomas e retratos e alí estivo a bandeira do Batallón Literario de 1808, que logo pasou a unha
aula de Dereito. 341 Preciosa fonte. Aínda se conserva no claustro, antes axardinado, do edificio da
Universidade que está na praza do Castro (onde hoxe está a Facultade de Xeografía e Historia), pero non
ten auga. É de estilo neoclásico, como o edificio. Foi deseñada en 1804 polo arquitecto Pérez Machado.
Ten unha base cúbica con pilastras acanaladas decorada con clípeos nas catro frontes, das que debía saír
a auga. O segundo corpo fórmao un piar menos groso que leva encima unha cornixa rematada en bóla.
343 Fonte de Hipocrene. Fonte lendaria situada no monte Helicón (a residencia das musas chamábase
Helicona), que abrollou ao dar un couce o cabalo Pegaso contra un penedo.

74. Heraldo e Faro “cas”.

75. Heraldo e Faro “sinos”.

76. Seguramente haberá que ler “dïante” ou non facer a sinalefa.

77. Casal e Lois “instrumento”.

78. Heraldo “con ela”.

79. Faro “ensena”.

80. Heraldo “alem”.
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que en armas, virtude e letras,
a fama pregoará ben.

De aí o Xurisconsulto,
350 o Poeta, o Xeneral,

o Político, o Estadista,
o Médico81, o Cardeal82.

Fonseca, Patiño, Castro,
Sarmento, Ulloa, Feixó,

355 Pardo, Yáñez, Xil83 Taboada,
Maceda, Souto Maor.

Figueroa, García Camba,
Maldonado, Castelar,
Camaño, Pérez de Castro,

360 Quiroga, Acuña Malvar84.
Cervantes85, Seixas, Moscoso,

Arauxo, Hermida, Xil,
Ballesteiros86, Altamira,
Armeiro, Paz e Rodil.

365 Mendoza, Rodríguez,87 Zúniga,

Pastor Díaz e Fontán,
Seoane, Varela Montes,
Vaamondes, Urías, Sans88.

Pita Pizarro, Maceira,
370 Villar, Plá e Pimentel,

Viqueira, Ávila, Mella,
Pardiñas e mais Martel.

Fernández Cid, Montenegro,
Sánchez Núñez, San Román,

375 Sobrino, Lamas Andrade,
Poses e Pardo Bazán.

Bautista Alonso, Colmeiro,
Pardo, Fortes e mais Pol,
Cornides e Carballales,

380 Areal e Villapol.
Cernadas, Mosqueira, Herbella,

Fernández Varela, Ron,
Osorio, Rivadeneira,
Salgados e Pasarón.

81. Faro “Arcebispo”.

82. As catorce cuartetas que veñen a continuación foron suprimidas na edición de El Heraldo Gallego.

83. O apelido Xil e o apelido Taboada aparecen separados por unha “coma”. Porén Xosé Ramón Barreiro
cre posible que se trate dun só personaxe, o arcebispo de Santiago Xil Taboada, o que explicaría tamén a
presenza doutro “Xil” no verso 362 e dun “Taboada” nos versos engadidos a partir do 392 na edición de
Faro. No texto aparece coa grafía “Gil” (tamén no v. 362). Como Pintos ten tendencia a galeguizar os ape-
lidos, decidimos grafalo “Xil” seguindo o criterio de representar por “x” a grafía “g” máis “e”/ “i” e “j” máis
calquera vogal. Igual ocorreu con “Araujo” (v. 362), “Monge” (v. 394), “Gestal” e “Giménez” (que aparecen
en nota na versión do Faro nos versos intercalados logo do 404). Mantivemos non obstante “Carbajal” (nos
versos intercalados en nota na versión do Faro a partir do v. 392) porque a forma galeguizada é “Carballal”,
que tamén aparece no poema en plural: “Carballales” (v. 379).

84. Tamén neste caso aparece unha “coma” entre “Acuña” e “Malvar”, aínda que parece evidente que se
trata do apelido dunha soa persoa.

85. Faro “Amoedo”.

86. Faro “Ballesteros”.

87. Aínda que entre Rodríguez e Zúñiga non aparece ningunha “coma”, no entanto o máis probable é que
sexa un erro e que se trate de dous persoeiros distintos.

88. Faro “Sanz”.
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385 Puga, Alvarados e Queipos,
Ponte Brañas (e)89 Pondal,
Arandas90 e Valladares,
e Ozores do Rial.

López Vázquez e Becerras,
390 Romero Ortíz e Butrón,

Miranda, Vermúdez Pallas,
Llorentes e Calderón91.

Rodríguez Seoane, Amado92,
Valenzuela, Monxe, Ancil,

395 Vicetto, Couto, Casal93,
Camiños e Villamil94.

Gayoso, Amigo95, Murguía,
Domené96, Ruiz, Nodal,
Pereira, Outeiro, Somoza97,

400 Barrié, Iglesias, Nocedal.
Buceta, Esperón, Canosa98,

Izquierdo99, Castros e Cid,
Bugallal, Santos100, Sibelo,
Galarraga e Astariz101.

405 Fernández Carballo, Chao102,
Neira Mosqueira, Padín,
Rúa Figueroa,103 Faraldo,
Don Ramón la Sagra, en fin.104

89. En Faro está este “e”. Eu coloqueino na versión de La Perseverancia porque, se non, non é correcta a
medida do verso.

90. Faro “Hernández”.

91. En Faro vén a continuación: “Febreiro, Lemas e Priegues,/ González, Cruz, Revellón,/ Castro Arias,
Cabriada,/ Pita da Veiga, Cotón.// Gutiérrez Piñeiro, Chao,/ Fernández Lence, Aboal,/ Montepío, Tapias,
López,/ Chantreiro, Reino, Casal.// Coumesgai, Pardo Saavedra,/ Vesteiro Torres, e Dios,/ Fonte Pita,
Casanova,/ Castro Bolaño, Lis, Lois.// E Cuestas e Montesacros,/ Taboada, Santos Vidal,/ Cadenas, Soutos
e Neiras,/ Meréndano e Carbajal.// Loveras, Añón, Iglesias,/ Bárcena, Amigo, Padín,/ García, Pan, Sieiro,
Vaquero,/ Cepedanos e Rubín.// España, García Varela,/ Montero Ríos, Casás,/ Artime, López da Vega,/
Valmonte, Rei e Mirás.// Pampillo, Rotea, Olloqui,/ Rúa Figueroa, Canal,/ Izaguirres e Posadas,/ e Cedrón
e Paizal”.

92. Faro “Amados”.

93. Faro “Rodales”.

94. Aquí Faro intercala: “Arines, Álvarez, Braña,/ Gallego, Estévez, Moar,/ Aldao, Verde, Verea,/ Amores e
Aguiar”.

95. Faro “Villar”.

96. Faro “Domenés”.

97. En Faro o verso é “Buceta, Esperón, Canosa”.

98. En Faro o verso é “Somoza, Outeiro, Pereira”.

99. Faro “Besadas”.

100. Faro “Yañez”.

101 Faro intercala: “Casares, Curvera, Iglesias,/ Torres, Xestal, Adalid,/ Martínez, Saco, Ximénez,/ Vilas,
Añón, Astariz.// Abeleira, Almoina, Buet,/ Abella, Matos, Casal,/ Menacho, Francos, Relobas,/ Rodríguez
Arias, Corral.// Santa Marina, Pedrosas,/ Hermosillas e Castriz,/ Valderramas e Cadenas,/ Ferreiro, Buch e
Muñiz.// Sotelos, Cocas, Rosendos,/ Fontano, Ortega, Roldán,/ Rofiñac, Táboas, Armesto,/ Muruais e
Cobián”.

102. Faro “Arias Teixeiro, Troncoso”.

103. Faro “Méndez Núñez e”.

104. A partir de aquí reinicia de novo o texto El Heraldo Gallego, t. II, 1875, p. 72.
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E outros fillos de Galicia
410 que son dignos de loar,

e forman a gran coroa
que a súa nai fai palpitar.

Adiós, Minerva, outra volta,
filla escollida de Dios,

415 parto da mente divina,
non impura como nós.

Tan esvelta e tan prantada
cos xenios ó rededor,
sé da xuventú gallega

420 prestantísimo105 mentor.
Que medite nesa lápida

onde Restituta di
Pace Palladis Legioni,
o heroísmo que hai alí.

425 Que cante tódolos anos
a gloria de aqueles mil,

que deixaron os manteos
e colleron o fusil.

E en Tamames106 e Espinosa
430 tuveron seu Maratón,

botando fóra de España
ó invasor Napoleón.

Que saiba que diante deles
Marte coa107 lanza na man

435 levaba a eito os franceses
por todo o ibeiro chan.

Adio-la Igrexa dos grados,
que encenden o corazón
rematando con abrazos

440 tan brillantisma108 función.
Adiós, claustro de doutores,

ornamento da ciudá,
nobres109 fillos de Galicia
que de vós gozosa está.

422 Restituta Pace Palladis Legioni. “Restablecida a Paz polas Lexións de Pallas”. É a lenda que aínda se le
hoxe (malamente, porque está rota a placa de mármore) nunha lápida posta en honor do Batallón Literario
de 1808 no claustro universitario do edificio da Universidade que está na praza do Castro (hoxe Facultade
de Xeografía e Historia, como xa indicamos). Nese patio o claustro de profesores dirixiu unha alocución
aos estudantes en 1808 en contra dos franceses, montándose así o Batallón Literario, mandado polo coro-
nel marqués de Santa Cruz de Ribadulla e que levaba un pendón co lema Paladis Legio pro libertate Regis
(Lexión de Pallas a prol da liberdade de El-Rei). Este Batallón Literario combateu incorporado ao exército
de Blake en Mansilla, aturou as cargas da cabalería imperial en Rioseco, pelexou en Zornoza, Valmaseda,
Durango, Lugo, Tamames e Alba de Tormes. 429 Tamames e Espinosa. Batallas onde destacaron pola súa
valentía na loita os integrantes do Batallón Literario de 1808. 430 Maratón. Lugar de Ática a uns 42 km
de Atenas onde o xeneral grego Milcíades venceu o exército persa mandado por Datis e Artafernes (490 a.
C.). 437 Igrexa dos Grados. Antiga igrexa da Compañía de Xesús, hoxe da Universidade (usada como sala
de exposicións). Fundada polo arcebispo luz de Trento, don Francisco Blanco (1574-1587). Ten cruz lati-
na, tres naves e cúpula con fermosas pilastras sobre a capela maior.

105. Heraldo “prudentísimo”.

106. Heraldo “Tamomes”, por erro.

107. Heraldo e Faro “ca”.

108. Casal e Lois e Faro “brillantísima” (aínda que así non dá a medida correcta do verso).

109. Faro “nobles”.
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445 ¡Adiós, tantisma110 grandeza
e comerzo principal!
Adiós, pobo relixioso
e torres da Catedral111.

Deixádeme, pensamentos,
450 volverei a rechamar112

a tódolos galleguiños
que ó Burgo veñan bailar.

Os que van xa nomeados
e mailos113 máis que non van,

455 erguédevos todos xuntos,
alegrade o noso114 chan115.

¡Agora vai a haber festa
e foliada de Dios!
Armade as castañoliñas,

460 que naceron para vós.
Repinicade de duro,

alegrade o corazón,
que eso116 fai boa mistura

co punteiro e co roncón.
465 Deixádelle as panxoliñas

para xentes de outra lan,
que queren mixiricadas
por arredro117 e por deván.

Mirade algunhas que tesas
470 com’a escova de varrer,

e si tropezan e caen
non se vos poden erguer.

Outras vanse abaneando118

com’as bimbias no beiral,
475 ou com’as canas que o vento

menea no canaval.
Outras van campaneando

con tanto fol ó redor,
que parece que están chocas

480 con pitiños ó calor119.
Non perdás aquela gracia

que tendes para bailar,

110. Casal e Lois “tantísima” (aínda que así non dá a medida correcta do verso).

111. Faro “catredal”.

112. La Perseverancia. Sic. Aínda que se edita por primeira vez o poema como “Recramo” e polo tanto espe-
rariamos a forma “recramar”.

113. La Perseverancia “e mais los máis”, por erro.

114. Heraldo e Faro “voso”.

115. A partir de aquí o anaco seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875, p. 88.

116. Na edición de El Heraldo “qu’eso”.

117. Heraldo “arredre”.

118. Heraldo “vans’abaneando”.

119. Heraldo e Faro “e cos pitos ó calor”.

450 O Burgo. Zona da antiga vila amurallada de Pontevedra, onde vivía Pintos. 465 Panxoliñas.
Excentricidades no baile. 466 Xente doutra lan. Xente doutro xeito de ser, doutros gustos. 467 e 468
Mixiricadas por arredro e por deván. Mexericadas, babosadas e presuncións por detrás e por diante, é dicir,
por todas as partes. 474 Com’as bimbias no beiral. Como os vimbios nos arrós, nas beiras do río.



Recramo 405

poilos ollos pola cauda120

nunca debedes trocar121.
485 Vinde vindo, vinde vindo122

vinde, si queredes vir,
á foliada de Sarmento
que é mui digna de se oír123

¡De Penélope na tea
490 se gasta a prata sin ton;

e para Feixó124 e Sarmento
nin medio napoleón!

Si non hai chavo nin branca
para talentos honrar,

495 nunca faltará a Sarmento
quen o sepa ademirar.

Mentres125 que me dure o folgo

sin segundo qu’ é126 direi,
na Galicia e mais na España

500 que teña outro igual n’o127 sei128.
A Gaita a primeira pedra

labrou para o seu altar
siga pondo Pontevedra
o resto para acabar129.

505 Agora pois que xa penso
que a todos vos teño aquí,
botemos unha muiñeira
cantando acordes así:

Cantan paxaros e aves
510 según o peteiro130 ten.

Rasquexa o gorrión chauchando,
mailo xílgaro ¡que ben!

489 De Penélope na tea. En tecer e destecer inutilmente, en facer cousas innecesarias. 490 Sin ton. “Sen ton
nin son” (sería a expresión completa), sen lóxica, sen reparo. 492 Napoleón. Moeda francesa de prata que
tivo curso en España. 493 Chavo. “Ochaviño”, moeda de cobre con peso dun oitavo de onza e de valor de
dous marabedís mandada labrar por Felipe III e que, conservando o valor primitivo, foi diminuíndo en
peso. Mantívose ata mediados do século XIX. Branca. Moeda francesa de prata que tivo curso en España.
498 Sin segundo que é direi. Direi que é sen segundo, que non hai ninguén que se lle asemelle sequera. 501
A Gaita. Pintos refírese á súa obra A gaita gallega onde, na “foliada 7.ª”, fala de Sarmiento e, mesmo, pon
un retrato do erudito beneditino. 511 Rasquexa. Segundo o propio Pintos, “ralla”. Chauchando. Forma ver-
bal onomatopeica que reproduce o cantar do gorrión (Passer domesticus). 512 Xílgaro. Paxariño famoso pola
beleza da súa plumaxe e polo seu canto. (Carduelis carduelis).

120. Heraldo e Faro “rabo”.

121. Na edición de El Heraldo intercálanse dúas cuartetas novas: “Fóra danzas e mazurcas/ e bailes de esco-
rregón/ trancalladas estranxeiras/ para atizar a pasión.// Muiñeira e sempre muiñeira/ que é o noso baile
mellor/ baile decente e alegre/ baile de muito primor”.

122. Na edición de El Heraldo estas cuartetas non están en cursiva.

123. Heraldo “que mui digna de se oír”.

124. Heraldo “Feixóo”.

125. Faro “mentras”.

126. Heraldo e Faro “que é”.

127. Faro “non sei”.

128. A partir de aquí o anaco seguinte aparece publicado en El Heraldo Gallego, t. II, 1875, pp. 97-98.

129. No Faro estes versos non están en cursiva.

130. Na edición de El Heraldo e en Faro “piteiro”.



406 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

O merlo fai que asubía,
o131 cuco fai seu cucú,

515 o sirín redobla132 tenro,
a bubela fai bubú.

A ouropendula133 amarela,
tan bonita como é,
non quer deixa-lo seu canto,

520 decindo: ¿víche-lo cre?

¡Como alegra o nabiñeiro
cediño ó saír o sol!,
entre as follas de alta ponla
cál se estrema o verderol.

525 ¡Que doce rulea a rula!
¡Pombiñas sura, surá!
¡Chías, arcea, estorniños,
os galos cacaracá!

513 Merlo. Turdus merula. O macho é negro con peteiro marelo, máis pequeno ca o corvo. Ten un canto
semellante ao do asubío humano. 514 Cuco. Cuculus canorus. Este paxaro é máis coñecido polo seu canto
(cu-cu-cu-cu) que por ser visto. 515 Sirín. Paxaro frinxílido. Segundo Pintos “paxariño semellante ao
canario”. (Serinus serinus). O seu nome vénlle do agradable canto que ten. É coñecido polo xeito de voar
que ten o macho para delimitar o seu territorio, que consiste en facelo á maneira das bolboretas mentres
canta con forza. É de cor verde-marela na cabeza (cun marelo intenso no curuto) e no peito. O resto, acas-
tañado. 516 Bubela. Upupa epops. Ave do tamaño dunha rula pardo-rosada, con ás e cola riscadas de bran-
co e negro. Ten unha rechamante crista e un peteiro curvado. Do seu canto “bub-bub-bub” vénlle o nome.
517 Ouropéndola. Oriolus oriolus. O macho é marelo e negro. É un paxaro máis coñecido polo seu canto
que polo que se ve. Ten moitos nomes en Galicia, a maioría derivados do seu cantar, que é un asubío
afrautado que se interpreta como o son de distintas palabras, segundo as zonas. Para Pintos o canto da
ave é “¿víche-lo cre?” (v. 520), por iso no seu dicionario tamén o recolle co nome de Vichelocrego. 521
Nabiñeiro. O mesmo Pintos identifica no seu dicionario este paxaro co sirín. Pero como aquí parece que
quere aludir a outro paxaro é posible que sexa o chamado noutros lugares de Galicia o Pincaouro (Carduelis
spinus), que se asemella moito ao sirín ou xirín, pero coa cabeza de cor escura. Non cría en Galicia pero
é moi común, en bandadas, no inverno. 524 Estrema. Deslinda, aparta. Verderol. Carduelis chloris. Paxariño
duns 15 cm moi semellante ao sirín pero máis groso e sen o curuto da cabeza marelo. É de color verde-oliva
e con manchas marelas na mitra, na cola e nas ás. Vive moi preto dos homes, mesturándose no inverno,
en bandadas, con pardillos e pimpíns. 525 Rulea a rula. O cantar da rula (Streptopelia turtur) chámase rulear,
palabra onomatopeica derivada do canto da ave, que ten uns 28 cm de tamaño e vive en toda Galicia. É
ave migratoria. 526 Pombiñas, sura, surá. Os pombos (Columba palumbus) e as pombas bravas (Columba
livia), das que derivan as domésticas, teñen un cantar que asemella a onomatopea que usa Pintos de sura,
surá. 527 Chías. Descoñezo cal é este paxaro, pero polos que acompaña no verso pode ser un tipo de chir-
lo ou estorniño, quizais o estorniño pinto (Sturnus vulgaris), que é máis acastañado que o estorniño negro
(Sturnus unicolor) e ten pintas brancas e irisacións. Non cría no país. Pero tamén pode ser a Becacina cabra
(Gallinago gallinago), que lanza unha especie de berro ou chío, que lembra o da cabra, mentres se guinda
en picado cun ángulo de 45º en rápido voo. Arcea (Scolapax rusticola). Galiñola, cea. É máis grande e grosa
que a Becacina cabra, ten as ás máis anchas e vive na fraga e non nas brañas coma a Becacina. Estorniños
(Sturnus unicolor).

131. Faro “e o”.

132. Faro “redobra”.

133. Heraldo e Faro “ouropéndola”.



Recramo 407

Pimpín, paparrulo, peto,
530 perdiz e pega, chaschás,

lavandeiras e labercas
pescador e paspallás.

Mouchos, curuxas e ralos
que sempre andan134 a agoirar

535 e botan un triste chío
que fire ó que está a escoitar.

E outros135 que hai na terra
e mais tamén polo mar.
Mazariquetas, gaivotas

540 que din ben acuá acuá.
Lavancos, patos, mobellas,

garzas, cabazas, araus,
tíldaras e mazaricos,
beloricos, velaiñaus.

545 O que teña un bo piteiro

remedar pode os demais,
sin esquencer o seu canto
que deprendeu de seus pais.

Nin antepor canto alleo
550 polo canto natural,

que Dios lle dou ós cantores
de todo o reino136 animal.

Cantan os paxaros todos
conforme o piteiro ten

555 e non canta ningún deles
como o reiseñor tan ben.

Así tamén os homiños,
paxaros sin alas son,
con diferentes piteiros,

560 afeitos no seu terrón.
Hainos altos e corpudos

e tamén canaveiróns,

529 Pimpín. Maceirento; paxaro pequeno da familia dos frinxílidos. Segundo Pintos “paxariño que parece
cantar así: pin-pin (Fringilla coelebs). Paparrulo. Paporrubio (Erithacus rubecula). Peto (Picus viridis ou
Dendrocopos maior). 530 Perdiz (Alectoris ruga ou Perdix perdix). Pega (Pica pica). Chaschás (Saxicola tor-
cuata). 531 Lavandeira (Motacilla alba). Laberca (Alauda arvensis). 532 Pescador. (Alcedo atthis). Paspallás
(Coturnix coturnix). 533 Moucho (Athene noctua). Curuxa (Tyto alba). Ralos. Moucho de orellas, paxaro
semellante á curuxa de color escura con manchas brancas. Segundo Pintos “cárabo” (¿Strix aluco, polo
tanto?). 539 Mazariquetas. Seguramente Pintos chama así ás agullas, paxaros acuáticos algo máis pequenos
ca os mazaricos. As dúas especies galegas de agullas son a Limosa lapponica e a Limosa limosa. Gaivotas. Aves
mariñas. Larus argentatus e outros Larus. 541 Lavancos. Pato ou parrulo silvestre (Anas platyrhynchos) e
outros Anas. Patos. (Athia ferina, Athia fuligula). Mobellas. (Podiceps cristatus). Ave palmípede de peito bran-
co que pode manter a cabeza metida moito tempo baixo da auga. 542 Garzas (Ardea cinerea). Cabazas.
Pintos recolle no seu dicionario a forma cabasiña, que define como unha especie de pato de mar. (Plautus
alle). Araus (Uria aalge). 543 Tíldaras. Quizais Pintos denomine así as píllaras (Charadrius alexandrinus).
Mazaricos (Numenius arquata ou Numenius phaeopus). 544 Beloricos (Trynga hipoleucos). Velaiñaus.
Descoñezo a que paxaro se refire Pintos, pero como parece asocialo aos beloricos quizais sexan os pilriños
(Calidris minutus), que son as aves limícolas máis pequenas de tamaño (13 cm), case tan cativas como as
velaíñas, avelaíñas ou bolboretas. 556 Reiseñor. Ave insectívora e granívora pertencente ao xénero peteiro
fino, orde dos paxaros dentirrostros. O seu canto é moi melodioso. 562 Canaveiróns. Dise dos altos e
escangallados coma canas.

134. Heraldo “sempr’andan”.

135. Faro “E mais outros”.

136. Heraldo “todo reino”.
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hainos bochos137, pequenotes,
de varias entonacións.

565 Hainos de pelo asedado
como carneiros con lan,
hainos beixudos e belfos,
narchados, caras de can.

Hainos de grande cachola,
570 co nariz138 com’un139 nomón,

hainos tamén miudiños,
que garabulliños son.

E din os sabios de hogaño140

que (o)141 teñen do animal
575 de quen tiran na feitura

polo ángulo facial.
Hainos de color de cobre,

negriños como carbón,
hainos de cor de aceituna

580 e como trigo142 mourón.
Hainos de color de143 terra

e de encarnada color.
Hainos roxos e branquiños,
bonitos como unha fror144.

585 Argallan a súa xerga
cad’ un145 co propio falar,
e a pibela deles todos
a Dios pode regalar.

Falan en Roma italiano,
590 os gabachos en francés,

en latín falan os cregos,
os loros falan inglés.

Catalán en Cataluña,
nas Provincias champurrá,

595 en Valencia valenciano
e na raia en patuá.

563 Bochos. Persoa pequena grosa e con bandullo. 567 Beixudos. Beizudos, cos labios avultados. Belfos. Co
labio inferior caído e máis groso ca o superior. 568 Narchados. Seguramente é o mesmo que nachado,
nacho ou nacharolo. Case sen nariz, con pouco nariz. 570 Nomón. Gnomon. Antigo instrumento de astro-
nomía, co que se determinaban o acimut e altura do sol. Tamén significa (eu creo que este é aquí o seu
significado) o indicador das horas nos reloxos solares máis comúns. Tiña a figura dun ángulo agudo. 573
Os sabios de hogaño. ¿É unha referencia a Darwin e á súa teoría da evolución das especies? 580 Trigo mou-
rón. Descoñezo que tipo de trigo é este. 588 A Dios pode regalar. A Deus pode causar pracer. 592 Loros.
Lores ingleses. 594 Champurrá. Fala híbrida, mesturando palabras de varias linguas, ás veces con mala
pronunciación. 596 Na raia. Na fronteira, no límite dunha nación ou estado, aquí seguramente con
Francia. Patuá. Dialecto.

137. Heraldo “boches”.

138. Heraldo “nerís”.

139. Faro “como un”.

140. Heraldo “hogano”.

141. Este “o” non aparece en ningún dos textos consultados. Así pois o verso é “que teñen do animal”. Eu
engadín o “o” porque me parece que o pide o sentido (que isto, estas variacións as teñen da súa natureza
animal) e non rompe a medida do verso.

142. Heraldo “com’o trigo”, Faro “como o trigo”.

143. Faro “da”.

144. Heraldo e Faro “flor”.

145. Faro “cada un”.
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Castellano por Castilla,
pola Bética andaluz,
portugués en Lusitania,

600 por Galicia...¡aquí unha cruz!
¿Somente, vós, galleguiños,

que tés moleira buxán,
tés a menos o chamarlle
viño ó viño, pan ó pan?

605 ¡Poder de Dios!146 que si eu fora
entre vós un día rei

para escarmento de todos
iba147 a poñer esta lei:148

“Todo aquel que aquí prefira
610 lengua allea á dos149 seus pais,

seralle arrincada a súa
da boca para xamais”.

Cantan os paxaros todos
según o piteiro tén,

615 rasquexa o gorrión chauchando
mailo reiseñor ¡que ben!150

602 Buxán. Baleira, sen contido.

146. Faro “Xuro a Dios”.

147. Heraldo “ía”.

148. Heraldo: a cuarteta que vén a continuación está en cursiva.

149. Faro “de”.

150. Na edición do Faro aparece só como sinatura as iniciais J. M. P. V. En El Heraldo Juan M. Pintos. E en
La Perseverancia Juan Manuel Pintos.

Burgo de Pontevedra
Juan Manuel Pintos

(La Perseverancia, n.º 23, pp. 2-3 e 4; “Colección de poesías gallegas de dife-
rentes autores” de José Casal e Lois de 1865 (t. I, p. 29); El Heraldo Gallego números
46 ao 65, correspondentes a finais de 1874 e principios de 1875 (t. I, p. 336; t. II,
pp. 31-32, 39-40, 47-48, 55, 72, 88, 97-98). Nesta edición de “Rechamo” de El
Heraldo, asinada por JUAN M. PINTOS, sen lugar nin data, non están publicadas as
cuartetas 69 e 70 (vv. 273-280) nin as catorce que van dende a 89 á 102 (ambas
inclusive, vv. 353 a 408), que aparecían no “Recramo” de La Perseverancia, pero hai
dúas cuartetas máis entre a 121 e a 122 (entre o v. 484 e o 485). Faro de Vigo, folle-
tón de febreiro a marzo de 1875, asinado J.M.P.V., sen lugar nin data. É esta a versión
máis completa do “Rechamo” pois ás 154 cuartetas que tiña a de La Perseverancia une
12 (48 versos máis), intercaladas na parte correspondente ás citas de personaxes gale-
gos importantes. Pero non só fai estes engadidos, senón que dalgunhas das cuartetas
anteriores elimina apelidos como é o caso de “Cervantes”, “Amigo”, “Izquierdo” e
“Fernández Carballo”, que, neste caso, puido quedar reducido a “Fernández”, sim-
plemente, e posto noutro lugar, pois moitos apelidos cambian de cuarteta).
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LISTA POR ORDE ALFABÉTICA DE PERSONAXES CITADOS NO “RECRAMO” (1859) OU “RECHAMO” (1874)

ABELEIRA. A familia Abeleyra é unha das máis importantes entre as propietarias de fábricas de pesca esta-
blecidas en distintos puntos do litoral vigués. A esta familia pertenceu Pedro Abeleira, nado en 1756,
quen casou con Bárbara Barrera. Os fillos de ambos, Ramón e Xoaquín, foron voluntarios na lexión
do Ribeiro na Guerra da Independencia, cando só tiñan 18 e 16 anos, respectivamente. Pedro
Abeleira, un dos negociantes máis opulentos do s. XIX, entra no desenvolvemento económico vigués
na década dos 80 do s. XVIII. Asóciase ás veces con traficantes cataláns e empeza a introducir a gran-
de escala artigos nacionais e estranxeiros a través dos almacéns que coloca no chamado Areal de
Gamboa. Foi axente en Vigo da Real Compañía de Filipinas. (Citado en nota no engadido de nomes
que trae Faro logo do verso 404).

ABELLA. ¿Xosé M.ª Abella? Alcalde da Coruña no período que vai dende o 1 de xaneiro de 1861 ao 25 de
xullo de 1866, data en que foi nomeado gobernador de Lugo. (Citado en nota no engadido de nomes
que trae Faro logo do verso 404).

ABOAL. ¿Agustín Sánchez Aboal? Figura na corporación pontevedresa de 1846, 1854 e 1869 como un dos
rexedores. Na de 1874 foi 4.º tenente alcalde. Tamén hai un Xoán Aboal Bravo que foi presidente da
Xunta Provisional do Liceo de Vigo, fundado a finais de 1894. (Citado en nota no engadido de nomes
que trae Faro logo do verso 392)

ACUÑA MALVAR. Os irmáns André, Pedro e Manuel, sobriños do arcebispo compostelán Sebastián Malvar
(arcebispo dende 1783 e patrocinador dunha ambiciosa política de construción e reformas). Os tres
foron sacerdotes e tiveron unha actividade salientable dentro dos acontecementos da súa época (finais
do s. XVIII e comezos do XIX). O máis destacado no mundo galego foi Manuel (1757-1845). Foi un
convencido liberal que se enfrontou a algunhas das autoridades eclesiásticas compostelás, en concre-
to co arcebispo tradicionalista Múzquiz, que o desterrou a un mosteiro de Valladolid. A súa actitude
combativa a prol do liberalismo provocoulle moitos desgustos na carreira eclesiástica. Porén no seu
tempo foron máis famosos André, que foi reitor, ou Pedro, que foi ministro. (Verso 360).

ADALID: Marcial Francisco del Adalid (A Coruña 1826-1881). De orixe castelá, a súa familia, establecida
na Coruña, era burguesa de tendencia liberal, pois mesmo contribuíu economicamente ao levanta-
mento de Porlier. Eran donos dunha das fábricas de vidro. Marcial casou coa escritora Fanny Garrido
e foi un dos principais músicos galegos. ¿Francisco del Adalid?, liberal coruñés (V. Calderón
Collantes, Saturnino). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

AGUIAR. Hai un Aguiar (seguramente é este ao que se refire Pintos), que foi un dos colaboradores de La
Oliva e de El Miño, compañeiro de Murguía, Chao, Aguirre, Vicetto, Pondal, Paz Novoa, Ouviña,
López San Martín, López de la Vega… (segundo nos di Alfredo Vicenti na Ilustración Gallega y
Asturiana, ano III, n.º 28, 8-X-1881, celebrando a aparición doutro periódico liberal vigués, La
Concordia). ¿André Aguiar e Caamaño? (S. Salvador de Cervaña-Silleda 1728-Mondoñedo 1816).
Graduouse na Universidade de Santiago de bacharel en Artes e Teoloxía e de licenciado e mestre en
Filosofía e máis tarde na Universidade de Ávila en Teoloxía. En 1755 foi reitor do Colexio de San
Clemente en Santiago e bispo de Mondoñedo en 1798. No seu pontificado ocorreu a invasión fran-
cesa, contra a que axudou con moitos cartos. Tiña sona de grande orador e fixo varias cartas pastorais
famosas. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

ALDAO. É un dos apelidos ilustres que se citan na concesión do título de cidade a Pontevedra por parte da
raíña Isabel II en 1835. Entre eles podemos citar a: Gonzalo de Saavedra de Aldao –alcalde en 1558
e 1562–; Luisi Boo de Camba e Aldao –alcalde en 1563–; Clemente de Saavedra e Aldao e Esteban
Rodríguez de Aldao –alcaldes ambos en 1635–; Fernando de Aldao –gobernador de Pontevedra en
1667 e 1668, cando a definitiva independencia de Portugal–; Baltasar Ramón de Aldao –alcalde en
1686, 1687 e 1694–; Pedro A. de Aldao –alcalde en 1705 e 1719–; Manuel de Aldao –xuíz en 1739–;
Manuel Xosé Aldao –xuíz en 1741 e alcalde en 1743–; etc. Aldaos importantes contemporáneos de
Pintos son: ¿Xosé e Vicente Aldao e Castro? Irmáns pontevedreses, presbíteros ambos, autores dal-
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gunhas obras datadas a comezos do s. XIX (dubidoso de todos os xeitos, porque un, polo menos,
Vicente, foi un fervente absolutista, e non creo que fose moi admirado por Pintos). (Citado en nota
no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

ALMOINA. ¿Xosé Almoina Vigil? Médico. Estivo moito tempo establecido en Lugo. Colaborador de xornais
(especialmente en La Idea Moderna) sobre temas da súa profesión. Publicou un breve folleto de divul-
gación: La profilasis venérea en el Ejército. Higiene social (Lugo, 1909). Como non sabemos as datas de
nacemento e morte descoñecemos se pode ser o Almoina citado por Pintos. (Citado en nota no enga-
dido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

ALONSO. Xoán Bautista Alonso (1801-1879). Político liberal. Ten un protagonismo importante no mundo
da época, desempeñando cargos de responsabilidade. Foi xurista, autor de moitos traballos e poeta
(pero nesta faceta é un desfasado estético). (Verso 377).

ALTAMIRA. Apelido dunha das familias nobres galegas máis importantes. Tiñan casa en Santiago. Na casa de
Altamira un dos personaxes máis famosos foi don Rodrigo de Moscoso e Osorio, terceiro conde de
Altamira, que viviu no século XV e foi poeta en lingua castelá. Pero para nós o máis interesante foi
Isabel de Castro e Andrade, condesa de Altamira, poetisa do século XVI, autora do soneto galego dedi-
cado a Alonso de Ercilla, soneto que figura en La Araucaria, 3.ª parte, Madrid, 1589, e na edición ínte-
gra da mesma obra de 1597. Hai un Altamira (seguramente político establecido en Madrid na época
de Pi y Margall) que cita X. M.ª Álvarez Blázquez no artigo “Prensa periódica viguesa en el s. XIX”, reco-
llido en Vigo en su historia, como un dos autores famosos da época e dos que se reproducían artigos
no periódico vigués La Lucha (1898). (Claro que é posterior a Pintos). (Verso 363).

ALVARADO. Os irmáns Alvarado (Nicanor e Salustio) tiveron importante protagonismo político na época.
Nicanor foi un dos 41 deputados que representou a Galicia nas Cortes de 1858. Pertencía á nova xera-
ción política próxima ao ideario da Unión Liberal. Salustiano (Salustio) Víctor (morto en Valladolid en
1886) pertenceu ao Ateneo científico coruñés, que tiña como voceiro o periódico El Ateneo, dirixido
por mozos moi próximos á Unión Liberal, entre eles o propio Alvarado e o seu irmán. Foi deputado a
Cortes en 1869 e gobernador civil de Lugo (onde fixo propaganda democrática). Nos primeiros Xogos
Florais de Galicia (A Coruña, 1861) conseguiu o caravel de prata polo seu discurso preliminar á histo-
ria de Galicia, traballo publicado no Álbum de la Caridad. (Verso 385).

ÁLVAREZ. Apelido corrente, difícil de identificar a quen corresponde. Seguramente é Antonio Xabier Álva-
rez (Sta. Mariña de Barxa de Lor-Lugo 1777-Santiago 1845). Foi un dos máis importantes profesores
da Universidade compostelá no primeiro terzo do século XIX, experto en ciencias canónicas e autor de
varias obras, entre elas a Vida pública de M. R. Arzobispo D. Rafael Múzquiz, que publicada anónima foi,
segundo Murguía, sempre atribuída a el. Aínda que era de tendencia absolutista foi perseguido en
1814, á volta de Fernando VII. ¿Emilio Álvarez Giménez? (1830-1911). En 1857 (aos 27 anos) empe-
zou a desempeñar a cátedra de clásicos latinos e casteláns no Instituto de Pontevedra. Foi pai dos
Álvarez Limeses, dos que un deles (Darío) foi pai dos Álvarez Blázquez. Foi director de El Alerta,
periódico que fixo unha gran campaña a favor do ferrocarril Vigo-Ourense. Colaborou (con Pintos,
Teodosio Vesteiro Torres e outros moitos galeguistas) en La Caridad e a súa continuación El Desengaño.
Aparece colaborando na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores
(Pontevedra, 1867). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

AMADO. Xosé Bieito Amado Boullosa (1822-1886). Cuñado de Pintos. Fillo de familia acomodada, de
importantes navieiros galegos. Foi piloto da mariña en Ferrol con pouco máis de quince anos. En
1843 marchou a Madrid, onde residiu unha tempada pero, aínda que moi ben relacionado, quizais
por pouco ambicioso (como insinúa Murguía) non medrou na corte nestes primeiros anos. En 1846
aparece involucrado nos sucesos do levantamento de Solís e ten que emigrar a Portugal. Á volta a
España continúa teimando na súa carreira política pero sen esquecer totalmente o periodismo e a lite-
ratura. O seu papel político non se reduciu a exercer unha actividade como militante liberal progre-
sista senón que o levou a participar tamén en comités sociais e xuntas benéficas, como a que se creou
entre os galegos de Madrid para socorrer a fame de 1853 en Galicia. Nos acontecementos políticos de
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1854 foi membro da Xunta Auxiliar do Goberno e deputado ás Cortes Constituíntes. Posteriormente
volveu a Pontevedra e foi nomeado gobernador civil de Ourense en 1868. Tamén foi gobernador de
Pontevedra. A Xosé Bieito Amado atribúelle Murguía a primeira obra bilingüe do noso Rexurdimento.
Trátase dos Misterios de Pontevedra. Tamén é autor de dous poemas en galego titulados “Saudades” e
“A romería”. (Verso 393).

AMIGO. Posiblemente Xoaquín Amigo. Doutor en dereito e profesor da Universidade compostelá. Atacou
con acritude en varias follas soltas a actitude conservadora do Claustro universitario. Escribiu certas
páxinas satíricas, as máis famosas, contra o director de El Iris del Bello Sexo nunha dedicatoria titula-
da “Al viejo tonto y majadero director muy digno de un ridículo periódico que aquí se publica”. (Verso
397 e en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

AMOEDO. Posiblemente Hermenegildo Amoedo Carballo (1747-1811), autor de “Carme patria sive
Pontevedra” (Boloña, 1787), poema reproducido e traducido ao galego en romance hendecasílabo por
Pintos en A gaita gallega. Amoedo estudou na Compañía de Xesús co padre Isla. Morreu na cadea de
Mántova por non recoñecer a José Bonaparte como rei de Nápoles. (Substituíndo a Cervantes en
Faro, verso 361).

AMOR(ES). Quizais se refira a varios membros da familia de Bieito Amor Labrada, xornalista redactor de El
Emancipador Gallego dende 1842. Foi un escritor de marcada tendencia liberal. (Citado en nota no
engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

ANCIL. ¿Francisco Fernández Anciles? (1810-Pontevedra 1881). É un dos precursores que, con máis ou
menos fortuna inician o mundo poético en galego. Médico de profesión, vai colaborar con diferentes
periódicos no labor propagandístico do galeguismo da época, dirixindo as súas preferencias cara á
colleita de vocabulario. Foi concelleiro da corporación pontevedresa en 1863 e 1865. Hai tamén un
Miguel Anciles “depositario” nas corporacións pontevedresas de 1844 e 1846. (Verso 394).

ANDRADE. V. LAMAS ANDRADE. Se Andrade fose apelido independente, Pintos podería facer referencia a
varios persoeiros galegos importantes. Un podería ser Fernán Pérez de Andrade, o Bo, señor de
Pontedeume, Ferrol e Vilalba, figura importante durante os reinados de Afonso XI, Pedro I, Henrique
II e Xoán I. Outro é Fernando de Andrade, conde de Andrade e Vilalba, señor de Pontedeume e Ferrol,
quen a comezos do século XVI axudou a conseguir o reino de Nápoles para o rei Fernando o Católico.
Un terceiro podería ser Domingo de Andrade, arquitecto que deseñou a torre da Trindade ou do
Reloxo, da catedral de Santiago. (Verso 375).

AÑÓN. Francisco Añón Paz. (1812-1878). Poeta integrante do grupo cultural do primeiro Provincialismo.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392 e en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 404).

ARANDA(S). Sen identificar. No artigo “Vigo en el siglo XIX” de X. M.ª Álvarez Blázquez (incluído en Vigo en
su historia), cítase como xerente da Sociedad de seguros mutuos marítimos de Vigo (constituída en 1896)
a don Salvador Aranda. Un tal Xosé de Aranda figura no dicionario de Couceiro Freijomil como autor
dunha Guía artístico descriptiva de La Coruña (A Coruña, 1909), obra con ilustracións de Darío Mella.
Non parece probable que sexa o citado por Pintos. (Verso 387).

ARAÚXO. Pode referirse a Xacobo Araúxo (nado en 1824), redactor do periódico Libre Pontevedrés, corres-
pondente de moitas publicacións madrileñas e autor do libro Análisis de la mujer (1859), que foi prohi-
bido polos bispos de Mondoñedo e Astorga, ou a Xoaquín Araúxo Rial (morto en 1876), que foi
gobernador de Albacete, colaborou no xornal La Iberia de Madrid e foi autor do Bosquejo histórico polí-
tico y religioso del Antiguo Reino de Galicia desde los tiempos mas remotos hasta fines del último siglo
(Pontevedra, 1854). (Verso 362).

AREAL. Estevo Areal, xuíz importante e deputado por Pontevedra nas eleccións celebradas en marzo de
1843. Saíu con 11 980 votos. Nestas eleccións tamén se presentou Pintos de candidato, pero só con-
seguiu dous votos. Xosé Areal aparece como o autor da música do poema “A cris de amor. Serenata”
de Francisco M.ª de la Iglesia. Tamén hai un Dámaso Raimundo Areal, natural de Tui, que publicou
versos nos xornais da súa cidade cara a finais do século XIX. Pero é probable que Pintos se refira a
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Concepción Arenal (1820-1893), galeguizándolle o apelido como fai con outros moitos personaxes.
(Verso 380).

ARIAS TEIXEIRO. Posiblemente Antonio Arias Teixeiro, nado en Pontevedra en 1772 (aínda que hai outros Arias
Teixeiro importantes). Antonio foi un destacado político absolutista. Salvouse por pouco de morrer en
1823, cando o gobernador liberal da Coruña mandou afogar todos os presos políticos do Castelo de
Santo Antón ao entraren na cidade os Cen Mil Fillos de San Luís. Na literatura galega é coñecido por ser
autor de varios poemas. (Substitúe en nota a Fernández Carballo en Faro, no verso 405).

ARINES. Sen identificar con claridade. Hai unha familia viguesa con este nome, á que pertencía Eduardo
Arines, de quen conseguiu Xosé María Álvarez Blázquez unha copia manuscrita (seguramente da man
dun Arines) da edición de parte do “Recramo” de La Perseverancia. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 396).

ARMEIRO. No Boletín da Universidade de Santiago, n.os 35-38 de 1942 Fernández Villamil escribiu un artigo
titulado “Los Armero. Una olvidada familia pontevedresa y algunas cosas más”. Alí citase a Manuel
Silvestre Armero, licenciado que residía en Noia polo 1812 e que deixou dúas composicións para can-
tar ese ano nas comparsas de Entroido na vila noiesa e a Luís Armero Millares (seguramente ao que
alude Pintos), natural de Noia e falecido en 1853. Foi militar e chegou a mariscal de campo e ins-
pector de carabineiros. Deu clases de matemáticas no colexio militar de Santiago. Foi deputado en
varias lexislaturas e logo senador. Segundo Xosé Ramón Barreiro é a quen se refire Pintos. (Verso 364).

ARMESTO. Posiblemente Constantino Armesto (Pontevedra 1833-Madrid 1900). Foi un personaxe impor-
tante dentro do xornalismo galego do XIX. Fundou os dous primeiros periódicos de Pontevedra. Foi
tamén importante personalidade política e cultural. Tamén podería ser Indalecio Armesto (morto en
1890), ensaísta pontevedrés colaborador do primeiro periódico con caricaturas que se publicou en Vigo
(Pero-Grullo, 1881). En Pontevedra tivo o seu diario, La Justicia (1886). Animou os republicanos vigue-
ses a crear un novo periódico, La República (1889). O seu maxisterio e autoridade eran moi amplos na
provincia e postulou sempre a colaboración e intelixencia de todos os grupos democráticos. (Citado en
nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

ARTIME. ¿Anxo Artime? Foi rexedor da Corporación pontevedresa de 1841. (Citado en nota no engadido
de nomes que trae Faro logo do verso 392).

ASTARIZ (¿Marquesado de Astariz?). Astariz foi un xeneral liberal, perseguidor de carlistas, segundo infor-
mes de Xosé Ramón Barreiro. (Verso 404 e en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso
404).

ÁVILA. ¿Francisco Ávila e La Cueva?, militar e erudito tudense, ou ¿Xosé Ávila e Lamas? (Tui 1803), cóen-
go compostelán e posteriormente bispo de Plasencia e de Ourense (1857), grande orador e home cari-
tativo e pousado. (Verso 371).

BALLESTEIROS (ou BALLESTEROS). Segundo Xosé Ramón Barreiro refírese a Luís López Ballesteros, ministro
de Facenda con Fernando VII. (Verso 363).

BÁRCENA. Miguel de la Bárcena. Seguramente debeu ser un potentado ilustrado coruñés. Cando no s. XVIII a
igrexa de San Tomé (convento de S. Domingos da Coruña) ameaza ruína, en 1762 mándase construír
unha nova igrexa (a actual) pagada en gran parte por dona María Rosa Somoza, viúva de don Miguel
de la Bárcena. Os Bárcena son unha familia adiñeirada que ten moita importancia no desenvolvemen-
to de Vigo durante o século XIX. A ela pertenceron don Manuel de la Bárcena, membro da Deputación
Provincial en 1822, Augusto Bárcena, que axudou a crear a Escola de Artes e Oficios de Vigo en 1885
e don Manuel Bárcena e Franco, conde de Torre-Cedeira, que creou en 1880 a Caixa de Aforros e Monte
de Piedade Municipal viguesa, sendo alcalde. Tivo un papel moi destacado na vida da cidade. (Citado
en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

BARRIÉ. Trátase dunha poderosa familia de orixe francesa que se instalou na Coruña dende o século XVIII.
Xoán Francisco Barrié é o membro máis antigo. Posteriormente emparenta coa familia Pastor. Pedro
Barrié e Pastor reconstrúe cos irmáns Xosé e Xertrude Pastor e Horta unha das compañías comerciais
máis poderosas da Coruña. (Verso 400).
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BECERRA(S). Xosé Becerra, deputado a Cortes e representante do liberalismo coruñés, segundo informes de
Xosé Ramón Barreiro. Foi o avó de Xosé Becerra Armesto. (Verso 389).

BERMÚDEZ PALLAS. Bermúdez de Castro e Villar, Pedro (nado en 1764), natural das Pallas, lugar próximo á
Coruña. Foi avogado consultor do Reino de Galicia, xuíz do Real Consulado da Coruña, deputado a
Cortes e membro da compostelá Sociedade de Amigos do País. Foi autor de numerosas obras erudi-
tas nas que hai que salientar as que propugnan a modernización da agricultura. Foi elixido procura-
dor en Cortes pola Coruña pola súa relevancia social pois era autor de importantes estudos xurídicos
para as Cortes elixidas de acordo co Estatuto Real promulgado o 10 de abril de 1834. (Verso 391).

BESADA(S). Seguramente Xoán González Besada, oficial na facenda pública en Pontevedra. Quedou cesan-
te en 1823 (á fin do trienio constitucional). Publicou Observaciones sobre el sistema económico de la
nación e el proyecto para mejorarlo (Pontevedra, 1838).  Tamén pode ser Sabino González Besada, que
foi concelleiro na Corporación pontevedresa de 1859 e primeiro tenente alcalde na de 1861. Hai así
mesmo un Basilio González Besada (Tui 1820-1877) que foi xurisconsulto e apoloxista. Quizais foi o
autor do folleto Práctica legal sobre foros y compañías de Galicia (Vigo, 1849), publicado en Vigo na
imprenta de Anxo de Lema baixo a autoría de Basilio Besada. E no exemplar de “Rechamo” do Faro
que nos subministrou Filgueira figura o nome de Segundo Besada, quizais un pontevedrés contem-
poráneo de Pintos. (Citado en nota substituíndo a Izquierdo en Faro verso 402).

BRAÑA. ¿Victoriano Braña?, empresario coruñés de mediados do século XIX, dono da fábrica de vidro “La
Minerva”. Saíu deputado a Cortes pola Coruña en 1850. ¿Quizais Gonzalo Brañas (non Braña)? Funda
con Ezequiel Fernández e Miranda a “Tipografía Galaica” (1863), onde se imprimen varios periódicos
coruñeses como El Recreo Popular e El Avisador (logo El Anunciador). (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 396).

BUCETA. Seguramente don Manuel Buceta del Villar (1808-1882), militar liberal que ingresou nas Milicias
Provinciais como cabo primeiro e desempeñou o cargo de mariscal de campo do exército español.
Estivo relacionado coa revolución de 1846. Buceta era comandante da Garda Civil e como xefe diri-
xiu as tropas que saíron de Pontevedra cara a Santiago, onde se uniron ás de Solís. Tivo un papel
salientable na loita, o que o obrigou a fuxir a Portugal cando a derrota. Ao seu regreso a España en
1847 seguiu intervindo activamente na política. Hai tamén, segundo informes de Xosé Ramón
Barreiro, un Xosé Buceta Ramírez, deputado por Cambados entre 1846-1852. Era natural de Lantaño
(Pontevedra). Menos probable é que Pintos se refira a don Xoán Buceta, un dos concelleiros ponteve-
dreses que se opuxo, en 1857, á demolición da fonte da Ferrería. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 399 e citado tamén no verso 401).

BUCH. Ramón Buch. Industrial vigués que presidiu a Xunta desta cidade durante o pronunciamento con-
tra Espartero en 1843. Buch era progresista e intenta controlar tamén a Xunta coruñesa, dominada
por moderados infiltrados co fin de presentarse como única alternativa ao goberno progresista de
Espartero, contra o que se ergueran outros progresistas descontentos, entre eles Ramón Buch. Hai
varios Buch citados no libro Vigo en su historia. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 404).

BUET. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
BUGALLAL. Saturnino Álvarez Bugallal. (Sta. María de Areas-Ponteareas-Pontevedra 1834-Lisboa 1885)

Cursou estudos de Dereito en Santiago e o doutoramento en Madrid. Foi poeta nas épocas compos-
telás e en Madrid salientou na Academia de Xurisprudencia. Tamén foi xornalista, redactor de El
Diario Español. Estaba moi identificado coa Unión Liberal de O’Donell. Foi deputado en moitas oca-
sións e desempeñou outros cargos políticos importantes. Finalmente foi fiscal do Tribunal Supremo,
ministro de Graza e Xustiza e ministro plenipotenciario en Lisboa. Parece moi novo para ser el, pois
aparece citado na edición de La Perseverancia. (Verso 403).

BUTRÓN? Sen identificar. (Verso 390).
CABRIADA. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
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CADENAS. ¿Valerio Cadenas, natural da Coruña? Na H.ª de la ciudad de la Coruña de Xosé Ramón Barreiro
aparece un Cadenas como dono dunha fábrica de salga no eixe Sada-A Coruña (1813). (Citado en
nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392 e logo do verso 404).

CALDERÓN. Saturnino Calderón Collantes. Foi un dos asinantes do manifesto do 27 de agosto de 1835 que
envía a Xunta constituída na Coruña (dirixida polo gobernador don Ventura de Córdoba e co con-
sentimento do capitán xeneral don Paulo Morillo) á raíña María Cristina para a inmediata convocato-
ria de Cortes, a presentación a estas dunha lei de eleccións e a supresión de todas as ordes relixiosas.
O desencadeamento do devandito manifesto foi a dimisión, o 7 de xuño de 1835, do goberno liberal
de 1834, dirixido por Martínez de la Rosa, que foi substituído por un goberno máis moderado, pre-
sidido polo conde de Toreno. O manifesto foi asinado por 29 representantes, algúns da vella garda
liberal coruñesa (Francisco del Adalid, Plácido Muniz, Francisco Romeu) ou dos novos (Miguel Pardo
Bazán, Xosé Dionisio Leal, Francisco Ortega ou o mesmo Saturnino Calderón). Foi ministro, igual ca
o seu irmán Fernando. (Verso 392).

CAMAÑO. Trátase dun dos apelidos ilustres pontevedreses que se cita na concesión do título de cidade a
Pontevedra pola raíña Isabel II en 1835. ¿Caamaño Pardo, Xoán Xosé? (1761-1819), conde de Maceda
e grande de España. Autor de varios libros sobre pesca mariña e economía. Probablemente é este per-
soeiro. (Verso 359).

CAMINO(S). Antonio (1818-?), Alberte (1820-1861) e Domingo (1827-1879) Camino Sigüer. Integrantes
do Provincialismo e todos eles cun certo protagonismo cultural e literario no Rexurdimento, princi-
palmente Alberte, autor dun poema emblemático para o primeiro Provincialismo: “O desconsolo”.
(Verso 396).

CANAL. ¿Xosé María Canals? (Ferrol 1801-Pontevedra 1857). Foi escritor, músico e economista. Publicou
moitas poesías soltas e o poema El cerco de Zamora por el rei D. Sancho II de Castilla, en oitavas reais.
Tamén foi autor de varios dramas e algunhas obras de economía. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

CANOSA. Sen identificar. (En nota substituíndo a “Somoza” no verso 399 en Faro e no verso 401).
CARBALLAL(ES). Sen identificar. ¿Será Carbajales galeguizado? Parece pouco probable pois cita tamén este

apelido. (Verso 379).
CARBAJAL. Xosé Carvajal Pereira (1810-1876). Foi o primeiro director (esporádico) do Faro de Vigo e duran-

te anos (1853-1861) case o único redactor. Era curmán de Xosé María Posada e Pereira. Xuntamente
con Xoaquín Yáñez foi autor do folleto Razones de utilidad nacional en apoyo del Real Decreto de Agosto
de 1853 por el que se manda la construcción de un ferro-carril de Vigo a Madrid, Zaragoza y Barcelona que
ha sido confeccionado por los distinguidos doctores en Jurisprudencia D. (...) (Citado en nota no engadido
de nomes que trae Faro logo do verso 392).

CASAL. ¿Romualdo Casal? Autor do romance “Noraboa” escrito con motivo da visita da Isabel II a Ferrol
en 1858, recollido no Álbum de la Caridad. ¿Xosé Casal e Lois? (1845-1912). Pontevedrés autor da
“Colección de poesías gallegas de diferentes autores” (1865). Debía ser grande admirador de Pintos
pois nesta antoloxía recóllense moitos dos seus poemas. (Verso 395 e citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo dos versos 392 e 404).

CASANOVA. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
CASARES. Antonio Casares e Rodrigo (Monforte 1812-Santiago 1888). Estudou Farmacia e Medicina,

Ciencias e Filosofía e Letras. En 1845 ingresou no Claustro Universitario de Santiago como profesor
de Química Xeral. Polos seus estudos converteuse nunha eminencia no campo da Química. Foi reitor
dende 1870. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

CASÁS. Penso que non pode ser, pola idade, o coruñés Manuel Casás, pero si quizais o pai. (Citado en nota
no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

CASTELAR. Sen identificar. Xosé Ramón Barreiro considera imposible que se refira ao político andaluz
Emilio Castelar (1832-1899). (Verso 357).

CASTRIZ. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
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CASTRO E CASTRO(S). Pode facer referencia a varias persoas e non necesariamente emparentadas, entre elas
a todos os Castros nobres históricos (Xoana e Inés de Castro, por exemplo), da familia de Rosalía. Hai
varios personaxes ilustres con este apelido que estudaron na Universidade compostelá (André de
Castro, catedrático de Patoloxía médica), Antonio de Castro (gramático ilustre), Xacobo de Castro
(compostelán predicador xeral e cronista de provincia)... Case contemporáneos de Pintos podemos
citar a Xoán Francisco de Castro (1721-1790), distinguido xurista, filósofo e teólogo, que xunto con
Xosé Cornide e Somoza de Monsoriu é un destacado ilustrado galego de mediados do s. XVIII. Tamén
pode ser Antonio Francisco de Castro, segundo cura de Fruíme (Os Ánxeles 1746-San Miguel dos
Agros-Santiago 1825), autor galego dos Séculos Escuros. Cursou estudos de Filosofía e Teoloxía en
Santiago. Foi escritor e político de marcada tendencia absolutista, sendo durante a Guerra da
Independencia da Xunta Compostelá de Defensa e Armamento. Alexandre de Castro (A Coruña 1812-
Zarautz 1881) foi un político conservador que chegou a cargos importantes durante o reinado de
Isabel II. E, por último, Rosalía de Castro (Santiago 1837-Padrón 1885), que nos parece a máis pro-
bable, aínda que, tendo en conta a mentalidade da época, talvez Pintos considerase innecesario citala
ao citar a Murguía. Ver ademais a este respecto a nota 74 da “Introdución”. (Castro verso 353,
Castro(s) verso 402).

CASTRO ARIAS. Xoaquín Castro Arias. Xurisconsulto coruñés, promotor de moitas actividades galeguistas,
principalmente dos primeiros Xogos Florais do Centro Galego de Bos Aires (a onde emigrou en 1880
xa morto Pintos), celebrados en 1881. Morreu pobre e esquecido na capital bonaerense en 1888.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

CASTRO BOLAÑO. Xosé María Castro Bolaño (Vilalba 1803-Lugo 1876). Licenciado en Dereito, exerceu en
Viveiro e Lugo. Foi deputado provincial polo Partido Moderado. Colaborador de distintas publica-
cións galeguistas como La Aurora del Miño, El Eco de Galicia e os Almanaques de Soto Freire. Tamén foi
un dos redactores do Boletín Judicial de Galicia (1856) xuntamente con outras figuras importantes na
prensa xurídica da época como Plá e Cancela, Laureano Lago, Fiz Álvarez Villamil, Alonso Rei e Pelayo
Cuesta, Antonio Batanero, etc. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso
392).

CEDRÓN. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
CEPEDANO(S). Seguramente os irmáns Cepedano Carnero (Xosé María –1806-1877– e Narciso). O primei-

ro seguiu a carreira eclesiástica cursando Dereito Canónico, no que se doutorou en 1833. Ocupou
importantes cargos eclesiásticos e escribiu unha Historia y descripción cronológica de la Basílica compos-
telana (Lugo, 1870). Narciso foi avogado e doutor en Leis, desempeñou cargos de segundo rango na
política da provincia coruñesa e chegou a ser alcalde de Santiago. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

CERNADAS. Diego Antonio Cernadas e Castro. Coñecido como o cura de Fruíme, foi o poeta galego máis
importante do século XVIII, xuntamente co Padre Sarmiento. (Verso 381).

CERVANTES. Quizais se refira a Miguel de Cervantes Saavedra, que leva dous apelidos orixinarios de Galicia.
Na edición de Faro foi substituído por “Amoedo”. (Verso 361).

CID. Heliodoro Cid Rozo (Santiago 1830-Pontevedra 1888). Foi xornalista, redactor de El Progreso de Lugo
e colaborador posteriormente de El País pontevedrés, La República, El Avisador e La Crónica. Cultivou
a poesía galega. No Álbum de la Caridad aparece co poema “A miña irmá”. (Verso 402).

COBIÁN. É un apelido pontevedrés que portaron moitos alcaldes e rexedores da cidade. Na Corona fúnebre
a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867) participa dende Vilagarcía un
tal Xoán Cobián e dende Padrón Ramón Martínez Cobián e Manuel Rodríguez Cobián. Talvez Pintos
se refira a algún deles. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

COCA(S). Vicente Coca foi un dos redactores iniciais do Faro de Vigo (con Xosé Carvajal, X. M.ª Posada e
Xoaquín Yáñez), todos eles animados polo fundador e director efectivo, Anxo Lema e Marina, dono
da imprenta Lema. Godofredo Coca (1849-1893) foi xornalista, colaborou co Faro de Vigo e La
Concordia (1879-1880). Trasladouse logo a Bos Aires, onde foi presidente do Centro Galego. Pintos
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seguramente se refire ao primeiro. (Verso 402, citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 404).

COLMEIRO. Seguramente referencia aos irmáns Colmeiro Penido (Manuel e Miguel), integrantes do grupo
provincialista de 1846. O primeiro foi catedrático de Economía, Dereito Político e Administración na
Universidade compostelá. O segundo inclinouse polas Ciencias Naturais, chegou a ser catedrático e
reitor da Universidade de Madrid e director do Real Xardín Botánico, sendo un dos principais cientí-
ficos do primeiro Provincialismo. (Verso 377).

CORNIDE(S). Refírese a varios membros desta familia, principalmente a Xosé André Cornide Saavedra e
Folgueira (A Coruña 1734-Madrid 1803). Foi un dos ilustrados galegos máis salientables. (Verso 379).

CORRAL. Seguramente Dimas Corral Rebellón (Mondoñedo 1820-Lugo 1868). Estudou Filosofía e
Metafísica na Universidade de Santiago e logo Medicina, carreira que exerceu en Ourense. En Lugo
foi redactor de La Aurora de El Miño e de El Eco de Galicia. Tamén pode ser Luís Corral, poeta autor
de vilancicos que aparecen recollidos no Álbum de la Caridad (“A noite de Navidá” e “A Belén”).
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

COTÓN. ¿Quizais errata por Cortón? e, nese caso, ¿Xosé Pascual López Cortón?, o mecenas dos Xogos
Florais coruñeses. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

COUMESGAI. Os Coumes Gai deberon ser unha familia coruñesa coñecida de Pintos dende a mocidade
polo que parece derivarse do poema que Pintos dedica en 1843 á voda do seu amigo Faustino
Domínguez con Luísa Coumes-Gai Pulleiro. O casal tivo dous fillos: Faustino e José. Faustino (1845-
1900), coñecido como Faustino Coumes-Gai, quizais para distinguilo do seu pai ou porque a fami-
lia materna fora máis coñecida na Coruña cá paterna, foi tamén arquitecto dende 1867 e famoso
deseguida, polo que Pintos o engadiría como un dos nomes que ter en conta dentro dos galegos da
xeración da Galicia Literaria. José (Domínguez) Coumes-Gai foi delineante e exerceu a docencia de
Debuxo lineal na Escola de Belas Artes da Coruña (V. Xosé Fernández Fernández: “El arquitecto
Coumes-Gay” e “El arquitecto Faustino Domínguez”, en Miscelánea coruñesa, Librería Arenas, A
Coruña, 1998, pp. 133-134). Tamén un tal Luís Coumes Gay, residente en Padrón, aparece na lista
de doadores da Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra,
1867). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

COUTO. Miguel Anxo Couto (1807-1861). Avogado e xuíz en varios lugares de Pontevedra e na mesma capi-
tal. Foi un liberal que presidiu varias xuntas revolucionarias de Pontevedra (1843-1846-1854).
Colaborou en Las Musas del Lérez (1842), La Distracción (1852), El País (1857) e La Perseverancia
(1859). Fundou os periódicos pontevedreses El Ferrocarril (1853) e El Esquilón (1861). (Verso 395).

CRUZ. ¿Narciso Cruz? Figura como un dos concelleiros da Corporación pontevedresa de 1848 e 1850.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

CUESTA(S). ¿Xusto Pelayo Cuesta? (Marín 1823-1889?) foi un avogado e político relevante da época.
Exerceu na Coruña a súa profesión e foi moitas veces deputado a Cortes. (Citado en nota no engadi-
do de nomes que trae Faro logo do verso 392).

CURTÍ. Xoán de Curtí, profesor santiagués que ensinou violín a Pintos, segundo el mesmo nos informa.
Parece ser que o apelido é de orixe francesa. Nos Libros de Fábrica do Cabido Catedralicio, aparece
no correspondente ao ano 1838 (en data 17 de agosto dese ano) citado entre os dependentes da Igrexa
e do Cabido o “violinista Curtí” cunha paga de 2933,12 reais, o que implica unha categoría alta. Así
tamén o considera Pintos, quen na 1.ª foliada de A gaita gallega (p. 10 da edición facsímile de 1981
da RAG) o pon á mesma altura ca a Paganini. (Verso 213).

CURVERA. A Curbera foi unha famosa familia, de orixe catalá, aveciñada en Vigo. O inicial foi Zenón
Curbera, que se estableceu no barrio do Areal na última década do século XVIII, dedicouse primeira-
mente á salga da sardiña e logo aos negocios de pelamios conxuntamente cos seus irmáns Agustín e
Xoán Antonio. Outro membro da familia, Agustín Curbera, foi un dos integrantes da Xunta
Revolucionaria de Vigo de 1840. Seguramente é a el a quen se refire Pintos. (Citado en nota no enga-
dido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
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CHANTEIRO. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
CHAO. Xosé María Chao Rodríguez foi farmacéutico e político de comezos do século XIX e un dos comba-

tentes do Batallón Literario de 1808. Especúlase tamén que foi el o farmacéutico de Ribadavia ao que
se lle atribuíu o atentado de don Nazario de Eguía, capitán xeneral de Galicia, que trasladara a
Capitanía Xeneral e Real Audiencia dende A Coruña (cidade liberal) a Santiago (cidade máis conser-
vadora). Don Xosé María Chao foi o pai de Alexandre Chao Fernández, fundador de La Oliva e pos-
teriormente da Ilustración Gallega y Asturiana, gran protector das nosas letras que creou na Habana a
editorial La Propaganda Literaria, onde se publicaron as Follas Novas (1880) de Rosalía de Castro e
unha edición de Aires da miña Terra de Curros. Don Xosé María Chao foi tamén o pai de Eduardo
Chao Fernández (1821-1887), fundador co seu irmán de La Oliva (1856) e ademais importante polí-
tico, literato e galeguista. A calquera dos tres, ou a todos eles, pode referirse Pintos. (Verso 405 e cita-
do en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

DÍAZ. PASTOR DÍAZ. Nicomedes-Pastor Díaz Corvelle (1811-1863). Estudou Leis en Santiago e en Alcalá.
En 1836 foi nomeado secretario do Goberno Político de Santander e máis tarde xefe político de
Segovia. Elixido deputado pola Coruña en 1843, é dos políticos que máis inflúen para conseguir a
declaración da maioría de idade de Isabel II e a substitución de Espartero polo moderado Narváez.
En eleccións sucesivas foi deputado por Cáceres, por Navalmoral de la Mata e por Pozoblanco, fra-
casou, con todo, a única vez que se presenta por Viveiro. Entre os cargos públicos que desempe-
ñou están os de secretario do Banco de Isabel II, presidente do Real Consello de Agricultura,
Industria e Comercio, subsecretario de Gobernación, ministro de Comercio, Industria e Obras
Públicas, reitor (político) da Universidade de Madrid (onde realizou un meritorio labor), ministro
de Estado, conselleiro de Estado e senador do Reino, ministro plenipotenciario en Lisboa e, pouco
antes de morrer (case na pobreza), ministro de Graza e Xustiza. Foi membro numerario da Real
Academia Española e da Real Academia de Ciencias Morais e Políticas. A maioría da súa obra lite-
raria está escrita en lingua castelá, pero ten dous poemas en galego A alborada e a Égloga de Belmiro
e Benigno. (Verso 366).

DIOS. ¿Lourenzo Dios? Foi rexedor da Corporación de Pontevedra de 1843. Pode ser (aínda sendo algo
novo) Miguel Fernández Dios (1850-1903), impresor e xornalista vigués moi destacado na vida bur-
guesa de fins do século XIX. Militou no campo liberal e fundou e dirixiu La Concordia (1873), un dos
periódicos máis importantes e primeiro xornal de Vigo. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 392).

DOMENÉ. ¿Será Domenech? Xoán Domenech foi un dos rexedores do Concello coruñés nomeados pola
Xunta do 30 de setembro de 1868. Era un médico progresista. Tamén hai un Xosé González Domenech
na Corporación pontevedresa de 1856, que desempeña o cargo de síndico 1.º. Segundo informes de
Xosé Ramón Barreiro podería facer referencia tamén a Xulián Domenech, residente en Lugo como inter-
ventor de Facenda e deputado en 1851 (pero non era galego). Dos primeiros industriais de fábricas de
salga de peixe en Vigo foron Cristovo e Paulo Domenech, de orixe catalá. (Verso 398).

DOMÍNGUEZ. Arquitecto leonés que fixo estudos en Galicia (seguramente ao mesmo tempo que Pintos),
segundo información do propio poeta pontevedrés. Sen dúbida refírese a Faustino Domínguez
Domínguez, a quen Pintos dedicou tamén o seu primeiro poema coñecido (v. referencia neste poema),
con motivo do casamento de Domínguez con Luísa Coumes-Gai. Faustino Domínguez foi presidente
accidental da Academia de Belas Artes da Coruña e director da súa Escola, arquitecto da provincia,
vogal de comisións provinciais de Estatística, Monumentos Históricos e Artísticos, cabaleiro da Orde
de Carlos III. Con Fernando Rubine redactou o periódico coruñés El Vigilante (1843), que defendía
as institucións constitucionais en termos conciliadores. Publicou algúns libros sobre Belas Artes e a
lenda El Castillo de Sobroso (A Coruña, 1880). (Verso 105).

EGUÍA. Nazario Eguía, personaxe de ideoloxía absolutista e carlista que foi capitán xeneral de Galicia nos
últimos anos do reinado de Fernando VII. (Verso 183, ver os comentarios referidos ao verso 182 e ss.
e a entrada Chao, desta mesma lista de persoeiros).



Recramo 419

ESPAÑA. ¿Xosé Fernández España e Vigil? Enxeñeiro de Camiños, coruñés. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

ESPERÓN. Antolín Esperón Novas (1821-1895). Escritor e orador pontevedrés. Foi profesor e director do
Instituto de Pontevedra e desempeñou outros cargos públicos. Colaborou en varias publicacións da
época. (Verso 401).

ESTÉVEZ. ¿Francisco Estévez Pinto? Aparece como pontevedrés colaborador económico da Corona fúnebre
a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867). ¿Xosé Estévez Méndez? Foi un
dos concelleiros das corporacións pontevedresas de 1857 e 1859. Pouco probable parece Manuel
Estévez Caneda (1824-1893), que foi un personaxe natural de Bouzas que marchou a Bos Aires aos
19 anos. Interveu activamente na política municipal de Barrancas del Sud, onde hai unha rúa co seu
nome. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

FARALDO. Antolín Faraldo e quizais algún dos seus irmáns que tamén se significaron no grupo da Academia
Literaria. Antolín Faraldo (1822-1853) é o teórico inicial do movemento galeguista e o principal per-
soeiro do primeiro Provincialismo (1840-1846). (Verso 407).

FEBREIRO ¿Xosé Febrero (1733-1790)? Aínda sendo autodidacta foi o autor dunha obra que se considera
un clásico da ciencia notarial: Escribanos o instrucción jurídico teórico práctica de principiantes. Non pare-
ce probable. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

FEIXÓ. Bieito Xerome Feixoo e Montenegro (1676-1764), máis coñecido como o Padre Feixoo, foi un
importante ilustrado galego. Ingresou na Orde beneditina en Samos no 1690. Ensinou Artes e
Teoloxía en Poio e Lérez, onde tivo de discípulo a Sarmiento. Dende 1709 ata a súa morte viviu, escri-
biu e ensinou en Oviedo. Difundiu as ciencias e as letras, loitando contra prexuízos e erros do escu-
rantismo. A súa obra máis coñecida é a titulada Teatro crítico universal. (Verso 354).

FERNÁNDEZ CARBALLO. Xosé Ramón Fernández Carballo (1830-1890). Avogado e xornalista, redactor xefe
de La Oliva, periódico do que figurou como fundador, aínda que en realidade o fose o seu cuñado
Alexandre Chao. O fillo de Fernández Carballo, Delio Fernández Chao, foi tamén destacado xorna-
lista. (Verso 405).

FERNÁNDEZ CID. ¿Emilio Fernández Cid? Foi alcalde progresista da Coruña en 1854. Apenas estivo dous
meses no cargo. Segundo informes de Xosé Ramón Barreiro, o máis seguro é que faga referencia a
Rafael Fernández Cid, deputado e avogado da Coruña. (Verso 373).

FERNÁNDEZ LENCE. Sen identificar. ¿Podería ser Fernández, Lence, dous persoeiros distintos? Neste caso o
Fernández podería ser Cosme Fernández, un dos principais redactores de La Oliva na segunda etapa
(1868). Foi entón cando o periódico publicou unha serie de folletíns. O Lence podería ser Nazario
Lence, redactor do periódico vigués La Voz del Pueblo (1881), político e famoso orador liberal vigués.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

FERNÁNDEZ VARELA. ¿Manuel Fernández Varela (Ferrol 1772-Madrid 1834)? Relixioso que desempeñou
importantes cargos eclesiásticos e políticos. Foi o máis firme defensor do colexio compostelán de
Fonseca no século XIX (do que fora reitor na súa mocidade). Grande orador ilustrado. (Verso 382).

FERREIRO. ¿Xosé Ferreiro (Noia 1738-1830)? Escultor do século XVIII e comezos do XIX. Autor dalgunhas
das mellores imaxes relixiosas que posuímos en Galicia. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 404).

FIGUEROA. É un dos apelidos de persoeiros importantes da historia de Pontevedra. Foron alcaldes da cida-
de en diferentes datas Alonso Martínez de Figueroa –1580–, Alonso Núñez de Figueroa –1585–,
Antonio Gago de Figueroa – 1624, 1656–, etc. ¿Manuel Ventura Figueroa Barreiro? Durante os reina-
dos de Fernando VI e Carlos III foi un personaxe importantísimo política e culturalmente. É espe-
cialmente importante pola súa intervención no concordato coa Santa Sé de 1753, onde defendeu os
intereses españois, e pola creación da fundación que leva o seu nome, na que se concedía unha bolsa
aos seus parentes para poder realizar estudos superiores. (Verso 357).
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FONSECA. Alonso III de Fonseca, arcebispo de Santiago e de Toledo, pertencente á poderosa familia dos
Fonseca, é construtor do edificio santiagués que leva o seu nome e que inicialmente foi Colexio de
Santiago Alfeo. (Verso 353).

FONTÁN. Domingo Fontán Rodríguez (1788-1866). Xeógrafo, matemático, profesor e parlamentario. Un
dos grandes ilustrados galegos. (Verso 366).

FONTANO. Atanasio Fontano foi un dos colaboradores de La Oliva que moitas veces, dende o anonimato da
redacción, levaba ás costas o traballo principal do periódico. Era natural de Vigo e participou econo-
micamente con 40 reais na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores
(Pontevedra, 1867). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

FONTE PITA. Sen identificar. Tamén poden ser dous persoeiros distintos. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

FORTES. Segundo informes de Xosé Ramón Barreiro fai referencia a Bernardo Fortes, deputado suplente,
catedrático de Dereito na Universidade compostelá, un teimudo perseguidor de liberais en 1814 e
home con gran poder no claustro universitario absolutista daqueles tempos. (Verso 378).

FRANCO(S). ¿Ramón Franco? Foi procurador xeral de Pontevedra en 1823. ¿Marcelino Franco? Foi un dos
rexedores da Corporación pontevedresa en 1834. ¿Xosé Ramón Franco? Naceu en Pontevedra en
1814 e morreu en 1852. Avogado e escritor. Foi rexedor da Corporación pontevedresa de 1843.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

GALARRAGA. Segundo apelido de Aurelio Aguirre e dos seus medios irmáns, os Seixas Galarraga. (Verso 404).
GALLEGO. Sen identificar. En Couceiro figura un pontevedrés co nome de Ramón Gallego García, que

naceu en 1870, e é polo tanto novo de máis para ser o citado por Pintos, pero talvez sexa seu pai. En
Vigo en su historia figura Hermenexildo Gallego, veciño da cidade que tiña máis de 40 anos en 1833.
Era cirurxián retirado do exército é un dos pouquiños realistas verdadeiros, integrantes dos volunta-
rios realistas que actuaban en Vigo dende 1830. Paréceme raro que sexa el pola súa militancia realis-
ta. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

GARCÍA. Apelido moi corrente que pode corresponder a distintos personaxes contemporáneos de Pintos.
En Couceiro Freijomil figura un Henrique García, mestre de instrución primaria, redactor en
Pontevedra do periódico profesional La Luz. Tamén figura no dicionario de Couceiro Sandalio García,
redactor de El Iris Literario de Pontevedra (1888). No Álbum de la Caridad aparecen Xosé García
Mosquera (1817-1868) co poema “A real familia en Santiago. Cantinela Gallega” (este poeta é sobre
todo famoso por “A vida do campo. Versión gallega da oda de Horacio Beatus ille qui procul negotiis,
etc.”) e Quintín García Calvo como autor de “Á S.A.R. dona María Isabel Francisca”. Na Coruña, no
entusiasmo xornalístico que produce a revolución de 1868, aparece Perogrullo, redactado por Ramón
Rúa Figueroa e Darío García. Quizais sexa este personaxe. Tamén na Corona fúnebre a la memoria del
Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867) aparece un pontevedrés de nome Xoán
Francisco García, que contribúe con 10 reais. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 392).

GARCÍA CAMBA. André García Camba (Monforte 1790-1861) foi un militar importante da época, desempe-
ñou cargos de certa relevancia no exército e no goberno. Sendo alumno da Universidade produciuse
o levantamento de 1808 e alistouse no Batallón Literario. Este feito condicionou a súa vida cara á pro-
fesión militar, na que en só 33 anos conseguiu chegar ao cargo de tenente xeneral. Foi interinamente
ministro da Guerra e de Mariña e rexeitou en propiedade o primeiro cargo (ministro da Guerra). Tivo
un papel salientable nas guerras carlistas e nalgunhas das guerras de independencia das colonias. Foi
varias veces deputado a Cortes. (Verso 357).

GARCÍA VARELA. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
GAYOSO. Xa se cita un Gayoso no verso 26 do “Canto á miña terra, ou sea Pontevedra”, é dicir, a tradución

libre que fai Pintos ao galego do “Carmen patrium sive Pontevedra” de Amoedo, poema co que inicia
a Foliada 6.ª de A gaita gallega (p. 178 da edición facsímile de 1981 da RAG). Segundo Carme
Hermida (na edición de Xerais de 2002, p. 386) neste caso trátase seguramente do pai de Manuel Luís
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Gayoso de Lemos, quen foi gobernador xeral de Luisiana e Florida Occidental. O pai de Manuel tiña
o señorío de Raxó e foi cónsul xeral en Porto. Aquí é probable que se refira ao fillo (ou a ambos). Hai
outros Gayosos aos que pode referirse, aínda que é menos probable. Un deles é Xusto Gayoso López,
natural de Ferrol e redactor de El Faro Marítimo (utiliza o pseudónimo de “Sisto Ojugao”). Figura
nunha composición no Álbum de la Caridad e foi autor de Estudios sobre la marina militar española
(Ferrol, 1860) e dun libro de poemas titulado Recuerdos (Ferrol, 1882). Tamén pode ser Antonio
Gayoso Bugallo, un dos integrantes da Xunta nomeada o 30 de setembro de 1868, logo da revolución
Gloriosa. (Verso 397).

GIL (XIL). Seguramente Xosé M.ª Gil Rey (1815-1853). Botánico e escritor nado en Santiago. Despois de
obter a titulación médica foi o primeiro que mantivo e defendeu en Galicia o sistema homeopático
cando este empezaba a coñecerse na Península. Colaborou con varias revistas da época –Revista de
Galicia (Santiago, 1841), La Aurora de Galicia (Santiago, 1845)– e escribiu poemas en galego como
“A cita” ou “O cogollo”, que aparecen recollidos no Álbum de la Caridad. Xosé M.ª tivo un irmán,
Ramón, do que fala Murguía (e Filgueira Valverde: Pintura románica gallega: Juan Xosé Cancela del Río.
Jenaro Pérez Villaamil. Ramón Gil Rey, Museo de Pontevedra, catálogo da 6.ª exposición, Pontevedra,
Gráficas Torres, 1944), que puido chegar a ser un gran pintor pero morreu novo. Deixou sobre todo
litografías. (Verso 362).

GIL (XIL) TABOADA. Caetano Gil Taboada (1668-1751). Reitor de Fonseca durante cinco anos a partir de
1713, delegado rexio de Felipe V para a ofrenda do Apóstolo en 1745 e nese mesmo ano nomeado
arcebispo de Compostela. O seu tío era Felipe de Castro (1668-1722), reitor de Fonseca en dúas oca-
sións (1683-1690). Tamén hai un Xosé Antonio Gil Taboada, relixioso franciscano que naceu na
segunda metade do século XVII, do que se conservan algúns poemas en galego recollidos no libro das
Festas Minervais de 1697. (Verso 355).

GIMÉNEZ, JIMÉNEZ E XIMÉNEZ. Tamén é un apelido bastante corrente. Na Corona fúnebre a la memoria del Sr.
D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867) aparecen un Xosé Cándido Giménez e un Manuel
e un Xosé Giménez Peña (de Vilanova de Arousa) que contribúen con pequenas cantidades. (Citado
en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

GONZÁLEZ. Apelido corrente que pode corresponder a varios contemporáneos de Pintos. Un pode ser
Francisco González Corral (A Coruña 1804-1869), político e xurisconsulto famoso. Foi deputado
suplente nas eleccións do 24-6-1839 e pertencía á maxistratura. Posteriormente é representante da
provincia coruñesa na Xunta Central de Galicia, resultado de diferentes xuntas provinciais montadas
no pronunciamento progresista de 1840. Francisco González representaba nesta Xunta a provincia
coruñesa xuntamente con Vicente Alsina e Hipólito Otero. Outros posibles González poden ser os
pontevedreses Sabino e Xoán González Besada, Xoaquín González e Diego González (Sabino Xoaquín
e Diego contribúen para a Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores
–Pontevedra 1867–, Xoán figura na G.E.G.). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo
do verso 392).

GUTIÉRREZ PIÑEIRO. Sen identificar. ¿Serán dous apelidos distintos que por erro gráfico non se xebraron con
comas? Gutiérrez é un dos apelidos ilustres que cita o documento de concesión do título de cidade
a Pontevedra, título concedido pola raíña Isabel II en 1835. Piñeiro pode facer referencia a Xerónimo
Piñeiro de las Casas (Santiago 1788-1865). Destacou na Guerra da Independencia e tivo algúns car-
gos políticos posteriormente. Pero é importante polo seu interese pola mineraloxía, que o levou ata
Filipinas, onde residiu entre 1839 e 1844, e alí fixo varias coleccións de minerais e enviou unha delas
ao museo da Universidade compostelá. Foi das primeiras clasificadas cientificamente que chegaron á
Península. Fixo así mesmo varios estudos xeolóxicos sobre zonas galegas. Tamén foi un tal capitán
Piñeiro quen mandou as forzas de artillería da praza viguesa durante o pronunciamento liberal de
1840. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

HERBELLA. ¿Hervella de Puga? Autor de Derecho práctico y estilos de la Real Audiencia de Galicia (Santiago,
1768). (Verso 381).
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HERMIDA. Segundo informes de Xosé Ramón Barreiro, trátase de don Ramón Hermida, colexial de Fonseca,
ministro de Carlos IV e deputado nas Cortes de Cádiz. (Verso 362).

HERMOSILLA(S). Sen identificar. En Couceiro Freijomil aparece Anxo Hermosilla (nado na Coruña, non
sabemos cando, e morto en Madrid en 1924). Parece algo novo para ser o citado por Pintos. Ademais
parece que se refire a varios membros dunha mesma familia. Anxo Hermosilla era auditor da Armada
e foi membro de honra da Real Academia Galega, á que doou máis de 2000 volumes. (Citado en nota
no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

HERNÁNDEZ. ¿Hernández Carrillo, Francisco? Non parece probable pois trátase dun dos integrantes ultra-
moderados da Xunta coruñesa de 1843, que substituíu raposeiramente a primeira Xunta dese mesmo
ano, de carácter máis progresista. ¿Xoaquín Hernández Somoza? Aparece como alcalde 2.º na
Corporación pontevedresa de 1854 e como alcalde na de 1856. ¿Xosé Hernández Grandal? (morreu
na Coruña en 1880). Fundou o periódico El Ejemplo. (Citado en nota no engadido de nomes que trae
Faro logo do verso 387).

IGLESIA(S). Seguramente se refire aos irmáns De la Iglesia González, principalmente a Antonio M.ª (1822-
1892) e Francisco María. Antonio María estudou Humanidades e posteriormente Maxisterio en
Madrid. Foi profesor na Escola Normal e catedrático de Retórica e Poética no Colexio de Segundo
Ensino da Coruña, director da Escola Normal Superior de Mestres de Santiago e inspector de
Primeiro Ensino na Coruña. Fundou e dirixiu Galicia, Revista Universal de este Reino (1860-1866).
Foi ademais dos principais responsables dos Xogos Florais de 1861 e un dos instigadores da publi-
cación do Álbum de la Caridad, sendo o autor do “Mosaico” de poetas contemporáneos que se inclúe
como parte final do Álbum. Convértese así nun dos primeiro antólogos de literatura galega, traballo
que completará coa coñecida obra El idioma gallego, su antigüedad y vida. Francisco M.ª (1827-1897)
estudou Maxisterio na súa cidade natal. Exerceu como mestre e como profesor da Escola Normal na
Coruña. Preocupado sempre polos temas relacionados con Galicia, dedicou especial atención dentro
deles aos de arqueoloxía, agricultura e culturais, especialmente os literarios. Foi fundador e director
de El Diario de Galicia (1856), participou en O Vello do Pico Sagro (A Coruña, 1860), primeira revis-
ta integramente en galego, que recolle crónicas da Guerra de África escritas por el, e foi editor res-
ponsable de Galicia, Revista Universal de este Reino (1861-1865). Tamén dirixiu a agrupación Folk-lore
Gallego, que presidía Emilia Pardo Bazán, e a Asociación Regionalista da Coruña, fundada en 1891. Na
literatura galega é importante como poeta e como dramaturgo. (Verso 400 e en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo dos versos 392 e 404).

IZAGUIRRE(S). Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
IZQUIERDO. Domínguez de Izquierdo. Natural de Santiago, foi doutor en Dereito e un dos principais cola-

boradores da prensa provincialista. Participa en El Recreo Compostelano, El Porvenir, El Eco de Galicia,
El Miño, La Joven Galicia, El Eco Escolar, El Heraldo Gallego, etc. (Verso 402).

JIMÉNEZ. V. GIMÉNEZ, XIMÉNEZ. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
LAMAS ANDRADE. Sen identificar. Quizais haxa un erro no texto e sexa “Lamas, Andrade”. É dicir, dous ape-

lidos que responden a dúas persoas distintas. Lamas podería ser Valentín Lamas Carvajal e Andrade
Fernando de Andrade. Pero tamén pode ser un único personaxe, para min descoñecido. (Verso 375).

LEMA(S). Quizais faga referencia a integrantes da familia de Anxo de Lema e Marina (1820-1884), impre-
sor, editor e fundador do Faro de Vigo. A súa imprenta fundírase coa de Xoán Compañel, cando este
se traslada de Santiago a Vigo e empeza a publicar La Oliva e El Miño. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

LIS. Na historia de Pontevedra houbo varios Lis importantes: Rodrigo de Lis e Clemente de Lis foron procu-
radores xerais en 1590 e 1592, respectivamente; Xosé de Lis e Aldao foi alcalde en 1652 e Xoán
Crisóstomo de Lis e Saavedra foino en 1707. Manuel Lis foi autor dunha tese de doutoramento titulada
Los foros en Galicia (Pontevedra, 1912). Tamén é de Pontevedra (pero moito máis novo, así que non pode
ser o citado por Pintos) Víctor Lis Quibén, médico autor de La medicina popular en Galicia. Quizais Pintos
se referise a seu pai ou avó. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
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LOIS. ¿Domingo Antonio Lois Monteagudo ou Montenegro? (1723-1786). Arquitecto que realizou a facha-
da da Acibechería da catedral compostelá, seguindo os planos de don Ventura Rodríguez, o seu mes-
tre. ¿Xosé Manuel Lois? Foi moitos anos secretario da Corporación pontevedresa (1834, 1840, 1843,
1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1857, 1859, 1861, 1863) ¿Xoaquín M.ª Lois? Foi alcal-
de da Corporación pontevedresa en 1865 e tenente de alcalde en 1863. ¿Roxelio Lois Estévez?
(Pontevedra 1845-1905). Oficial primeiro do Concello pontevedrés. Xornalista. En 1887 sacou á luz
o periódico O Galiciano, con Rufiño Rivera. Publicou moitas obras de poesía en galego e castelán.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

LÓPEZ. De novo estamos ante un apelido moi corrente que pode facer referencia a varios personaxes:
¿Sinforiano López Alía, un dos principais mártires da causa liberal? ¿López Ballesteros, ministro de
Facenda de Fernando VII? ¿Xosé Pascual López Cortón, mecenas dos primeiros Xogos Florais coru-
ñeses? ¿López Ferreiro? Tamén hai un Miguel López, catedrático de Matemáticas do instituto coruñés
(¿alcumado duque de Sada?), que terá un papel importante no pronunciamento da Coruña do ano
1868. Era de ideoloxía republicana moi radical, o que fixo que se enfrontara con moitos dos seus
correlixionarios. Foi un dos integrantes da Xunta coruñesa que se forma con motivo do devandito
pronunciamento. Foi autor de folletos polémicos polo seu radicalismo, como o titulado Índice de la
razón democrática. Outro López famoso foi Víctor López Seoane, que foi o máis importante dos pri-
meiros catedráticos do Instituto da Coruña, autor de obras como Fauna mastológica de Galicia e reali-
zador dun incansable labor de campo. Foi vogal da sociedade de El folk-lore gallego, presidida por
Emilia Pardo Bazán. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

LÓPEZ DA VEGA. Xosé López de la Vega (¿1825?-1888) é un famoso escritor ferrolán cultivador da poesía
en galego, preocupado do folclore e da cultura galega en xeral. Foi autor de numerosas obras cientí-
ficas de temática médica, pero para nós o labor máis destacado é o que exerce como propagandista do
Provincialismo en moitos periódicos da época e nel debemos salientar o traballo publicado en Galicia,
Revista Universal de este Reino, en dezasete entregas, no que se recollen máis de cen cantigas e que se
titula “La poesía portuguesa y la poesía gallega”. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 392).

LÓPEZ VÁZQUEZ. Ramón López Vázquez, foi deputado por Pontevedra dende 1837 ata 1852 (oito lexisla-
turas). Foi así mesmo ministro. Tamén Xoaquín López Vázquez, intendente de Alimentación, foi
deputado por Pontevedra entre 1843 e 1851. (Verso 389).

LOSADA. Pedro Losada Rodríguez (Compostela 1792-1857). O doutor Losada foi o encargado de ensinar-
lle latín a Pintos en Santiago. Vivía fronte a San Agustín, segundo nos informa o propio poeta ponte-
vedrés. Presbítero e doutor en Leis, foi catedrático de Literatura latina na Universidade e reitor dela
dende 1837 a marzo de 1839, en que foi substituído por oporse á conservación dos dous colexios de
Fonseca e San Xerome. Foi censor da Academia Literaria de Santiago (1840), onde era coñecido como
o “Lista gallego”. É autor dalgunhas obras de investigación. (Verso 211).

LOVERAS. A casa de Lobera é unha das ilustres casas pontevedresas que cita a raíña Isabel II na concesión
de título de cidade a Pontevedra o 23 de novembro de 1835. Don Rodrigo de Lovera e Castro foi
superintendente da mariña de Galicia en 1630. Se hai algún contemporáneo de Pintos con este ape-
lido non o cheguei a identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso
392).

LLORENTE(S). Manuel Llorente Pastor (1781-1873). Militar que loitou ás ordes do xeneral Castaños na
Guerra da Independencia. Foi representante por Vigo nas Cortes de 1821. Liberal presente en todas
as conspiracións deste signo feitas entre 1814 e 1820, mesmo a de 1817. Polas súas ideas liberais tivo
que emigrar a Inglaterra en 1823. Llorente acadou o grao de tenente xeneral de granadeiros provin-
ciais, pertencía a unha das familias burguesas máis acreditadas e estaba destinado na praza da Coruña.
Foi o único militar procesado en 1817 que conseguiu unha condena cativa grazas ao prestixio social
e económico da súa familia. Sempre liberal, Llorente fixo unha importante carreira militar e política,
aínda que tamén tivo que sufrir desterros e persecucións nas épocas absolutistas. O seu fillo Hipólito
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Llorente e Rey (1820-1896) naceu en Santiago pero viviu en Vigo como os seus pais e alí formouse.
Foi tamén militar e chegou a ser gobernador da praza de Vigo entre 1878 e 1886. (Verso 392).

MACEDA. ¿Nicolás Maceda e Aguiar? Rexedor da cidade de Betanzos morto en 1728. Poeta recollido nos
Varones ilustres de Galicia de Pardiñas, segundo nos informa Couceiro Freijomil. Parece que estudou
Artes no mosteiro beneditino de Meira (Lugo) cara ao ano 1695 e alí copiou do arquivo un Cronicón
ou Historia de Galicia que revisou en 1704 e que Couceiro Freijomil dá por perdida. (Verso 356).

MACEIRA. Pode ser o bispo don Manuel Maceira, de Tui, catedrático de hebreo en Valladolid e deputado a
Cortes por Galicia. ¿Telmo Maceira (Tui 1798-1864)? Licenciouse en Sagrada Teoloxía pola
Universidade de Santiago e foi bispo de Mondoñedo e logo de Tui. (Verso 369).

MALDONADO. ¿Francisco Maldonado? Relixioso xesuíta do século XVII, natural de Viana do Bolo (Ourense).
Foi profesor nas universidades de Valladolid e Salamanca. ¿Vicente Turnes del Río Maldonado? (1786-
1865). Non parece probable, pero tampouco aparece citado como Turnes. (Verso 357).

MARTEL. Sen identificar (Verso 372).
MARTÍNEZ. Betanceiro amigo e compañeiro de troulas estudantís de Pintos, segundo nos informa el mesmo,

que chegou a ser reitor da Universidade de Santiago. Seguramente é don Celestino Martínez del Río,
que foi reitor durante o ano de 1855. Debía ser liberal, polo ano en que foi nomeado. (Verso 86 e en
nota no engadido de nomes que trae Faro despois do verso 404). Dende logo o citado no verso 86
non é Pedro Martínez Losada (como o identifica Lado Franco na súa “Edición crítica da poesía dis-
persa de Xoán Manuel Pintos”), que foi reitor da Universidade de 1824 a 1831 e non puido ser com-
pañeiro das troulas estudantís de Pintos. Pero si pode ser o engadido na edición do Faro despois do
verso 404, aínda que o dubido.

MATOS. ¿Eduardo Matos? Figura como concelleiro e como procurador xeral da Corporación pontevedresa
de 1854. Foi alcalde da mesma corporación en 1859. É gobernador da provincia cara a 1881. (Citado
en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

MELLA. Sen identificar. ¿Ricardo Mella e Cea (1861-1925)? É moi novo para ser el. Fundou en Vigo con
Federico Rodríguez e Anxo Fernández (os tres do partido republicano) o xornal La Propaganda
(1881), pensado para defender e ilustrar a clase obreira. Logo uniuse a eles Xoaquín Nogueira. Ao
redor do periódico naceu a primeira organización obreira de Vigo. Mella terminou no campo anár-
quico-colectivista. Publicou El problema de la emigración en Galicia (Barcelona, 1885). Quizais Pintos
coñeceu o pai ou algún familiar. Tamén Xoán Vázquez de Mella (1861-1928), que insinúa Xosé
Ramón Barreiro que pode ser, parece moi novo. (Verso 371).

MENACHO. No dicionario de Couceiro Freijomil fálase de Bieito Menacho Ulibarri, un comandante de arti-
llería natural de Lugo. Este persoeiro non pode ser (pois é novo de máis) pero na súa entrada Couceiro
Freijomil di que o seu pai (un Menacho, polo tanto) foi gobernador xeral de Lugo de 1850 a 1860.
Talvez sexa a el a quen se refira Pintos. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do
verso 404).

MÉNDEZ NÚÑEZ. Casto Méndez Núñez (1824-1869). Foi almirante e o heroe da batalla de El Callao (1865),
comandante do Numancia, o primeiro acoirazado español. Pintos dedicoulle un poema (“Meting en
Lérez”, 1868) con motivo do seu retorno a Vigo pouco antes da súa morte. (En nota substituíndo na
edición de Faro a Rúa Figueroa no verso 407).

MENDOZA. É un dos apelidos ilustres que se cita na concesión por parte de Isabel II (1835) do título de
cidade a Pontevedra. No dicionario de Couceiro Freijomil cítase o coruñés Gregorio de Mendoza,
autor da Elegía a la sombra del esclarecido general don Francisco Espoz y Mina el 23 de junio de 1838 (A
Coruña, 1838). Tamén cita  a Policarpo de Mendoza, nado en Baiona en 1706 e morto en Santiago en
1794, crego importante no mundo compostelán (non parece probable). Por último tamén se refire a
Paulo Mendoza de los Ríos, natural de Burgos, do hábito de san Xoán. Parece o persoeiro ao que se
refire Pintos. Foi fundador e presidente da Academia compostelá. Publicou Teatro moral y político de
la noble Academia Compostelana (Santiago, 1731), obra ao final da que recolle unha breve carta satíri-
ca en galego. Escribiu varias obras máis, entre elas El peregrino en Santiago, descrición en prosa e verso
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das cousas máis notables da cidade do Apóstolo. Neira de Mosquera recolle algúns parágrafos nas súas
Monografías de Santiago. (Verso 365).

MERÉNDANO. ¿Talvez Meruéndano? Leopoldo Meruéndano Arias (Mondoñedo 1845-1920). Iniciou estu-
dos en Teoloxía pero deixounos polos de Dereito, sendo un avogado de sona e un importante histo-
riógrafo. A súa obra máis coñecida é a titulada Los judios en Ribadavia (Ribadavia, 1915). (Citado en
nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

MIRANDA. Seguramente o escritor Álvarez de Miranda. ¿Lucas de Miranda Méndez de Castro? Rexedor de
Mondoñedo, home de moitas letras e poeta en lingua latina e castelá. Concorreu ás Festas Minervais
compostelás de 1697 e foi premiado por unha glosa poética e un soneto. Deixou manuscrito Teatro de
los prelados de la Iglesia de Mondoñedo, libro que tiña rematado en 1730. Non parece probable. Na lista
de subscritores da Historia de Galicia de Vicetto, que aparece ao final do tomo I, hai un ferrolán cha-
mado Manuel Miranda. (Verso 391).

MIRÁS. Talvez Francisco Mirás, autor da primeira gramática do galego ou quizais Manuel Mirás, promotor
e dono dunha imprenta compostelá moi famosa, onde se publicaron varios textos galeguistas. (Citado
en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

MOAR. En Couceiro Freijomil aparece citado o compostelán Xosé M.ª Moar e Fandiño (1870-1932), pro-
fesor da Escola Normal compostelá, que como vemos non pode ser o lembrado por Pintos. Pero tal-
vez sexa o seu pai ou avó... (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 396).

MONTENEGRO. É un dos apelidos ilustres que se cita na concesión por parte de Isabel II (1835) do título
de cidade a Pontevedra. Aquí seguramente se refire a Antonio Montenegro e Puga, xeneral e deputa-
do. (Verso 373).

MONTEPÍO. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
MONTERO RÍOS. Uxío Santiago Montero Ríos (Santiago 1832-Madrid 1914). Inicia os estudos relixiosos ata

4.º de Teoloxía pero abandónaos polos de Dereito. Licénciase na Universidade compostelá e logo dou-
tórase na de Madrid. É unha das figuras intelectuais e políticas da 2.ª metade do XIX. Xosé Montero
Ríos (o máis probable dos dous) (Santiago 1830-Madrid 1890). Médico famoso que se distinguiu asis-
tindo os enfermos coléricos de Santiago en 1853 e os de Pontevedra en 1854. Foi do corpo de
Sanidade da Armada dende 1855 a 1861, logo médico de Beneficencia da provincia da Coruña e máis
tarde profesor da Facultade de Medicina de Santiago. Así inicia a súa carreira docente, que culmina-
rá como catedrático en Granada, Madrid e Santiago (onde foi reitor designado pola Xunta
Revolucionaria de 1868). Marchou logo a Madrid e posteriormente á Habana. Foi deputado e sena-
dor. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

MONTESACRO(S). Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
MONXE. ¿Carlos Martínez Monge? Foi rexedor da Corporación pontevedresa en 1844. (Verso 394).
MOSCOSO. ¿Xoán Moscoso?, coronel do Estado Maior do exército do marqués de la Romana, foi conside-

rado o xenio creador das guerrillas galegas. Compuxo e repartiu proclamas para erguer a poboación
galega contra as tropas mandadas polo mariscal Soult. ¿Xosé M.ª Moscoso de Altamira? Foi deputado
pola comarca da Coruña, Ferrol e Betanzos nas Cortes de 1820 e ministro en 1822 e logo con Isabel
II. (Parece o máis probable dos dous). (Verso 361).

MOSQUEIRA. Este personaxe é un amigo de Pintos que debe vivir en Ourense (nas Burgas) e que é un mag-
nífico cantor. Probablemente sexa o ourensán Augusto Mosquera (1802-1888). Foi político e escritor.
Publicou varios poemas en El Heraldo Gallego e colaborou coa Ilustración Gallega y Asturiana. Pode ser
tamén, aínda que é máis improbable, Tomás María Mosquera (Cea 1823-Madrid 1890). Desempeñou
importantes cargos políticos, entre eles varios ministerios. Na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D.
Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867) aparece tamén Evaristo Antonio Mosquera, profesor
do Instituto de Pontevedra. É un dos apelidos ilustres que se cita na concesión por parte de Isabel II
(1835) do título de cidade a Pontevedra. (Versos 43 e 381).

MUÑIZ. ¿Xoán López Muñiz? Aparece no Álbum de la Caridad como autor dun poema (“Á nosa paisaniña
a siñora dona Xosefa M. de E. nos seus días”). ¿Plácido Muñiz? Vicepresidente da Real Xunta de
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Comercio da Coruña, correspondente da Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago, cen-
sor rexio supernumerario por S. M. na Coruña e vogal secretario da Xunta Superior de Caridade da
Provincia e da Comisión Provincial de Instrución Primaria. O apelido Muñiz é galego, orixinario de
Pontevedra. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

MURGUÍA. Manuel Martínez Murguía (Santiago 1833-A Coruña 1923). Principal ideólogo e dirixente do
segundo Provincialismo e do Rexionalismo. Importante historiador. (Verso 397).

MURUAIS. André e Xesús Muruais Rodríguez. Orixinarios ambos de Pontevedra. André (1851-1882) licen-
ciouse en Medicina pola Universidade de Santiago e tivo unha participación moi activa no grupo cul-
tural do seu tempo, exerceu como poeta en galego e castelán e como xornalista en numerosos perió-
dicos da época. Co seu irmán asistiu a miúdo ás reunións da sociedade “Galicia Literaria” (1875), que
se celebraban en Madrid na casa da poetisa Emilia Calé. Xesús (1852-1903) estuda Dereito e Filosofía
na Universidade compostelá, trasládase despois a Madrid e máis tarde a Ourense, para acabar resi-
dindo en Pontevedra, a súa vila natal. Foi escritor e xornalista, faceta en que destacan as súas colabo-
racións en El Heraldo Gallego (como integrante nalgunhas etapas da redacción) e La Ilustración Gallega
y Asturiana. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

NEIRA(S) ¿Francisco Neira?, catedrático de Física experimental e iniciador do grupo liberal galego. ¿Xosé
Fernández de Neira? ¿Neira de Mosquera? Aparece citado posteriormente no verso 406 como Neira
Mosqueira, pero puido ser un lapso. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do
verso 392).

NEIRA MOSQUEIRA. Antonio Neira de Mosquera (Santiago 1823-A Coruña 1854). Importante activador cul-
tural e ideólogo do primeiro Provincialismo. (Verso 406).

NOCEDAL. Cándido Nocedal (A Coruña 1821-Madrid 1885). Xurisconsulto e político brillante, moi salien-
table na súa época aínda que tamén moi variable na súa ideoloxía pois primeiro foi liberal, logo con-
servador e terminou sendo carlista. Ocupou en 1856 a carteira de Gobernación e redactou unha lei
de imprenta (xullo 1857) que implicaba un control e unha censura férreos. (Verso 400).

NODAL. Apelido galego relacionado cos mariños pontevedreses (os Nodais: Bertomeu e Gonzalo García de
Nodal) que abriron o camiño a Filipinas a comezos do século XVII. (Verso 398).

OLLOQUI. ¿Emilio García Olloqui? (Vigo 1821-Alexandría-Exipto 1893). Pertenceu ao corpo diplomático
consular. Foi poeta, principalmente épico. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo
do verso 392).

ORTEGA. Poden ser varios. O máis probable é Francisco Ortega, liberal coruñés. Foi alcalde da Coruña en
1836. Durante o seu mandato, en 1837, o Concello deu a coñecer un novo regulamento da policía urba-
na (que contaba con 52 artigos) sobre a salubridade pública, sanidade dos alimentos e orde pública. Foi
tamén un dos integrantes da Xunta coruñesa que asinou a proclama que pedía á raíña María Cristina a
inmediata convocatoria das Cortes para presentarlles unha lei de eleccións e a supresión de todas as
ordes relixiosas. Francisco Ortega era dos máis novos dos asinantes desta proclama, que eran todos libe-
rais progresistas e pensaban que a Constitución de 1834 era moderada de máis. Outro posible é Isidro
Ortega, médico e director dos balnearios de Carballo e Arteixo e autor dalgunhas obras sobre a impor-
tancia das augas minerais. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

OSORIO(S). É un dos apelidos ilustres que se cita na concesión por parte de Isabel II (1835) do título de cida-
de a Pontevedra. Rodrigo Osorio de Moscoso é un personaxe histórico célebre. Foi segundo conde de
Altamira, fillo de Pedro Osorio, xefe dos irmandiños sublevados contra os señores feudais no último
terzo do século XV e de dona Urraca de Moscoso. Herdou o título de conde de Altamira do seu curmán
Lope Sánchez de Moscoso, tras a morte deste en 1504. Viviu na corte castelá sendo un personaxe polí-
tico importante da época. O coronel don Xoán Felipe Osorio, veciño de Pontevedra, foi un dos mem-
bros da Deputación Provincial de Vigo elixidos nos comicios do 5 de maio de 1822. (Verso 383).

OUTEIRO. ¿Hipólito Otero? Médico progresista líder da Xunta compostelá creada en xullo de 1840, á que
pertencía tamén Pío Rodríguez Terrazo, Romero Ortiz, Cociña e Neira de Mosquera, entre outros.
(Verso 399).
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OZORES DO RIAL. Sen identificar. A familia Ozores é tamén unha das familias fidalgas famosas da zona pon-
tevedresa. (Verso 388).

PADÍN. Seguramente Leopoldo Martínez Padín (1823-1850). Historiador, xornalista e poeta. Licenciouse
en Xurisprudencia na Universidade de Santiago. A súa faceta máis interesante é a de historiador gale-
go. A súa Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia (Madrid, 1849) foi unha obra importante
para o mundo provincialista. A súa prematura morte impediulle publicar máis que o primeiro tomo
e parte do segundo. (Verso 406 e en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

PAIZAL. Sen identificar. En Couceiro Freijomil aparece Xosé Paizal, reitor do Colexio da Compañía de Xesús
en Santiago e autor dunha oración fúnebre escrita con motivo da morte do rei Luís I, pero non pare-
ce probable que sexa o personaxe ao que se refire Pintos. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 392).

PAMPILLO. Personaxe de Mondoñedo, que é compadre de Pintos, segundo el mesmo nos informa, e a quen
non cheguei a identificar. (Verso 59 e en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

PAN. ¿Xosé Felipe del Pan? (A Coruña 1821-Manila 1891). Foi escritor e economista, dedicouse ao xorna-
lismo e á literatura. Escribiu novelas e relatos en castelán que acadaron moita popularidade ¿Algún
parente dos Pan de Soraluce coruñeses? (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do
verso 392).

PARDIÑAS. ¿Ramón Pardiñas (o xeneral Pardiñas)? Foi un dos representantes da Coruña en 1834. Saíu
dunhas eleccións amañadas polo capitán xeneral Morillo e don Antonio Loriga, gobernador da pro-
vincia da Coruña, que escolleron varios representantes entre as persoas de relevancia social da cida-
de, isabelinos moderados, entre eles catro militares (un, Ramón Pardiñas, quen seguramente é ao que
se refire Pintos). ¿Xosé Pardiñas e Villalobos? Foi amigo de Xosé Cornide. Entre 1772 e 1782 com-
puxo o libro Breve compendio de los varones ilustres de Galicia. Tamén ten unha colección de refráns.
O seu fillo Xoaquín (quizais a quen se refire Pintos) estudou Dereito en Compostela, onde residía a
familia. (Verso 372).

PARDO. Parece probable que faga referencia a dous Pardos distintos, un que parece asociar coa Ilustración
(verso 355) e outro posterior (verso 378), quizais ¿Xoaquín Remixio Pardo? En 1859 era redactor do
periódico pontevedrés La Perseverancia. ¿Manuel Pardo Domínguez?, poeta presente no Álbum de la
Caridad. ¿Manuel Pardo de Andrade?, autor de Os rogos dun galego. (Versos 355 e 378).

PARDO BAZÁN. Miguel Pardo Bazán, liberal coruñés. Foi un dos integrantes da Xunta do Concello da
Coruña do 27 de agosto de 1835 que, descontentos coa constitución de 1834, fan un manifesto á
raíña para a inmediata convocatoria de Cortes, a presentación a estas dunha lei de eleccións e a supre-
sión de todas as ordes relixiosas. Xosé Pardo Bazán. Publicou varios artigos na Revista de Galicia
(Santiago, 1849) e algunhas obras sobre a propiedade en Galicia. En colaboración co conde de Pallares
escribiu Memoria sobre la necesidad de establecer escuelas de Agricultura en Galicia (Madrid, 1862).
Establecido en Madrid, foi redactor xefe de La Discusión. (Verso 376).

PARDO SAAVEDRA. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
PASARÓN. Hai dous irmáns famosos Pasarón e Lastra: Ubaldo (Ribadeo 1827-Santo Domingo 1862), que

aos vinte anos era famoso como poeta e planeou construír un dirixible, e Ramón (Castropol 1808-
Madrid 1876), graduado en Leis por Santiago e pertencente á carreira xurídica. Foi gobernador civil
da Coruña, representante en Cortes de Lugo e Ribadeo e tamén foi escritor (de obras de contido eco-
nomista). (Verso 384).

PATIÑO. ¿Xoaquín M.ª Patiño? (A Pobra do Deán 1775-Madrid 1846). Doutor en Filosofía e Teoloxía pola
Universidade de Santiago, da que foi catedrático e bibliotecario maior. Home de talante liberal, repre-
sentou a Galicia no Senado. Hai tamén un Xoán Ramón Patiño, deputado pola provincia pontevedre-
sa, elixido nos comicios de marzo de 1843 por un gran número de votos. (Verso 353).

PAZ. Xoán Manuel Paz Novoa (1839-1895). Licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago e douto-
rouse por Madrid. Foi un dos estudantes participantes no Banquete de Conxo. Foi profesor de Ensino
Medio e da Escola Mercantil pero non deixou de actuar como avogado, foi defensor de Curros no
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xuízo contra Aires da miña Terra. Foi un gran xurista e un experto en cuestións de foros e asuntos agra-
rios. Como xornalista colaborou en La Oliva e El Miño. (Verso 364).

PEDROSA. Sen identificar. En Couceiro Freijomil aparece Xosé Francisco Pedrosa Montenegro e Aguiar,
nado nunha aldea de Viveiro en 1762. Foi doutor en ambos os Dereitos e catedrático de Leis na
Universidade de Santiago. Cando o inquisidor maior retirou a chave dos libros reservados da biblio-
teca universitaria coa finalidade de que non puidesen consultarse, Pedrosa Montenegro defendeu o
dereito da Universidade a posuír libros prohibidos pola Inquisición e mesmo a adquirilos. (Citado en
nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

PEREIRA. ¿Lourenzo Pereira e Freire? Presbítero, catedrático de Latín e Castelán no Instituto de Pontevedra.
É autor dun Discurso publicado en la apertura del curso académico de 1857 a 1858 en el Instituto provin-
cial de 2ª enseñanza de Pontevedra (Pontevedra, 1857) ¿Xoán Manuel Pereira (O señorito da Reboraina
oteriano)? Foi deputado no bienio constitucional (1854-56) e presidente da Xunta de Goberno
Coruñesa do 29 de setembro de 1868. Militante do partido demócrata-republicano. En 1871 foi
nomeado embaixador de España na China. Seguramente Pintos se refire a el. Tamén houbo un cate-
drático da Universidade de Santiago chamado Luís Marcelino Pereira, que foi un dos fundadores da
Real Sociedade Económica de Amigos do País compostelá, e un Antonio M.ª Pereira, que fundou e
dirixiu na Coruña un periódico liberal exaltadísimo chamado El Gorrión (1821). (Verso 399).

PÉREZ DE CASTRO. Sen identificar (Verso 359).
PIMENTEL. ¿Rodrigo Pimentel, marqués de Viana? A mediados do século XVII foi capitán xeneral de Galicia.

Tivo un papel destacado nas guerras contra Portugal. ¿Ramón Pimentel Méndez? Licenciado en
Medicina e Cirurxía. Primeiro director de La Verdad, bisemanario vigués (1881). Publicou Manual de
agricultura para los agricultores gallegos (Vigo, 1883). Como non sabemos a data do seu nacemento,
descoñecemos se era moi novo para ser o citado por Pintos. (Verso 370).

PITA DA VEIGA. ¿Afonso Pita da Veiga? Famoso guerreiro que prendeu o rei francés Francisco I, nas súas loi-
tas contra o rei español Carlos I. Algúns dos descendentes que levan o apelido foron mariños famo-
sos. Na lista de subscritores da Historia de Galicia de Vicetto, que aparece ao final do tomo I, hai un
ferrolán chamado Gabriel Pita da Veiga. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do
verso 392).

PITA PIZARRO. Pío Pita Pizarro, ministro. Foi deputado electo pola provincia pontevedresa nos comicios de
marzo de 1843. ¿Prudencio Pita Pizarro? Figura como un dos concelleiros da Corporación ponteve-
dresa de 1850 e 1852. (Verso 369).

PLÁ. Bieito M.ª Plá e Cancela (Ferrol 1812-A Coruña 1874), xurisconsulto, deputado a Cortes por Lugo e
A Coruña. Presidente do Congreso dos Deputados, conselleiro de Estado e director xeral de Débeda.
Autor dunha importante obra de tipo xurídico. En 1852 funda La Revista Periódica y Administrativa de
Galicia con don Xosé M.ª Maya e Barrera. Dependendo desta revista publícase El Eco de la Revista e en
1856 o Boletín Judicial de Galicia, do que Plá é director e redactor. Foi deputado pola Coruña no gober-
no de Narváez, nas eleccións do 22 de novembro de 1864 e nas do 10 de marzo de 1867 (as últimas
antes da revolución Gloriosa). (Verso 370).

POL. Seguramente o xeneral Pol, que en 1815 defendeu Santiago contra Porlier. ¿Florencio Pol e España?
Poeta recollido no Álbum de la Caridad co poema “A flor da Areosa”. (Verso 378).

PONDAL. Eduardo Pondal López-Abente (Ponteceso 1835-A Coruña 1917). É un dos tres grandes poe-
tas do Rexurdimento. Tiña unha magnífica formación cultural de tipo clásico. Estuda Medicina en
Santiago, coincidindo durante estes anos universitarios no Liceo de la Juventud cos mozos máis des-
tacados do seu tempo (os Murguía, os Rodríguez Seoane, Rosalía de Castro...). Alí toma contacto
coas ideas provincialistas e empeza a actuar como integrante do grupo. Foi un dos organizadores
do Banquete de Conxo, comida confraternizadora entre estudantes e obreiros que representou unha
verdadeira revolución na sociedade conservadora compostelá. Neses anos tamén empezou a escri-
bir en galego. Os seus primeiros poemas coñecidos nesta lingua son “O canto dun Brigante. A cam-
pana de Anllóns” e o esbozo dun poema épico que dará lugar máis tarde ao inconcluso Os Eoas.
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Pero é na etapa rexionalista cando Pondal escribe a súa obra cimeira, Queixumes dos pinos (A
Coruña, 1886). (Verso 386).

PONTE BRAÑAS. Xosé e Ricardo Puente e Brañas. Xosé (1824-1857) estudou Dereito en Santiago e Madrid.
Foi profesor de Retórica e Poética no Instituto da Coruña, a súa cidade natal. Colaborou en El Porvenir,
El Liceo, no Boletín Mercantil, El Iris de Galicia e El País. Integrante da Academia Literaria, foi un dos
activistas culturais provincialistas máis salientables. O seu irmán Ricardo (1835-1880) foi dende moi
novo colaborador da prensa provincialista (El Iris de Galicia ou El Defensor de Galicia, que dirixiu,
poden servir de exemplo). Marchou a Madrid, onde se fixo famoso polas súas obras teatrais e a súa
participación en letras de operetas. É autor dalgún poema en galego. (Verso 386).

POSADA(S). Refírese a varios membros da familia de Xosé M.ª Posada e Pereira (1817-1886). Fillo dunha
familia burguesa (o seu pai era avogado), iniciou os seus estudos pensando na carreira eclesiástica,
polo que aprendeu Humanidades e Teoloxía, pero posteriormente abandonou a intención do sacer-
docio e cursou Xurisprudencia. Licenciouse en Santiago en 1845, ao mesmo tempo que Añón e outros
integrantes da primeira xeración provincialista. Foi un dos fundadores da Academia Literaria com-
postelá e nela conviviu coas principais figuras do galeguismo da época. Colabora en El Idólatra de
Galicia, El Recreo Compostelano e El Porvenir. Posteriormente, coa intención de inaugurar unha liña
estratéxica oposta á de El Porvenir, funda con outros colegas La Aurora de Galicia, Periódico de
Literatura, Ciencias y Artes, no ano 1845. En 1850 Posada marcha a Madrid a estudar pintura pero de
novo volvemos atopalo en Vigo en 1853, onde funda o Faro de Vigo. Os últimos anos da súa vida
transcorren en Pontevedra. Os seus poemas aparecen recollidos no libro Poesías selectas que publicou
Martínez Salazar na Biblioteca Gallega, dous anos despois da morte do autor. Moi amigo de Pintos,
rendeulle varias homenaxes como autor de A gaita gallega. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 392).

POSE(S). Os Poses debían ser varios irmáns. Hai un Luís Pose catedrático da Universidade de Santiago,
deputado pola provincia da Coruña nas primeiras Cortes da Constitución, que foron elixidas o 22 de
setembro de 1837. Parece ser que era de tendencia moderada. Tamén sae elixido nas seguintes elec-
cións (24 de xuño de 1839) e foi o único deputado non progresista elixido o 1 de febreiro de 1841,
logo de que triunfara o pronunciamento de Espartero e o xeneral progresista ocupase xa o poder.
¿Xoán Antonio Posse? Naceu preto de Laxe en 1776. Foi un clérigo ilustrado e de ideas exaltadas, moi
perseguido nos anos 1814 e 1823. Non pasou de cura de aldea. Deixou manuscrita a historia da súa
vida ata 1834. ¿Vicente Antonio Posse de Roibanes? Médico coruñés de fins do século XVIII e princi-
pios do XIX que foi gran propagandista da vacina contra as vexigas. (Probablemente non sexa ningún
deles senón algún Pose pontevedrés). (Verso 376).

PRIEGUE(S) Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
PUGA. En Vigo en su historia aparece Melchor J. Puga, autor de Memoria descriptiva del proyecto de ferrocarril

de vía estrecha de Vigo a Bayona (Vigo, 1888), antecedente histórico do ferrocarril eléctrico que uniría
anos máis tarde as dúas poboacións. En Couceiro Freijomil aparecen varios Pugas que poden ser os
aludidos por Pintos: Pedro Ventura Puga (Bobadela-Celanova 1772-Ourense 1865). Estudou
Xurisprudencia en Santiago e fíxose doutor en Salamanca. Desempeñou o cargo de procurador do
Reino de Galicia e logo comisario rexional de Agricultura, consultor da Real Xunta de Comercio da
Coruña, etc. Xosé M.ª Puga Martínez (morto en 1883) foi director de El Diario de Avisos da Coruña.
Domingo Puga dirixiu La Ilustración na Coruña. (Verso 385).

QUEIPO(S). Quizais faga referencia aos Queipo de Llano. A esposa de Porlier chamábase dona Xosefa
Queipo de Llano. (Verso 385).

QUIROGA. Seguramente Antonio Quiroga (Betanzos 1784-Madrid 1841). Coñecido como “o xeneral
Quiroga”, foi un militar liberal que desempeñou un papel importante no levantamento de Riego en
1820. Foi representante pola Coruña nas Cortes dese ano. Tamén foi nomeado capitán xeneral de
Galicia. Conseguiu reducir o campo de actividades dos realistas e manter o réxime liberal. A Coruña
resiste o asedio das tropas francesas do duque de Angulema (os Cen Mil Fillos de San Luís) baixo o
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mando do xeneral Quiroga dende o 15 ao 30 de xullo, no que o xeneral é removido do seu cargo polo
ministro da Guerra. Marcha a Inglaterra exiliado e non volve ter protagonismo político ata 1836, ao
ser elixido representante da provincia coruñesa para as Cortes dese ano. (Verso 360).

REI. ¿Francisco e Xoán Rey Romero? Son pai e fillo. Foron dos primeiros impresores galegos importantes.
Francisco tivo a súa imprenta en Santiago e o seu fillo Xoán trasladouse á Coruña entre 1858-1859.
¿Anxo Rey? Foi un dos representantes da provincia coruñesa (ía por Santiago) nas eleccións celebra-
das o 19 de xaneiro de 1840. Hai un Alonso Rey e Paio Cuesta, que foi un dos redactores do Boletín
Judicial de Galicia (1856). Tamén un Gabriel Rey figura entre os pontevedreses que participan econo-
micamente (10 reais) na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores
(Pontevedra, 1867). O máis probable é Nicanor Rey Díaz (Pontevedra 1846-Madrid 1899). Foi poeta
e xornalista, redactor de El Imparcial, colaborador na Ilustración gallega y Asturiana, onde escribiu
sobre cuestións sociais de Galicia e participou en distintos certames literarios, polos que recibiu varios
premios. É autor de dous libros de versos en castelán. (Este último parece algo novo para ser o per-
sonaxe loado por Pintos). Rey Peña. Con Tettamancy, Manuel Golpe e outros, secundou o ideario
republicano coruñés que se reuniu por primeira vez o 11 de novembro de 1868. (Citado en nota no
engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

REINO. Sen identificar. En Couceiro Freijomil aparece Manuel Reino como xornalista que en 1904 escribe
en El Noticiero de Vigo (parece pouco probable, pois seguramente é demasiado novo). (Citado en nota
no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

RELOBOS. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
REVELLÓN. Benigno Rebellón, avogado da cidade da Coruña que foi elixido deputado polo distrito desta

provincia nas últimas eleccións antes do levantamento de 1868, é dicir, nas celebradas o 10 de marzo
de 1867. Tamén hai un Ramón Revellón que aparece no dicionario de Couceiro Freijomil como autor
dunha biografía do mariscal Pedro Pardo de Cela (Mondoñedo, 1848). (Citado en nota no engadido
de nomes que trae Faro logo do verso 392).

RIBADENEIRA. ¿F. R. Ribadeneira? Publicou Folleto sobre foros e subforos (Madrid, 1861). ¿Xosé Antonio
Ribadeneira (nado en Carballedo-Chantada en 1774)? Foi comisario, xuíz ordinario de Cruzada,
cóengo doutoral e provisor gobernador, sé vacante, do bispado de Lugo. En 1829 foi destinado ao
Vaticano e alí nomeado rexente da Sagrada Penitación Maior. Logo foi arcebispo de Valladolid, onde
faleceu. (Verso 383).

RODAL(ES). ¿Manuel Rodal?, avogado vigués, figura importante na reconquista de Vigo durante a Guerra
da Independencia. Xosé María Álvarez Blázquez dedicoulle un artigo no Faro de Vigo (28-III-1978)
titulado “Figuras olvidadas de la Reconquista. El abogado don Manuel Rodal”. (Substitúe a “Casal” na
edición Faro no verso 395).

RODIL. Xosé Rodil (Santa M.ª do Trobo-Lugo 1789-Madrid 1853). Primeiro marqués de Rodil. Estudou en
Santiago. Foi un dos integrantes do famoso Batallón Literario de 1808, distinguíndose como subte-
nente na defensa de Ponte Sampaio. Seguiu logo a carreira militar e foi destinado ao Perú, onde salien-
tou pola súa valentía mantendo a praza de El Callao como último lugar de soberanía española na
América liberada. Foi ministro da Guerra, presidente do Consello de Ministros, capitán xeneral de
varias rexións e vicerrei de Navarra. (Verso 364).

RODRÍGUEZ. Trátase do famoso matemático Rodríguez.(Verso 365).
RODRÍGUEZ ARIAS. Francisco Rodríguez Arias presidiu o concello gobernamental de Vigo cando a subleva-

ción de 1846 e foi deposto polos sublevados. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 404).

RODRÍGUEZ SEOANE. Os irmáns Xosé e Luís Rodríguez Seoane foron importantes esteos do segundo grupo
provincialista. Luís (1836-1902) naceu en Pontevedra e morreu en Santiago, cidade onde se formou
en Medicina. Doutorouse en Madrid. Foi catedrático de Agricultura do Instituto pontevedrés e poste-
riormente catedrático de Terapéutica da Facultade de Medicina da Universidade compostelá, ampliou
estudos durante o ano 1878 en Francia e Italia. Militante do liberalismo moderado, foi deputado a



Recramo 431

Cortes en varias lexislaturas, gobernador de Cáceres e de Asturias, senador do reino e director xeral
de Aduanas. Amigo de Pondal e Aguirre, organizou con eles o famoso Banquete de Conxo de 1856.
Irmán de Luís, Xosé Rodríguez Seoane (1839-1860) desempeñou tamén un papel destacado no
Provincialismo, papel que se viu truncado pola súa prematura morte, aos vinte e un anos. Estudou
Diplomática en Madrid e logo Filosofía e Letras. Publicou artigos en El País, La Oliva, La Perseverancia
e El Miño, por citar algúns dos periódicos máis importantes da época. (Verso 393).

ROFIÑAC. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
ROLDÁN. ¿Roldán e Vizcaíno, coronel de enxeñeiros? Foi un dos autores do proxecto para o ensanche coru-

ñés. Foi elixido para este traballo no concurso do Concello herculino celebrado en 1880. (Parece
pouco probable). ¿Wistrano Roldán Gutiérrez? Inspector de Sanidade da provincia da Coruña.
Publicou Cinco artículos de periódicos en demanda de un consultorio de niños de pecho y gota de leche para
La Coruña (A Coruña, 1909). (Tampouco parece probable pois había que coñecer a data de nace-
mento). (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

ROMERO ORTIZ. Antonio Romero Ortiz (1822-1884), destacado persoeiro do primeiro Provincialismo.
Inicia en Santiago os estudos de Dereito, que terminaría en Madrid. Pertencerá a unha xunta pro-
gresista que se presenta publicamente en Santiago a partir do mes de xullo de 1840 e que estaba lide-
rada polo médico Hipólito Otero e o avogado Pío Rodríguez Terrazo e na que se integrarán varios
mozos universitarios como o propio Romero, Cociña e Neira de Mosquera. Da súa vida interésanos
especialmente a etapa de 1842 a 1846, que pasa en Santiago integrado no grupo provincialista máis
activo, chegou a desempeñar durante o levantamento de Solís o cargo de secretario da “Junta de
Santiago”. A partir da amnistía de 1847 establécese en Madrid e do progresismo-ultra vai moderán-
dose ata integrarse na Unión Liberal. Comeza entón (con altibaixos) o seu ascenso na política.
Desempeña varias veces o cargo de ministro (foi ministro de Graza e Xustiza con Serrano e logo
ministro de Ultramar) e o de gobernador do Banco de España. A súa época como provincialista exal-
tado comeza coa súa colaboración na revista Santiago y a ellos, de tipo satírico, eliminada deseguida
pola censura de tal xeito que hoxe é imposible atopar exemplares. Membro activo da Academia
Literaria de Santiago, foi, xuntamente con Faraldo e Rúa Figueroa, un dos fundadores de El Porvenir.
(Verso 390).

RON. ¿Agustín Bernardo de Ron? (Santiago 1778-1813). Rexedor perpetuo e depositario da cidade de
Santiago. Parece pouco probable.  Segundo X. R. Barreiro pode referirse ao P. beneditino Ron, famo-
so orador eclesiástico. (Verso 382).

ROSENDO(S). ¿Referirase á familia de Xosé Bieito Rosendo? (Cenlle-Ourense a comezos do s. XIX-Filipinas
1879). Relixioso agostiño que fixo un importante labor como misioneiro en Filipinas. Non parece pro-
bable. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

ROTEA. Antonio Rotea Salvado (naceu en Tui e morreu na mesma cidade cara a 1870). Foi sacerdote e
poeta. Como párroco exerceu en Fofe (Covelo) e Santa Mariña de Xinzo (Ponteareas). Como poeta
publicou a maior parte da súa obra na prensa galega da época, no Boletín Eclesiástico do episcopado
de Tui e no Almanaque de Galicia (Lugo). Figura no Álbum de la Caridad con varios poemas, entre eles
o titulado “Feliz España”. Foi da Xunta de Armamento e Defensa de Pontevedra en 1836. (Citado en
nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

RÚA FIGUEROA. Xosé Rúa Figueroa (1820-1855) foi un importante persoeiro do primeiro Provincialismo.
Cursou estudos de Medicina na Universidade compostelá, onde obtivo o título de licenciado en 1843.
Cos seus irmáns foi membro da Academia Literaria. Con só vinte anos escribiu unha peza dramática
recreando a lenda dos Churruchaos (unha das temáticas preferidas por moitos autores contemporá-
neos e posteriores). A obra titúlase Fernán Pérez Churruchao y el arzobispo don Suero. Estreada en 1841,
foi prohibida pola censura eclesiástica e levantou certa polémica no mundo compostelán. Progresista
da tendencia máis radical (federal republicana), como Romero Ortiz, funda con el o periódico satíri-
co Santiago y a ellos e posteriormente, co propio Romero e con Faraldo, El Porvenir. Rúa Figueroa inter-
virá tamén activamente no levantamento de 1846, chegou a desempeñar o posto de alcalde de
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Santiago, polo que tivo que exiliarse en Portugal. É case seguro que foi o autor da titulada Reseña his-
tórica de los últimos acontecimientos de Galicia (Madrid, 1846), que se publicou baixo o pseudónimo de
“Do Porto”. De volta a España asentouse, como moitos dos seus compañeiros, na vila madrileña, onde
seguiu actuando no movemento liberal progresista, afastándose do Provincialismo. Xa residindo en
Madrid foi elixido deputado pola Coruña o 1-10-1854. Fixo unha tradución do poema ossiánico
“Carthon” (El Semanario Pintoresco Español, Madrid, 4 de xullo de 1855). (Verso 407 e en nota no
engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

RUBÍN. ¿Leoncio Rubín de Celis? Foi o militar que tivo ao seu cargo o segundo corpo do exército subleva-
do no levantamento de 1846. Hai escritores que lle apoñen a responsabilidade da derrota do exérci-
to sublevado pois aseguran que traizoou a Solís. Na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de
Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867) aparece, domiciliado en Santiago, un Evasio Rubín que colabo-
ra á devandita homenaxe con 40 reais. Na lista de subscritores da Historia de Galicia de Vicetto, que
aparece ao final do tomo I, hai un ferrolán chamado Indalecio Rubín. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 392).

RUÍZ. Eduardo Ruíz Pons (A Coruña 1819-Porto 1865). Político e xornalista. Estudou a carreira de Dereito
en Santiago, onde empezou a colaborar na prensa a carón de Romero Ortiz, Faraldo e Rúa Figueroa,
cos que tomou parte no levantamento de 1846, polo que tivo que emigrar. Despois de amnistiado
estableceuse en Madrid, cidade onde exerceu como avogado e xornalista. Estudou a carreira de
Ciencias e foi catedrático de H.ª Natural nos institutos de Oviedo, Pontevedra e Zaragoza. Foi elixido
deputado pola Coruña en 1854 (eleccións do 1-10-1854). Xa daquela residía en Madrid e era un libe-
ral exaltado que tivo que exiliarse varias veces, a última a Italia e Portugal, onde faleceu en Porto.
¿Francisco de Paula Ruíz? Foi capitán xeneral na Coruña. Cando en 1868 a raíña destitúe a Espartero
e o substitúe por O’Donell, Ruíz decántase pola causa de Espartero, é substituído e encarcerado no
castelo de Santo Antón. (Verso 398).

SACO. ¿Emilio Saco Brey? Colabora na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores
(Pontevedra, 1867) e aparece no Álbum de la Caridad co poema “Aos paxaros”. ¿Xosé Antonio Saco e
Arce? (1835-1881). Estudou en Ourense (a súa cidade natal) o bacharelato e iniciou Filosofía e Letras
na Universidade de Santiago, onde comeza tamén a estudar Teoloxía, pero, eliminada a facultade com-
postelá, continuou os seus estudos no Seminario de Ourense, ata que se restablece a facultade de
Santiago. Ordénase presbítero e cursa estudos de doutoramento en Sagrada Teoloxía en Madrid.
Estuda francés, italiano e alemán privadamente e consegue en 1863 a cátedra de Lingua grega, que
desempeñou en Castelló de la Plana, en Pontevedra (onde coñecería a Pintos) e en Ourense. Cando
se suprime a cátedra de Grego de institutos (1866), pasou a desempeñar a de Retórica e Poética. Por
non querer xurar a Constitución foi dado de baixa no ensino en 1870. Reintegrouse no seu posto en
1873. Foi poeta en galego e castelán e a súa obra aparece recollida na obra Poesías de don Juan Antonio
Saco y Arce (Madrid, 1878). Tamén foi un estudoso da literatura popular e é o autor da primeira
Gramática Gallega (1868) feita con rigor científico, gramática que supera non só as escritas anterior-
mente senón as posteriores de fins do século XIX e comezos do XX. Contén uns “Apéndices” nos que
Saco recolle refráns galegos e poesías escollidas doutros autores, algunhas delas de difícil acceso se
non é a través desta obra. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

SAGRA, DE LA. Ramón de la Sagra (1798-1871). Sociólogo e economista partidario (en parte da súa vida) do
socialismo utópico proudhoniano. O seu influxo no grupo do primeiro Provincialismo foi decisivo.
Aparece citado dúas veces no “Recramo”. Estudou Medicina en Santiago. Na súa época de estudante
tivo problemas coa Inquisición por algunha das súas lecturas. En 1820 marcha a Madrid, onde funda
o periódico El Conservador, pero ao finalizar o trienio constitucional parte para Cuba e alí reside 12 anos
como director do Xardín Botánico e profesor da Escola Agrícola da Habana. Morto Fernando VII, deci-
de volver a España e na viaxe detense cinco meses en Norteamérica (onde queda abraiado do progre-
so agrícola e económico deste país). De volta a Europa reside varios anos en París e en Bruxelas mili-
tando no socialismo filantrópico proudhoniano. Foi deputado pola Coruña nas primeiras Cortes da
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Constitución de 1837, celebradas o 22 de setembro, e volve ser de novo deputado pola Coruña nas
eleccións do 19-I-1840, logo de finalizada a primeira guerra carlista. (Versos 101 e 408).

SALGADO(S). ¿Referirase á familia de Xosé Salgado Rodríguez? (Naceu en Caldas de Reis, onde faleceu en
1916). Licenciado en Dereito, deputado provincial por Pontevedra e gobernador civil de Lugo.
Colaborou na Ilustración Gallega y Asturiana, na Revista Gallega (A Coruña) e nos Almanaques de Castro
López. Na Coruña aparece tamén un Xoán Salgado Membiela como un dos socios que organizan as
dilixencias “El Porvenir”, carruaxes que estableceron comunicación entre A Coruña e Santiago (non
parece probable que sexa este Salgado). Segundo X. R. Barreiro talvez se refira a Salgado de Soneira,
o máis grande xurisconsulto español. (Verso 384).

SAN ROMÁN. Refírese seguramente ao Conde de San Román. Foi xeneral. Na lista de subscritores da Historia
de Galicia de Vicetto, que aparece ao final do tomo I, hai un ferrolán chamado Celestino San Román.
(Verso 374).

SÁNCHEZ NÚÑEZ. ¿Lourenzo Sánchez Núñez? Segundo di Couceiro Freijomil (que nos remite á obra de
Moreno Astray El viajero en la ciudad de Santiago) era natural de Compostela, autor de varias obras
de Medicina e un dos enviados polo goberno español a París para observar o carácter, evolución e
posibles remedios do cólera-morbo asiático. Publicou Carta impugnación de Mr. Broussais sobre la
naturaleza del cólera-morbo oriental (A Coruña, 1834). Tamén poden ser dous apelidos se o editor
esqueceu a coma que debía separalos.(Verso 374).

SANS (SANZ en Faro). Apelido de orixe aragonesa que se estableceu en Galicia hai varios séculos.
¿Laureano Sanz? Seguramente. Foi capitán xeneral da Coruña en 1839, fixo posible o armisticio
entre liberais e carlistas e soubo conciliar ao mesmo tempo benignidade con xustiza. Inclinábase cla-
ramente do lado do liberalismo moderado, o que provocou que a fins de 1839 e comezos de 1840
xa tivera problemas cos progresistas que se irán agravando durante todo o ano ata desembocar no
levantamento progresista que se inicia en Vigo o 10 de setembro de 1840 e que o obriga a dimitir o
16 de setembro dese ano. ¿Pedro Sanz? É outro dos burgueses da Coruña que, con Salgado
Membiela, organiza en 1859 as dilixencias “El Porvenir”, entre a cidade herculina e Santiago. (Parece
pouco probable). (Verso 368).

SANTA MARINA. Sen identificar. Na historia de Pontevedra hai un Domingo Antonio Santamarina que foi
alcalde en 1759 e na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Pontevedra,
1867) aparece, domiciliado en Cambados, un Xosé Santamarina que contribúe con 10 reais á home-
naxe. Tamén en Couceiro Freijomil fálase de Xusto Antonio Santamarina, abade e cura de Santa Uxía
de Fao, no arcebispado de Santiago, profesor de Leis e Canons nas universidades salmantina e com-
postelá e escritor público que en 1816 aparece pedíndolle á Inquisición de Santiago autorización para
ler libros prohibidos con obxecto de combater os adversarios coas mesmas armas (permiso que non
se lle concedeu). Publicou Método utilísimo de asistir al Santo Sacrificio de la Misa (Santiago, 1824).
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

SANTOS. Xosé María Santos, líder do liberalismo pontevedrés dende 1840 a 1868. Xastre e impresor das
xuntas revolucionarias de 1840, 1843, 1846. Foi un dos asinantes do Manifesto da Xunta Superior de
Galicia en abril de 1846. (Verso 403).

SANTOS VIDAL. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
SARMENTO. Frei Martiño Sarmiento (Vilafranca do Bierzo 1695-Madrid 1772). É un dos grandes ilustrados

galegos, figura cimeira do Prerrexurdimento do s. XVIII, e moi admirado por Pintos, quen republicou
a Recopilación de muchas palabras, voces y frases de la lengua gallega hecha por el Rmo. Padre Fr. Martín
Sarmiento, honor y gloria de Pontevedra, su patria no ano 1859, encabezando a edición cun soneto da
súa autoría en honor a Sarmiento. (Verso 354). Pintos tamén pode facer referencia co apelido a algún
outro “Sarmiento”, pois houbo varios famosos, tanto navegantes como políticos. Un deles foi Pedro
Sarmiento de Gamboa, humanista, poeta, cronista e navegante que descubriu as illas Salomón nunha
expedición que saíu de El Callao a fins de 1567 e regresou a México máis dun ano despois. Foi o
encargado de percorrer e poboar o estreito de Magalhães.
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SEIXAS. Debe ser o arcebispo de México (segundo informes de X. R. Barreiro Fernández). (Verso 361).
SEOANE Debe ser o tenente xeneral don Antonio Seoane, deputado e ministro moi vencellado a Santiago

porque era sobriño dun frade de San Martiño Pinario, moi culto, de nome Frei Bernardino Seoane
(segundo informes de X. R. Barreiro Fernández). (Verso 367).

SIBELO. ¿Ramón Barros Sibelo?, autor que aparece no Álbum de la Caridad co poema “Desdichas do meu
amor”. (Verso 403).

SIEIRO. ¿Xoán Sieiro González? (Maside-Ourense 1835-Ourense 1893). Catedrático de Filosofía no
Instituto de Ourense. Licenciouse en Filosofía en Madrid, fíxose adepto do krausismo. Escribiu varios
libros en castelán sobre a súa especialidade. Dubidoso. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 392).

SOBRINO. ¿Francisco Sobrino? Natural de Santiago, morreu en Madrid en 1881. Doutor en Medicina e
Cirurxía. Foi director da Escola Normal de Maxisterio de Santiago. Tiña coñecementos moi amplos de
linguas vivas e mortas, filosofía e fisioloxía, etc. ¿Cándido Sobrino Lomba? (A Guarda 1828-1901).
Escultor e ebanista autor de tallas relixiosas (parece dubidoso). Tamén aparece un Luís M.ª Sobrino
que é director do Instituto de Pontevedra cando se fai a Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio
de Valenzuela Ozores (Pontevedra, 1867). (Verso 375).

SOMOZA. Francisco Somoza de Monsoriu foi un ilustrado coruñés do século XVIII, natural de Serantes
(Oleiros). Foi deputado pola Coruña na Xunta do Reino de Galicia de 1800 a 1801. Fixo duras ale-
gacións contra os cataláns porque introducen artes novas para a captura da sardiña coas que os gale-
gos non poden competir e unha nova técnica para a salga de peixe que arruinará as fábricas galegas
(Francisco Somoza de Monsoriu: Estorvos (sic) y remedios de la riqueza de Galicia. Santiago, 1775).
Tamén foi o representante da Coruña na Xunta do Reino de Galicia que se forma logo do levantamento
contra os franceses o 2 de maio de 1808. (Verso 399).

SOTELO. ¿Xoán de Dios Sotelo e Machín? (Ferrol 1793-Madrid 1860). Mariño salientable que desempeñou
os cargos de ministro de Mariña, Comercio e Gobernación de Ultramar na rexencia de María Cristina.
Máis tarde ocupa outros cargos de responsabilidade política. ¿Bieito A. Sotelo? Foi profesor, xunta-
mente con Antón de la Iglesia, Luís Anser e outros, do colexio de don Quirico Vázquez Pardo. Don
Quirico, bacharel en Filosofía e en ambos os Dereitos, tiña unha academia particular na Coruña, na
rúa do Príncipe, que abriu logo de conseguir a autorización para exercer de profesor de humanida-
des. A academia funcionaba cara a 1845. ¿Bieito Sotelo de Novoa? Representou a provincia de
Ourense na Xunta Superior do Reino de Galicia que se formou con motivo da sublevación do 2 de
maio de 1808. Don Bieito María Sotelo de Novoa era cabaleiro mestrante de Ronda. (Citado en nota
no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

SOUTO(S) ¿Referirase, galeguizando o apelido, a Manuel Soto Freire? (Lugo 1826-Goián-Pantón-Lugo
1897). Foi un dos principais editores galegos do s. XIX, ademais de autor dunha obra sobre o nace-
mento e desenvolvemento da prensa periódica galega: La imprenta en Galicia por D. M. S. F., individuo
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago (1868). Soto Freire puxo unha imprenta na
capital lucense en 1851 e nela publicou varios dos periódicos importantes da época como La Aurora
del Miño (1858), Diario de Avisos (1861 e 1865), El Correo de Lugo (1859), El Boletín de Ventas y Bienes,
El Boletín Oficial e El Gallego, periódico da súa iniciativa no que colaboraron tamén Carlos Vaamonde,
Xoán Fernández de Prado, Miguel Gil Tomé, Xoaquín Pérez, Primo Feliciano Salgado, Primo Castro
Pita, Segundo Plá, Antonio Gaite e como secretario Lourenzo Gómez Quintero. A Soto débeselle a fun-
dación de La Aurora de Galicia. En 1858 publicou un primeiro Almanaque de Galicia e algo máis tarde
o Calendario gallego astronómico, profético, agrícola, recreativo popular y barato, por un gallego amante del
país, que deu orixe a O Gaiteiro de Lugo. En 1864 emprendeu a publicación do Almanaque de la juven-
tud elegante y de buen tono, recreativo, agradable, útil y curioso dedicado a todas las bellas hijas de Galicia.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

SOUTO MAOR. A casa de Soutomaior, orixinaria de Pontevedra, é das máis importantes de Galicia. A ela
pertenceu o famoso Pedro Madruga. O apelido Soutomaior é o que leva tamén o relixioso dominico
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do s. XVI Antonio de Soutomaior (seguramente a quen se refire Pintos), que foi confesor de Felipe IV
e profesor en Santiago. Tivo outros importantes cargos, interveu activamente para que o rei devol-
vese a Galicia o voto en Cortes. Tamén foron personaxes destacados os seus irmáns Álvaro (1565-
1624), frade da orde beneditina, que chegou a ser abade de Celanova, xeneral da congregación na
provincia de Castela (1622) e bispo de Ourense, sé que non chegou a ocupar (1624); e Francisco
(1560-1630), frade da orde franciscana, bispo de Cartaxena de Indias e de Quito e arcebispo de Las
Charcas. (Verso 356).

TABOADA. ¿Nicolás Taboada Leal? (Viveiro 1798-Vigo 1883). Médico moi destacado (recibiu a Cruz das
Epidemias polo seu labor durante a epidemia de 1833), literato e historiador. En Couceiro Freijomil
aparece Luís Taboada e Coca (Vigo 1848-Madrid 1906), que fixo a segunda ensinanza no Instituto de
Pontevedra e pasou moi novo ao servizo do Estado, dependendo dos ministerios de Gobernación e
Fomento. Foi secretario particular de Ruiz Zorrilla, Nicolás M.ª Ribero e Eduardo Chao. Poeta na súa
mocidade e logo narrador humorístico moi famoso en toda España.  Tamén pode facer referencia a
Emilio Taboada e Fernández (1840-1888), xornalista que dirixiu El Diario de Vigo e colaborou nou-
tros periódicos da cidade. (En nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).

TÁBOAS ou TÁBOA(S). Sen identificar. Couceiro Freijomil cita un profesor da Escola Normal lucense cha-
mado Xosé Táboas Salvador, pero que é moi novo para ser o citado por Pintos. Quizais se refira ao
pai ou ao avó. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

TAPIAS ou TAPIA(S). ¿Francisco Tapias Pascual?, industrial vigués apaixonado polas letras que morreu en
1891 e do que fai unha gabanza póstuma Emilio Castelar, do que era moi amigo. Os Tapia eran con-
serveiros de orixe catalá establecidos en Vigo. Algún deles foi concelleiro na cidade. ¿Federico Tapia
e Segade? Foi alcalde da cidade da Coruña en 1872, cando Amadeo de Saboia visitou a cidade. Tapia
era republicano e por iso non disimulou o seu desgusto coa visita do rei. Tapia foi alcalde dende o 1
de febreiro de 1872 ata o 24 de agosto de 1873. Era un republicano consecuente, laico, e persoa de
gran popularidade. Foi un dos integrantes da Xunta que se formou en 1868 coa caída da raíña Isabel
II pois era considerado o republicano máis prestixioso da Coruña. ¿Amadora Tapia?, aparece no Álbum
de la Caridad co poema titulado “Una noche oscura”. (Citado en nota no engadido de nomes que trae
Faro logo do verso 392).

TORRES. ¿Marcial de Torres Adalid? (A Coruña 1816-1890). Compositor e pianista que non se debe de con-
fundir co seu curmán Marcial del Adalid. Foi tamén importante comerciante. ¿Martiño de Torres
Moreno? Burgués liberal que tivo un posto salientable na corporación municipal coruñesa na época
liberal de 1820-1823. E posteriormente (1834) tivo postos destacados na Milicia Urbana da cidade
herculina. Hai tamén un Segundo Torres Ruiz que foi concelleiro do municipio vigués en 1880.
(Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).

ULLOA. O apelido Ulloa é un dos máis ilustres de Galicia. Neste caso parece que Pintos se refire a algún
dos nosos ilustrados, seguramente don Diego de Ulloa, unha das figuras que preside o frontispicio do
actual edificio central da Universidade (na praza da Universidade). Hai tamén un Augusto Ulloa
Castañón (Santiago 1823-Madrid 1879). Político e xornalista. Licenciado en Dereito pola
Universidade de Santiago. Significouse na revolución de 1846. Foi deputado por varios lugares de
Galicia e desempeñou cargos ministeriais. Foi representante pola Coruña nas eleccións celebradas o
1-12-1865. Interveu na revolución de 1868. Foi inicialmente progresista radical, logo pasou a militar
na Unión Liberal e chegou a ser ministro. Conseguiu que se poxase por primeira vez o ferrocarril gale-
go. (Verso 354).

URÍA(S). Segundo X. R. Barreiro Fernández debe referirse a Xosé Arias Uría, estudante en Santiago, liberal,
deputado a Cortes e ministro de Graza e Xustiza en 1855 (do que Barreiro ten un artigo na revista
Estudios Brigantinos). (Verso 368).

VAAMONDE(S). Segundo X. R. Barreiro Fernández deben ser Agustín Rodríguez Vaamonde, deputado en
Cádiz e en 1820, e os fillos Teófilo e Florencio, que foron deputados e senadores e un deles chegou a
ministro. (Verso 368).
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VALDERRAMA(S). Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
VALENZUELA. Antonio Valenzuela Ozores (Santiago 1819-Pontevedra 1866). Colaborou na revolución de

1846 e foi un dos xornalistas de El Porvenir (1845). Doutor en Dereito por Santiago e catedrático de H.ª
natural e Física e química nos institutos de Santiago e Pontevedra. Foi un científico destacado na súa
época. Tras a súa morte fíxoselle unha homenaxe consistente na publicación dunha Corona fúnebre a la
memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Imprenta del siglo, Pontevedra, 1867). (Verso 394).

VALMONDE. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
VALLADARES. Marcial Valladares Núñez (1821-1903), escritor e estudoso galeguista dende a primeira pro-

moción provincialista. (Verso 387).
VAQUERO. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 392).
VARELA MONTES. Xosé Varela Montes (Santiago 1796-1868). Catedrático da Facultade de Medicina de

Santiago e médico moi salientable. Foi o que atendeu á nai de Rosalía no parto. É autor de varias obras
de especialidade médica. (Verso 367).

VÉLEZ. Manuel Anguita Téllez, franciscano capuchino que cando ingresou na orde trocou o seu nome polo
de Rafael e os apelidos pola denominación da súa vila natal: Vélez Málaga (1777-1850). Contrario á polí-
tica relixiosa das Cortes de Cádiz, era partidario sen restricións do absolutismo, como se pode compro-
bar na súa obra máis famosa: Apología del altar y del trono (1817). Foi primeiro bispo de Ceuta (1816),
onde, tras a chegada do Trienio Constitucional, tivo problemas coas autoridades políticas por falar en
público contra a Constitución, o que provocou o seu desterro a unha zona andaluza. Coa chegada das
tropas do duque de Angulema (os Cen Mil Fillos de San Luís) Vélez volveu triunfal a Ceuta. Alí foi con-
decorado coa Gran Cruz de Carlos III e promovido a arcebispo de Burgos (1824). Non chegou a tomar
posesión pois quedou vacante Santiago e o rei presentouno como candidato. Confirmouno León XII a
finais dese mesmo ano e entrou nesta arquidiocese en abril de 1825. Santiago levaba catro anos sen bispo
nin arcebispo por iso á súa chegada tivo que facer un profundo traballo evanxélico entre o clero e os fieis,
chegou a realizar entre 1827 e 1833, el e o seu bispo auxiliar (Frei Manuel de San Lucas de Barrameda),
centos de miles de confirmacións. Tivo unha actuación importante na cidade de Santiago. En 1829 fun-
dou o primeiro Seminario Conciliar no edificio de San Clemente (máis tarde trasladado ao mosteiro de
San Martiño Pinario, onde se conserva o corazón do prelado). Frei Rafael Vélez sufragou o cambio da
maquinaria do reloxo da Torre da Trindade e empeñou o seu pectoral e a cruz de Carlos III para mer-
carlle un manto á Virxe da Soidade (que presidía na nave central da catedral un altar no trascoro e tras
a derriba do coro foi trasladada á capela de Santo André). Tamén foi este prelado quen terminou o cole-
xio da Ensinanza en 1830. Polo seu apoio á causa carlista foi desterrado en 1835 a Maó (Menorca), onde
permaneceu nove anos. Parece que algúns dos habitantes daquelas terras o insultaron e aldraxaron.
Como as ordes relixiosas estaban suprimidas, prohibíronlle utilizar o hábito e as barbas (se vemos un
retrato do arcebispo veremos que tiña longas e espesas barbas). Para non cumprilo, Vélez deixou de saír
da casa ata que se puxo enfermo por falta de exercicio, así que tivo que acabar cedendo, usando o traxe
episcopal e rasurándose. Non se consentiu o seu regreso ata o 25 de xaneiro de 1844. Chegou a Santiago
o 26 de xuño dese ano. Atopou Galicia mergullada nas consecuencias da desamortización. Na revolu-
ción de Solís (1846), cando ao final da contenda os revolucionarios se refuxiaron en San Martiño Pinario,
foi collido como refén (sendo xa ancián e achacoso). Din que aínda así, logo de liberado, intentou con-
seguir o perdón para os seus captadores. Morreu o 3 de agosto de 1850. Está sepultado na catedral com-
postelá e o seu corazón consérvase no Seminario Maior. (Verso 218).

VERDE. ¿Manuel Verde Martínez? Concelleiro vigués en 1880. (Citado en nota no engadido de nomes que
trae Faro logo do verso 396).

VEREA E AGUIAR. Xosé Verea e Aguiar (1775-1849). Famoso historiador precursor dos primeiros provin-
cialistas. Tivo unha formación humanística que desembocou en estudos históricos e económicos que
serviron de amecedalla entre os dos historiadores e economistas do s. XVIII (Cornide, Rioboo ou
Sobreira) e os primeiros provincialistas. A súa vida foi a do perfecto liberal, ideoloxía que defendeu
nos periódicos composteláns a Gaceta Marcial y Política, El Cartel e o Diario Cívico Patriótico, fundado
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e dirixido por el mesmo. Polas súas ideas será deposto dalgún dos cargos que consegue e terá que exi-
liarse e acocharse nalgunhas ocasións. É autor dunha Historia de Galicia (da que só chegou a publicar
un tomo en 1838) á que lle deben os primeiros provincialistas varios dos principais argumentos his-
tóricos para defender a personalidade galega. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 396).

VERMÚDEZ PALLAS. V. BERMÚDEZ PALLAS. (Verso 391).
VESTEIRO. Teodosio Vesteiro Torres (Vigo 1847-Madrid 1876). Pintos dedicoulle dous poemas ao final da

súa vida. Vesteiro foi escritor e músico. En 1870 abandona os estudos sacerdotais e marcha a Madrid,
onde exerceu o ensino musical. Foi unha das mentes máis claras da súa xeración e unha das espe-
ranzas frustradas do galeguismo do momento. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro
logo do verso 392).

VICETTO. Hai bastantes Vicettos contemporáneos de Pintos, pero o máis famoso é Bieito Vicetto (1824-
1878), novelista e grande activador do segundo Provincialismo na etapa inicial. Bieito Vicetto dirixiu
El Clamor de Galicia, periódico de carácter literario e político que vive entre 1854 e 1856 e co que vai
aglutinar de novo o Provincialismo, ciscado logo da revolución de 1846. En 1859 Bieito Vicetto pre-
tendeu defender no Ateneo Científico, Literario e Artístico da Coruña (fundado en 1858) un relatorio
sobre a necesidade de que a sociedade debería dar un xiro a favor do provincialismo radical, charla
que a directiva impediu. Isto provocou unha forte polémica nos xornais do momento, que acusaban
o Ateneo de dirixismo intelectual (La Perseverancia de Pontevedra, no que tiña un papel salientable
Pintos, foi o periódico que máis participou, mesmo chegou a publicar o contido do discurso que
intentara pronunciar Vicetto). Vicetto é autor de moitas novelas, de moitos poemas e da recreación de
moitas lendas versificadas, obras moitas delas de temática patriótica galega. Ademais é autor dunha
famosa Historia de Galicia e doutras obras como Civilización de Galicia: Galicia civil y Galicia rural.
Dirixiu moitas publicacións periódicas ademais de El Clamor de Galicia. (Verso 395).

VILAS ou VILA(S). ¿Xosé Vilas? Figura como un dos concelleiros da Corporación pontevedresa de 1854 e
alcalde en 1870. ¿Alfredo Vilas? (Santiago 1854-1904), aínda que parece moi novo xa se distinguiu
dende principios dos anos setenta polas súas discusións da Academia Compostelá de Xurisprudencia
e polas súas actividades xornalísticas. Estudou Dereito. Militou nas filas republicanas sendo coñecido
como o Castelar galego. O máis probable parece Manuel María de Vila. Aproveitando a liberdade de
prensa que se estableceu en 1808, puxo unha imprenta en Santiago e logo na Coruña, onde se publi-
caron algunhas das obras do Prerrexurdimento. Logo, en 1834 instala en Pontevedra a primeira
imprenta desta cidade. Era o pai de Antonia Vila, casada con Xoán Verea e Varela, que tivo unha
imprenta moi importante en Vigo, das primeiras que se puxeron. (Citado en nota no engadido de
nomes que trae Faro logo do verso 404). Nos “Contos da aldea que parecen historias da vila” tamén
Pintos cita a un Vilas, que é amigo seu, no verso 3354.

VILLAMIL. Seguramente Xosé Villaamil e Castro (Madrid 1838-1910), arquiveiro, bibliotecario, anticuario
e historiador. De familia galega, pasou a infancia e a mocidade en Mondoñedo. É autor importante de
temas históricos e arqueolóxicos, moitas veces relacionados con Galicia. ¿Xenaro Pérez Villaamil? Un
dos grandes paisaxistas románticos galegos, autor duns 8000 cadros ao óleo, xunto a unha gran can-
tidade de debuxos e litografías. Naceu en Ferrol en 1807. Iniciou os seus estudos en Santiago e entre
os doce e catorce anos marcha a Madrid para continuar a súa preparación literaria. En 1823, co grao
de subtenente, participa como militante do partido liberal na resistencia contra os Cen Mil Fillos de
San Luís. Foi ferido e collido como prisioneiro en Sevilla e dende alí mandado a Cádiz, onde empeza
a dedicarse de cheo á pintura xa sen problemas políticos. Tivo, a partir de 1834, un papel importan-
te na Corte. Foi nomeado membro e posteriormente director da Academia de San Fernando. Forma
parte do comité fundador do Liceo Artístico y Literario Español de Madrid. En 1838 recibe a cruz de
Isabel a Católica e en 1840 foi nomeado, por petición propia, pintor de cámara da raíña. Parece que
tivo que exiliarse, posteriormente, en Francia ata 1844, e en París toma contacto con varias casas reais
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europeas e obtén varias distincións. A Galicia viaxa  a partir de 1849 varios anos sucesivos. Foi un
home moi relacionado e admirado nos ambientes intelectuais da época. (Verso 396).

VILLAPOL. Sen identificar. ¿Bertomeu Villapol e Vega? (Mondoñedo?-1691) Mestrescola da catedral min-
doniense, autor de Díctica y enchiridión del obispado de Mondoñedo (1665). Non parece probable.
Segundo Xosé Ramón Barreiro pode referirse a un personaxe natural de Ribadeo, que era comer-
ciante. (Verso 380).

VILLAR. ¿Xosé Villar Portas? Foi rexedor da Corporación pontevedresa en 1843. ¿Manuel Anxo del Villar?,
en 1859 era redactor de La Perseverancia de Pontevedra. ¿Santiago Villar Sánchez?, aparece no Álbum
de la Caridad como autor do poema “A Cándida”. Ademais publicou a obra Torre de Hércules (Betanzos,
1861). Tamén é este o segundo apelido de Pintos, que pode, polo tanto, referirse talvez a algún cur-
mán materno. (Verso 370 e en nota na edición de Faro substitúe a Amigo no verso 397).

VIOR. Compañeiro de Pintos, natural de Tapia, que chegou a gobernador civil de Oviedo, segundo nos
informa o mesmo poeta. Seguramente é identificable na Enciclopedia Asturiana. (Verso 66).

VIQUEIRA. Seguramente Santiago Francisco de Viqueira (A Coruña 1807-Santiago 1887), cóengo da cate-
dral de Santiago, autor de distintas obras de temática relixiosa. (Verso 371).

XESTAL. Sen identificar. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
XIL. V. GIL. (Versos 355 e 362).
XIMÉNEZ. V. GIMÉNEZ. JIMÉNEZ. (Citado en nota no engadido de nomes que trae Faro logo do verso 404).
YÁÑEZ. Yáñez de Noboa é un dos apelidos ilustres que se cita na concesión por parte de Isabel II (1835)

do título de cidade a Pontevedra. Seguramente Pintos fai referencia a dous Yáñez distintos: un (na edi-
ción de Faro no verso 403, substituíndo a Santos) que quizais sexa Xoaquín Yáñez Rodríguez (1810-
1880), avogado, xornalista e político, dos primeiros colaboradores do Faro de Vigo, autor dalgunhas
publicacións sobre asuntos relacionados coa cidade viguesa; e outro anterior (relacionado talvez coa
Ilustración) no verso 355 que quizais (se eliminamos a “coma”) sexa un tal Pardo Yáñez, descoñeci-
do para min, ou talvez ¿Baltasar Yáñez del Castillo (Verín-Ourense 1801)? Relixioso mercedario e logo
franciscano que destacou polo seu combate ao racionalismo imperante na época. (Verso 355 e en nota
substituíndo a Santos en Faro no verso 403).

ZÚÑIGA. ¿Diego Zúñiga e Sotomaior? (1560-1639). Foi colexial de Fonseca, cóengo de Santiago e Sevilla e
bispo de Ourense e Zamora. Distinguiuse como orador sagrado. O máis probable é que a quen se refi-
ra Pintos sexa ao médico e publicista pontevedrés González Zúñiga (1784-1857). (Verso 365).
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TOPONIMIA MAIOR PRESENTE NO POEMA

ARTES. (V. 121). San Xulián de Artes, parroquia do
concello de Ribeira (A Coruña).

BAIONA (V. 29). Vila da provincia de Pontevedra.
BANDE (V. 45). Concello de Ourense.
BARES (V. 73). Cabo de Estaca de Bares (A Coruña).
BELUSO (V. 130). Santa María de Beluso, parroquia

do concello de Bueu (Pontevedra).
BETANZOS (V. 85). Concello e cidade (Betanzos dos

Cabaleiros), da provincia coruñesa.
BIBEI (V. 48). Comarca regada polo río do mesmo

nome en Ourense.
BUEU (V. 130). Concello e vila de Pontevedra.
BURELA (V. 70). Lugar e parroquia do concello de

Cervo (Lugo).
BURGAS (ver Ourense, v. 37). Fontes termais da

cidade de Ourense.
BURÓN (V. 54). Val, lugar e parroquia (A Proba de

Burón) do concello da Fonsagrada (Lugo).
CAIÓN (V. 114). Vila e parroquia do concello da

Laracha (A Coruña).
CAMARIÑAS (V. 115). Vila e concello da provincia da

Coruña.
CAMPELO (V. 132). Lugar do concello de Poio

(Pontevedra).
CANGAS (V. 129). Vila e concello de Pontevedra.
CARIÑO (V. 75). Vila e concello da Coruña.
CARRIL (V. 124). Vila e parroquia do concello de

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
CASTROPOL (V. 64). Concello do occidente de

Asturias de fala galega.
CHIRLEU (V. 132). Chilreu, illa fronte á punta de

Aguete, na parroquia de Seixo do concello de
Marín (Pontevedra).

CEBREIRO (V. 53). Comarca montañosa da provincia
de Lugo.

CEDEIRA (V. 74). Vila e concello da provincia da
Coruña.

COMBARRO (V. 131). San Roque de Combarro, lugar
e parroquia do concello de Poio (Pontevedra).

COMPOSTELA (V. 91). Santiago de Compostela, capi-
tal de Galicia.

CORME (V. 114). Lugar da parroquia de Corme-
-Porto, concello de Ponteceso (A Coruña).

COUREL (V. 53). Serra da provincia de Lugo.
CRUÑA (V. 93). A Coruña, capital de provincia e

cidade máis importante de Galicia.

CURCUBIÓN (V. 116). Vila e concello da provincia da
Coruña.

CURRUBEDO (V. 121). Santa María da Asunción de
Corrubedo, lugar e parroquia do concello de
Ribeira (A Coruña).

ESTEIRO (V. 75). San Fiz de Esteiro, lugar e parro-
quia do concello de Cedeira (A Coruña).

FERROL (FERROLANAS, V. 77). Cidade coruñesa de
moita importancia polo seu porto militar.

FONSAGRADA (V. 55). Vila e concello da provincia de
Lugo.

GALICIA (V. 107). Nacionalidade histórica do noroes-
te da Península Ibérica.

GROVE, O (V. 127). Vila e concello da provincia de
Pontevedra.

GUARDIA, A (V. 29). Vila e concello da provincia de
Pontevedra.

LAXE (V.114). Vila e concello da provincia da
Coruña.

LEÓN (V. 107). Cidade española.
LUGO (V. 49). Cidade galega, capital de provincia.
MALPICA (V. 113). Vila e concello de Malpica de

Bergantiños, da provincia da Coruña.
MARÍN (V. 131). Vila e concello da provincia de

Pontevedra.
MARIÑAS, AS (V. 83). Comarca natural situada na

provincia da Coruña.
MEZQUITA (V. 47). Concello da provincia de

Ourense.
MIRANDA (V. 62). Arciprestado da diocese de

Mondoñedo-Ferrol que colle o concello da
Pontenova e parte dos de Riotorto e Trabada.

MISERICORDIA (V. 71). Lugar do concello de Viveiro
(Lugo).

MONDOÑEDO (V. 57). Vila e concello da provincia de
Lugo.

MONFORTE (V. 53). Vila e concello da provincia de
Lugo.

MONTERREI (V. 46). Vila e concello da provincia de
Ourense.

MUROS (V. 116). Vila e concello da provincia da
Coruña.

Muxía (v. 115). Vila e concello da provincia da
Coruña.

NOGALES (V. 55). As Nogais, vila e concello da pro-
vincia de Lugo.
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NOIA (V. 117). Vila e concello da provincia da
Coruña.

ORTEGAL (V. 74). Cabo da provincia da Coruña. É
un dos puntos máis occidentais de Europa e co
cabo de Estaca de Bares franquea a entrada da
ría de Ortigueira.

OURENSE (d´alá das Burgas, v. 37). Capital da única
provincia sen mar de Galicia.

OVIEDO (V. 67). Capital do Principado de Asturias.
PADRÓN (V. 56, V. 124). A primeira denominación

parece responder ao nome dunha parroquia
que hai na entrada da Fonsagrada, na provin-
cia de Lugo, que se chama O Padrón. A segun-
da parece que responde á denominación da
vila e concello que está preto de Santiago de
Compostela e que pertence, polo tanto, á pro-
vincia da Coruña.

PARAFITA (V. 54). Lugar e parroquia do concello de
Chandrexa de Queixa (Ourense) ¿Non será
confusión por Pedrafita, pois todos os lugares
que cita nesa estrofa son da provincia de Lugo
e parece que vai seguindo unha certa orde por
zonas?

PONTAREAS (V. 30). Vila e concello da provincia de
Pontevedra.

PONTE NOVAL (V. 76). ¿Noval, aldea do concello de
Cedeira (A Coruña)?

PONTEDEUME (V. 81). Vila e concello da provincia da
Coruña.

PONTEVEDRA (V. 503). Cidade galega e unha das
catro actuais capitais de provincia.

PORTONOVO (V. 127). Vila da parroquia de Adina e
do concello de Sanxenxo (Pontevedra).

PUEBLA (V. 123). Refírese á antiga Pobra do Daián,
hoxe A Pobra do Caramiñal, vila e concello da
provincia da Coruña.

QUIROGA (V. 47). Vila e concello da provincia de
Lugo.

REDONDELA (V. 129). Vila e concello da provincia de
Pontevedra.

RIANXO (V. 123). Vila e concello da provincia da
Coruña.

RIBADAVIA (V. 31). Vila e concello da provincia de
Ourense.

RIBADEO (V. 63). Vila e concello da provincia de
Lugo.

SALVATERRA (V. 31). Concello da provincia de
Pontevedra.

SAN CIPRIÁN (V. 70). Lugar e parroquia do concello
de Cervo (Lugo).

SAN XENXO DE PADRIÑÁN (V. 128). Vila e concello da
provincia de Pontevedra.

SAN XULIÁN (V. 72). ¿A Pobra de San Xulián? ¿San
Xulián de Recaré (parroquia do concello do
Valadouro, na provincia de Lugo)?

SANTA EUXÍA (V. 122). Santa Uxía de Ribeira, vila e
concello da provincia da Coruña.

SANTA MARTA (V. 73). Santa Marta de Ortigueira,
vila e concello e antigo condado da provincia
da Coruña.

SANTIAGO (santiaguesas v. 133, Compostela v. 91).
V. Compostela.

SON (V. 122). Porto do Son, vila e concello da pro-
vincia da Coruña.

TAPIA (V. 65). Concello do occidente de Asturias, de
fala galega.

TUI (TUDENSES, V. 33). Cidade e concello (unha das
sete antigas capitais galegas) que pertence á
provincia de Pontevedra.

VALDEORRAS (V. 48). Vila e comarca nororiental da
provincia de Ourense.

VALLE DE OURO (V. 69). O Valadouro, vila e comar-
ca do norte da provincia de Lugo.

VERÍN (V. 46). Vila e concello da provincia de
Ourense.

VIGO (V. 21). Cidade e concello do Atlántico sur de
Galicia. Ela e A Coruña son as cidades de
maior número de poboación da nación galega.
Pertence á provincia de Pontevedra.

VILAGARCÍA (V. 125). Cidade e concello da provincia
de Pontevedra.

VILAMARTÍN (V. 63). Lugar da parroquia de Xerdiz
(Ourol) ou da parroquia de Rioaveso (Vilalba).
Ambos están na provincia de Lugo.

VILANOVA (V. 126). Vila e concello da provincia de
Pontevedra.

VILAXUÁN (V. 126). Lugar da parroquia de Sobrán
(Vilagarcía), na provincia de Pontevedra.

VILLAPOL (V. 62). Vilapol, lugar do concello de
Lourenzá (Lugo).

VILLAPÚN (V. 56). Vilapún, lugar de Santiago de
Doncos, concello das Nogais, na provincia de
Lugo.

VIVEIRO (V. 71). Vila e concello da provincia de
Lugo.
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Honor de Pontevedra, cuxa mente
chea de luz mui espellante e pura,
fixo de ti celeste criatura
un gran tesouro digno de outra xente.

5 Goza do ceo, goza eternamente
que Dios a groria santa lle precura
ó que acha na virtude súa fartura
cal ti modesto monxe preminente.
Si o chan ingrato do teu berse ollas,

10 que veña a ollada chea de contento
fitar no Burgo, e que bulir as follas
do Paraíso vexa o entendimento
de quen louor che bota, e que o recollas
suprícache doutísimo Sarmento.

“A SARMIENTO” (1859)

J.M.P.

(Recopilación de muchas palabras, voces y frases de la lengua gallega hecha por el
Rmo. Padre Fr. Martín Sarmiento, honor y gloria de Pontevedra, su patria. Lo da a luz D.
Juan M. Pintos. Pontevedra, 1859. Imprenta y encuadernación de D. José Vilas, praza
da Constitución n.º 5. O soneto encabeza a publicación e non ten numeración a páxi-
na, pero creo que corresponde á 3. Foi comparado co recollido na “Colección de poe-
sías gallegas de diferentes autores” de José Casal e Lois de 1865, t. I, p. 13 –páxina
numerada posteriormente como 19 a lapis– pero non se apreciaron diferenzas).
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Misit dives Gallaecia pubem.

Fermoso labrador que sin cansazo
fas recachar o mundo e mil primores
xermolla a feixes por un mar de frores,
con só quencelo ti dend’o teu pazo;

5 ti, que o calor difundes polo espazo,
brillante Febo que decote xiras
cheo de luz polo alto firmamento,
sin que as edades fagan decremento
no foco inmenso de que fogo tiras;

10 notorio decumento,
frorón dourado polo azul dos ceos
que así confunde a impíos com’a ateos,
ti, que benino a miña terra miras
carís lle pondo alegre de contento,

15 a Deus lle pide por un breve instante
que lle dé forza a meu cativo alento
porque louores a Galicia cante.
De Finisterre ó monte Pedrafita1,

“A GALICIA” (1861)

Notas aclaratorias:

Introdución: Misit dives Gallaecia pubem. A fértil Galicia enviou mocidade. Texto de Silio Itálico (De bello
punico, libro 3.º). A frase volve citala Pintos no “Discurso preliminar” do seu segundo intento de publicar
a “Segunda Setena” (1874) de A gaita gallega (liña 222. 4.º texto de “Apéndice final da publicación”). 1
Fermoso labrador. Maneira poética de designar o sol. 2 Recachar. Erguerse e ensinarse as cousas que se ocul-
tan. 3 Xermolla. Xermola, abrolla, xermina. 6 Febo. Apolo. Febo é o epíteto que se lle aplicaba, “o brillan-
te”. Apolo é fillo de Zeus e Leto e é o deus do sol. 8 Decremento. Decrecemento, diminución. 18 e s.
Parafita. Monte na Serra de Queixa, en Ourense. Parece que o lóxico é que dixese de Fisterra a Pedrafita
(e non Parafita), para abarcar Galicia de oeste a leste e logo de norte a sur de Santa Tecla ó cabo Ortegale.

1. No texto pon “Parafita” e non “Pedrafita”, pero parece erro.
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de Santa Tecla ó cabo de Ortegale
20 hai o tallón de terra máis bonita

que España tén ó norte occidentale.
Báñana toda caudalosos ríos,
cadoiros e torrentes,
que ó caír de curutos e vertentes,

25 borbollando escumóso-los seus bríos,
freixas de prata polo fondo corren
fasta chegar ó mar a donde morren.
Xorreiras de lintura
regálanlle as entrañas e, na tona,

30 debroulla o paramento de verdura
co amor de Frora, Ceres e Pomona.
Rescenden polos ares os olores
das herbas e das frores,
se mecen a mareas as espigas,

35 e entre tal variedade de colores
mimosa randa a freba das estrigas.
Penduran ricas froitas das froiteiras,
abondan as madeiras
nos soutos e devesas e folgadas

40 con vigas mui liñeiras
de valentes toradas
e resoa o balbordo dos pinales
como decote berra o mar na costa
batendo as olas contra os areales.

45 Paxaros infinitos, rebulindo
no tempo desque vén a Candeloria,

26 Freixas. Fervenzas, cadoiros, seimeiras, saltos de auga. 28 Xorreiras. Chorros, golpe de líquido que sae
con forza. Lintura. Lentura, humidade que na terra agoira boa calidade. 30 Debroulla o paramento.
“Debroullar” quizais sexa o mesmo que desenvurullar, desenguedellar. Aquí “debroulla o paramento de
verdura” querería dicir “desenvurulla o seu manto verde”. 31 Frora. Deusa dos xardíns e das flores. Ceres.
Deméter, filla de Crono e Rea. Deusa da agricultura. Pomona. Ninfa romana encargada do coidado dos froi-
tos. 32 Rescenden. Recenden, olen ben. 36 Randa. Randea, abanéase. Estrigas. Madeixiñas de liño. 39
Folgadas. Terras sen cultivar. 40 Liñeiras. Leñeiras, de boa madeira. 46 A Candeloria. Festividade da
Purificación da Virxe que se celebra o 2 de febreiro. É daquela cando comezan a aparearse os paxaros.
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nas ponlas e sinxeles penduricos
cantan, qu’é unha gloria,
alboradas de muitos repinicos.

50 De pólos e de pitos,
de galos e galiñas hai a pote,
de ovos se facendo muito lote
que para fóra vai en cargamento.
De barato alimento,

55 perdices e coenllos e mais caza,
sempre está chea a praza
de todo comestible e mantimento,
de canto se maxine de comida,
sustancia, de fartura e bo sustento

60 e regalo á apetencia de esta vida.
Hai bos viños de corpo que apresentan
de branco e mais de tinto varios cores,
de agullas, refrescantes, turruxeiros,
que poden se repor ós máis primeiros

65 prezados polos Reis e Emperadores.
¡De Amandi, de Castrelo e Valdeorras
qué viño de sabor e cacheteiro!
¡Qué rico é o tostado e paladeiro!
Se poden abillar as mesmas borras

47 Penduricos. Puntas das ponlas ou calquera cousa que colgue. Nos versos 45 a 49 hai bastante hipérba-
to. O que quere dicir é: “Infinitos paxaros, a partir da época da Candeloria, cantan alboradas de moitos
repinicos que é unha gloria (oír), mentres rebolen (pousados) nas ponlas e en calquera cousa que colgue
(penduricos). 51 A pote. En abundancia. 63 Agullas. Pruído acedo e fresco, para moitos agradable, que teñen
algúns viños galegos, especialmente cando son novos e de pouca graduación. Turruxeiro. Segundo o pro-
pio Pintos, dise do viño forte. 64 Repor. Competir. 66 Amandi. A comarca de Amandi (Lugo) produce viño
de excelente calidade, cunha graduación entre 10 e 12 graos. Os viños máis lixeiros e suaves da comarca
son os do val de Quiroga, que acadan uns 11 graos. Castrelo. Seguramente fai referencia a Castrelo de
Miño, comarca do Ribeiro de Miño, que produce un tipo de ribeiro de gran tradición. Valdeorras. A comar-
ca de Valdeorras en Ourense é outra das zonas vinícolas galegas máis antigas e importantes, tanto en can-
tidade como en calidade. 67 Cacheteiro. O mesmo Pintos dá como significado para esta palabra o castelán
“pendenciero”. 68 Tostado. Viño famoso que se produce no Ribeiro de Avia e noutras zonas de Ourense
con uvas brancas, finas e seleccionadas. Son preferidas as treixadura e verdello, porque son as uvas que
mellor se conservan. Paladeiro. Agradable ao padal. 69 Abillar. Poñer a billa ao tonel para poder consumir
o viño directamente. Aquí “consumir ata as feces”.
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70 dos viños esquisitos do Ribeiro.
Nas granxas branquexean os pombales
que niños son de amor e de inocencia
e ó lonxe dan sinales
da paz do campo, don da Providencia,

75 voando brancas pombas ó redore
cal anxos de purísimo candore.
E, no abrigo, por sitios mui sollosos
en ringle están curtizas das sobreiras
de donde sán2 enxames numerosos

80 de abellas sin cesar traballadeiras,
que voan espalladas e zoando
dozuras van sacando
das herbas e das frores,
nos dando as habildosas frabiqueiras

85 de balde os seus suores
de mel e mais de cera por mancheas
productos delicados nas enteas.
Multitude de ovellas e carneiros
de crabas e castróns, crabitos, años,

90 pastando vai nos montes en rebaños,
subindo ás cotorelas e ós outeiros.
E nas chouzas e veigas e nos prados
os maores ganados:
¡qué vacas tan leiteiras!

95 ¡qué becerros engorda o seu leitiño!
¡qué bois os de Laíño!
N’é milagre que as bulsas estranxeiras
a mercalos nos saian ó camiño.
De bácaros tamén hai muito gando

2. En nota do autor aclárase: por “saen”.

77 Sollosos. Con moito sol. 78 Sobreiras. Árbores que dan a cortiza. 87 Enteas. Entena, favo, panal. 96 Laíño.
Localidade de Dodro, da diocese de Santiago e da provincia da Coruña. 99 Bácaros. Bácoros, porcos.



446 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

100 de un inzo prodixioso e mui frecoente
e ca fariña e landres se cebando,
acódelle na feira muita xente,
sendo cousa evidente
qu’é mui prezado, alá polas Castelas,

105 xamón de Lugo e mailo de Caldelas.
De mulas e cabalos a milleiros,
de aguante e corredores,
por chano e costa arriba gabeadores,
puxando por quedar sempre dianteiros,

110 así xa son citados de primeiros
nas festas que dispuxo Escipión,
decindo Silio Itálico, gabando,
que voaba o calaïco Lampón3

¿E qué direi do abondo de pescado?
115 ¿que Tetis bota aquí a4 regazo cheo?

111 Escipión. Publio Cornelio Escipión, o primeiro Africano ou Africano maior (234 a. C.-184 ou 183 a. C.).
Xeneral romano heroe da segunda guerra púnica. Cara ao 206, sendo aínda procónsul (pois non tiña a
idade para o consulado), fíxose cargo do mando das tropas romanas. Durante a guerra púxose enfermo en
Cartaxena, circunstancia que aproveitaron os hispanos e dous corpos do exército romano para sublevarse
e rebelarse contra el. Pero Escipión curou máis cedo do que se esperaba, reprimiu a insurrección e des-
truíu a cidade de Iliturgis, matou os habitantes e queimou as casas. Volveu logo a Cartaxena e mandou
celebrar xogos fúnebres en honor ao seu pai e ao seu tío. Son estas as festas que se citan neste mesmo verso.
Nelas houbo non só xogo de gladiadores senón tamén carreira de carros e a pé, e outros xogos en que se
probaba a pericia dos participantes. Nestes xogos parece que participaron moitos galegos. 113 Silio Itálico.
Caio Silio Itálico, poeta latino do século I (25-100 d. C.). É autor dun longo poema épico (que comezara
na súa mocidade) sobre a segunda guerra púnica (Bella Punica), que é o que cita Pintos na súa nota. O
calaïco Lampón. Silio Itálico cita nos xogos de Cartaxena a participación de cuadrigas e di que, cando ini-
ciaron a carreira, o primeiro cabalo que chamou a atención foi un galego que era nomeado Lampón, pois
parecía que voaba e precedía os demais. Era tan rápido que lle gañaba ao vento. Pero por ser mal condu-
cido polo auriga Cyrno, que non moderou a impetuosidade da carreira, cansa pronto e gaña o cabalo astu-
riano Panchatés, gobernado polo auriga Hibero. 115 Tetis. A máis nova das Titánides. Uniuse ao seu irmán
Océano e tivo todos os ríos do mundo.

3. En nota do autor aclárase: Sil. Ital. De bell. pun. lib. 16. O verso presenta problemas métricos.

4. No texto pon “o”, pero a lóxica pide “a regazo cheo”.
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Non hai no mundo un pobo regalado
por natureza com’o meu terreo.
Navallas, bucaróns e caramuxos,
parrochas, birbirichos e barbadas,

120 percebes, panchos, pragos e curuxos,
alfóndegas e pirlos e pescadas,
samborcas, pintarroxas, zamoriñas,
xarretas, sollas, brecas,
ameixas e fanecas,

125 escachos, lapas, lirios e anduriñas,
rañartes, congros, chocos e carneiros,
panchoces, cherlas, eixes, peixespadas,
besugos e douradas,
cravudos, bertorellas e pateiros,

130 escalos, arroaces,
eiroas, robalizas e basocas,
praguetas e xurelos e sardiñas,

Lista alfabética de nomes de animais mariños presentes no poema “A Galicia” (vv. 118 a 147).
A identificación científica non é segura, pois Pintos limítase a enumeralos. Para localizalos empreguei a
obra Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia, que foi a miña tese de doutoramento e está
publicada como anexos 7 e 19 da revista Verba, Anuario Galego de Filoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela, Vigo, 1977 e 1983.

ALFÓNDEGA. Peixe da familia dos Trigla, semellante ao ESCACHO. 121. AMEIXA. Molusco bivalvo. Nome xené-
rico de varias especies de Tapes. 124. ANDURIÑA. Molusco bivalvo. Pectunculus hirundo. 125. ANGUIACHO.
Peixe. Conger conger, cando é de pequeno tamaño. 146. ANGUÍA. Peixe. Anguilla anguilla. 139. ARROAZ.
Mamífero mariño. ¿Pseudorca crassidens? 130. ATÚN. Peixe. Thunnus thynnus. 133. BADEXO. Peixe. Gadus polla-
chius. 147. BARALLOCA. Peixe. Gobius niger. 133. BARBADA. Peixe. Gaidropsarus cimbrius. 119. BASOCA. Peixe.
Phycis phycys. 131. BELTRÁN. Peixe. Phycis blennioides. 145. BERTORELLA. Peixe. Gaidropsarus mediterraneus.
129. BESUGO. Peixe. Pagellus acarne. 128. BIRBIRICHO. Molusco bivalvo. Cardium edule. 119. BOI. Tipo de
caranguexo. Cancer pagurus. 133. BONITO. Peixe. Sarda sarda. 135. BRECA. Peixe. Pagelus erythrinus. 123.
BUCARÓN. Peixe. Engraulis encrasicholus. 118. BUGUINA. Molusco univalvo. Bucinum undatum. 145. BURAZ (pl.
–ACES). Peixe. Pagellus acarne. 140. CABALIÑO. Tipo de vertebrado ou peixe mariño. Hippocampus guttulatus.
135. CAMARÓN. Crustáceo. Palaemon serratus. 144. CARAMUXO. Molusco univalvo. Littorina littoralis. 118.
CARANGUEXO. Crustáceo. Carcinus maenas. 146. CARNEIRO. Molusco bivalvo. Cardium echinatum. 126. CHERLA.
Peixe. Polyprion americanum. 127. CHOCO. Molusco cefalópodo. Sepia officinalis. 126. CENTOLA. Crustáceo.
Maja squinado. 133. CONGRO. Peixe. Conger conger. 126. CORNIÑO. Molusco univalvo. Assiminea grayana. 136.
CORVIÑA. Peixe. Johnius regia. 143. CRABA. Peixe. ¿Trigla hirundo? 139. CRAVUDO. Peixe. Galeus galeus. 129.
CURUXO. Peixe. Scophthalmus rhombus. 120. DONCELLA. Peixe. Coris julis. 144. DOURADA. Peixe. Sparus aurata.
128. EIROA. Peixe. Anguilla anguilla. Chámase así á de tamaño pequeno que vive na desembocadura dos ríos.
131. EIXE. Peixe. Dasyatis pastinaca. 127. ESCACHO. Peixe da familia dos Trigla, semellante á ALFÓNDEGA. 125.
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centolas, bois, atúns e barallocas,
sabenlas, pintos, lorchas e zancados,

135 bonitos, lirpas, mendos, cabaliños,
vieiras e corniños,
torpedos, tabiróns, pombos, lenguados,
ourizos, ollosmoles, sanmartiños,
anguías, tranchos, crabas, xardas, ostras,

140 buraces e touriños,
marolos, tingas, luras e lagostras,
robalos, rodaballos e moreas,
salmóns e troitas, muxes e corviñas,
doncellas, camaróns e mais lampreas,

145 beltráns e longueiróns, raias, buguinas
e melgas, anguiachos, caranguexos
e nécoras e pulpos e badexos.

ESCALO. Peixe. ¿Salmo trutta trutta? 130. FANECA. Peixe. Gadus luscus. 124. LAGOSTRA. Crustáceo. Palinurus vul-
garis. 141. LAMPREA. Peixe. Petromyzon marinus. 144. LAPA. Molusco. Patella vulgata. 125. LENGUADO. Peixe.
Solea solea. 137. LIRIO. Peixe. Gadus poutassou. 125. LIRPA. Peixe da familia dos Pleurenectiformes de inferior
calidade que o linguado. Microchirus azevia. 135. LONGUEIRÓN. Molusco bivalvo. Solen vagina. 145. LORCHA.
Peixe. Blennius gattorugine. 134. LURA. Molusco cefalópodo. Loligo vulgaris. 141. MAROLO. Molusco bivalvo.
Cardium aculeatum. 141. MELGA. Peixe. Squalus acanthias. 146. MENDO. Peixe. Glyptocephalus cynoglossus. 135.
MOREA. Peixe. Muraena helena. 142. MUXE. Peixe. Mugil nas distintas variedades. 143. NAVALLA. Molusco
bivalvo. Ensis ensis. 118. NÉCORA. Crustáceo. Portunus puber. 147. OLLOMOL. Peixe. Pagellus centrodontus. 138.
OSTRA. Molusco bivalvo. Ostrea edulis. 139. OURIZO. Equinodermo. Paracentrotus lividus. 138. PANCHO. Peixe.
Pagellus de pequeno tamaño. 120. PANCHOZ. Peixe. Dentex dentex. 127. PARROCHA. Peixe. Sardina pilchardus
de tamaño pequeno. 119. PATEIRO. Crustáceo. Polybius Henslowi. 129. PEIXESPADA. Peixe. Xiphias gladius. 127.
PERCEBE. Crustáceo. Pollicipes cornucopia. 120. PESCADA. Peixe. Merluccius merluccius. 121. PINTARROXA. Peixe.
Scylliorhinus stellaris. 122. PINTO. Peixe. Labrus merula. 134. PIRLO. Peixe. Tipo de Trigla. 121. POMBO. Peixe.
Tipo de raia Dasyatis. 137. PRAGO. Peixe. Sparus pagrus. 120. PRAGUETA. Peixe. PRAGO ou BRECA de tamaño
pequeno. 132. PULPO. Molusco cefalópodo. Octopus vulgaris. 147. RAIA. Peixe. Denomínanse así varios pei-
xes do xénero Raia. 145. RAÑARTE. Debe ser un peixe chamado noutros lugares “rañorte”, é dicir, o
Scylliorhinus canicula. 126. ROBALIZA. Peixe. Morone labrax (cando é de tamaño mediano). 131. ROBALO. Peixe.
Morone labrax (cando é de tamaño grande). 142. RODABALLO. Peixe. Scophthalmus maximus. 142. SABENLA.
Peixe. Alosa alosa. 134. SALMÓN. Peixe. Salmo salar. 143. SAMBORCA. Peixe. Alosa falax. 122. SANMARTIÑO.
Peixe. Zeus faber. 138. SARDIÑA. Peixe. Sardina pilchardus. 132. SOLLA. Peixe. Pleuronectes platessa. 123.
TABIRÓN. Peixe. Reciben este nome varias especies de escualiformes de tamaño grande. 137. TINGA. Peixe.
Myliobatis aquila. 141. TORPEDO. Peixe. Raia da familia dos Torpedo (Torpedo marmorata, Torpedo nobiliana,
Torpedo torpedo). 137. TOURIÑO. Mamífero mariño. Phocaena phocaena. 140. TRANCHO. Peixe. Clupea sprattus.
139. TROITA. Peixe. Salmo trutta. 143. VIEIRA. Molusco bivalvo. Pecten maximus. 136. XARDA. Peixe. Scomber
scombrus. 139. XARRETA. Peixe. BADEXO de tamaño mediano. Gadus pollachius. 123. XURELO. Peixe. Trachurus
trachurus. 132. ZANCADO. Debe ser un tipo de crustáceo con grandes pinzas ou “zancas”, quizais o “lumbri-
gante” ou Homarus gamamarus. 134. ZAMORIÑA. Molusco bivalvo. Chlamys varia. 122.
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A máis de todo eso a miña terra
de minas de metales un tesouro

150 fechado nas entrañas inda cerra,
correndo polo Sil píbodas d’ouro.
Mais inda o tén maor na gran bondade
do clima tan mimoso,
que a xente é forte, san, de muita dura

155 e facilmente o enfermo se precura,
pois nin o vran5 n’inverno é riguroso
por eso nas edades xa pasadas,
correndo aquela sona,
colocaban as Illas Fortunadas

160 nas Illas de Baiona6.
Por eso foi notorio e saben todos,
como certa noticia,
que a este chan saudoso de Galicia
se viñan a criar os Reies Godos.

165 Pois con taes elementos, ¡ou Galicia!,
¿por qué se me apresenta a túa imaxe
cos cabelos voando desparxidos,
desarrombado o traxe,
cos ollos mornos, tristes e afrixidos?

170 ¿Dos tempos que son idos
alémbrache a túa lanza tan temida
que ó lexos centellaba
e ó máis valente peito amedrentaba

151 Píbodas. Pebida. 152 Inda o ten maor. O pronome “o” substitúe a “tesouro”, que aparece tres versos
máis arriba (v. 149). 155 Precusa. Coida, asiste, sanda. 159 Illas Afortunadas. Fortunatae insulae era a deno-
minación que daba Plinio a unhas illas que estaban fronte ao promontorio ártabro, que non se sabía con
seguridade onde había que situalo e, por iso, algúns investigadores identificaron estas illas coas Cíes
(Florez), coas de Ons e Donza (Cornide) ou coas Sisargas (disto é partidario, sen especial convencemen-
to, Murguía). Na actualidade identifícase esta denominación coas illas Canarias. 168 Desarrombado.
Desamañado, descoidado, mal colocado (arrombar quere dicir “gardar”).

5. En nota do autor aclárase: “verán”.

6. En nota do autor aclárase: Ortelio, Morales, Sarmiento.
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si a voz dabas de guerra
175 atroando nos fondos e na serra?

¿Alémbranche os aceiros tan gabados
das hostes africanas,
que os fillos teus pediron e levados
a Aníbal7 lle lograron o renome

180 de vencedor de Cannas8?
¿Alémbrache que Roma poderosa
leirar tuvo contigo centos d’anos
e que Bruto chamábase o Galego,
soberbio e fachendoso entre os Romanos?

185 ¿Alémbrache de aqueles inimigos
feroces e tiranos,
que cal mareas viñan en lexións,
topando nos teus fillos con leóns?
Os mesmos inda son, nobre Galicia,

190 que nunca o pé na guerra atrás volveron;
anque dez se tirasen contra cento

176 Aceiros tan gabados/ das hostes africanas. Con Aníbal estaban en Cannas non só 12 000 africanos senón
tamén 8000 hispanos, dos que moitos eran galegos. En Cannas foron atopadas moitas espadas de bronce
que segundo Murguía (Historia de Galicia, A Coruña, 1905, t. II, p. 185, en nota) eran seguramente dos
hispanos, principalmente dos galegos. 178 Levados. Levantados en armas, rebelados. 179 Anníbal.
(Cartago 247-Bitinia 183 a. C.) Xeneral cartaxinés fillo de Amílcar Barca. Serviu co seu pai en Hispania e
no ano 221 foi elixido xefe cartaxinés da Península. Atacou Sagunto, cidade aliada de Roma, iniciando a
segunda guerra púnica. Decidido a eliminar a Roma como potencia en expansión, pasou a Italia e venceu
os romanos en Tesino, Trebbia, Trasimeno e Cannas. Logo apoderouse de Capua e Tarento, marchou sobre
Roma, que non conseguiu conquistar. Vencido en Zama por Escipión, volveu a Cartago, onde foi nomea-
do xefe de goberno. Pero no ano 196 a. C. tivo que fuxir acusado de intentar romper a paz con Roma.
Busca refuxio na corte de Antíoco III, pero ao ser vencido en Magnesia (190 a. C.) foxe a Bitina e suicída-
se para non ser asasinado. 180 Cannas. Aníbal venceu os romanos en Cannas (216 a. C.) e estivo a piques
de apoderarse de Roma. 182 Leirar. Batallar, pelexar. 183 Bruto, o Galego. Décimo Xunio Bruto venceu os
galegos na batalla do Douro (6 de xuño de 137 a. C.), relatada polo historiador Orosio. Segundo este, os
galegos presentáronse con 60 000 homes, dos que morreron 50 000. Seis mil foron feitos prisioneiros e só
catro mil conservaron a liberdade e a vida. Por esta batalla o xeneral vencedor recibe o sobrenome de “o
Galaico”. Décimo Xunio Bruto pasou o Douro e despois o Limia (que os romanos identificaron co famoso
río do Esquecemento) e conquistou a zona costeira da antiga Galicia ata o Miño, sen penetrar nas terras
do interior, onde se refuxiaron entre montañas e bosques os galaicos.

7. No orixinal pon “Annibal”, pero eu sempre vin escrito “Aníbal”.

8. Pola contra aquí o texto pon “Canas” e non “Cannas”, como tradicionalmente se escribe.
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con valeroso alento
seus lares e súa patria defendían
e, si a loitar morrían,

195 tamén ó forte empuxe do seu brazo
de nervos com’o ferro,
de capitón a tombos, reboladas
para un inmenso enterro
caían as lexións descartizadas.

200 Con voces de trebón alí Galicia
soaba entre os estrondos
das armas e dos berros.
E o longo abouxamento polos ares
corría, e pola terra e polos mares,

205 chegando ó Capitolio, onde temían
o fin de tan heroïca constancia...
E do Medulio os concos repetían

197 De capitón. De cabeza. 205 Capitolio. Templo da antiga Roma dedicado a Xúpiter. Está situado na cima
meridional do Monte Capitolino (un dos sete cerros romanos) e foi destruído polos vándalos. 207 Medulio.
Aínda que Décimo Xunio Bruto iniciou a conquista de Galicia, esta só foi continuada por Xulio César (60
a. C.), que someteu a Roma o litoral que vai dende A Guarda ata A Coruña. Quedaba, polo tanto, a parte
norte e interior sen conquistar. Esta conquista realízaa Augusto a partir do 26 a. C. Toma como base Braga
e dende alí despraza as lexións (ao mando dos legados Caio Antistio Vetus e Caio Furnio) cara a oriente,
metendo os galegos nos montes desa zona, limítrofes con Asturias e León. Neste lugar parece que está o
monte Medulio (á beira do Miño, quizais as Médulas, hoxe destruídas polas minas imperiais). Neste monte
agrupáronse as últimas forzas galegas, coas súas familias, que fuxían da escravitude romana e foron asedia-
dos por un foso de 15 millas que rodeou o monte. Ante a imposibilidade de fuxir e vendo perdida toda a
esperanza, a poboación galega decidiu suicidarse, algúns matándose coas armas, outros botándose ao lume
e outros co veleno dos teixos que abundaban no monte (“cogiendo ramas de unos árboles llamados Tejos
bebían su humor venenoso y morían con el” son as palabras que emprega o Padre Gándara no seu Nobiliario,
Armas y Triunfos de Galicia, libro 1.º, capítulo 8, p. 26, referencia á que nos remite Pintos no pé de páxina).
Trátase pois dunha heroica resistencia que mostra a valentía dos nativos habitantes de Galicia. Concos. No
libro III dos Carmina de Horacio, na canción cuarta, que comeza “Descende caelo et die age tibia”, fálase,
de entre os pobos sometidos ao Imperio, dun coñecido como os Cóncanos, que devecen por sangue de caba-
lo. No “Vocabulario histórico-mitolóxico”, que nesta tradución dos Carmina inclúe Iglesia Alvariño, dise que
os cóncanos son un pobo non moi coñecido da Cantabria, mencionado tamén por Silio Itálico (Q. Horatii
Flacci, Carmina, tradución, prólogo e notas por Aquilino Iglesia Alvariño, Inst. Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos, Santiago, 1951, pp. 87 e 226). Non sei se Pintos identifica este pobo co galego que se defendeu
ata o final no monte Medulio, repetindo os horrores de Numancia ante o terror que provocaba o dominio
de Roma, ou se coa palabra “concos” quere dicir “concavidades”, as “concas” dos ríos. Se fose isto último
habería que entender que os vales repetían o eco dos sons de terror que motivaban os conquistadores roma-
nos nos lugares onde chegaban e tamén reproducían de novo un sentimento de horror semellante ao dos
arévacos, conquistados e aniquilados en Numancia.
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¡Terror de Roma, horrores de Numancia!9

Unha grande marea de barbarie
210 dimpois alá no norte se axuntando

a enchente desbordou e sobre Roma
caíu, o seu poder asolagando.
E ti, nobre Galicia, resollando,
o loro infame rompes centenario

215 e cinxes a primeira a gran coroa
co signo redentore do Calvario.
Somente así quixeche a Reciario,
soberano dos Suevos,
e co’ os teus valentismos arotrevos

220 do mundo cristïano es alegría,
fundando así a primeira monarquía.

9. En nota do autor aclárase: V. Gándara, lib. 1º A. y T. de G. Refírese á obra de Felipe de la Gándara e
Ulloa titulada Nobiliario, Armas y Triunfos de Galicia, hechos heroicos de sus hijos y elogios de su nobleza y de
la mayor de España y Europa. Compuesto por el padre maestro Fray Felipe de la Gándara, de la orden de San
Agustín, Coronista (sic) General de los reinos de León y Galicia. Editada por Julián de Paredes, impresor de
libros, Madrid, 1677. A historia do Monte Medulo (sic) á que fai referencia Pintos aparece na obra de
Gándara no libro 1.º (como nos di o pontevedrés), capítulo 8, p. 26.

208 ¡Terror de Roma! O dominio de Roma provocaba a escravitude dos pobos sometidos, polo que se lle
tiña tanto medo que moitos dos integrantes destes pobos preferían morrer antes que ser dominados.
¡Horrores de Numancia! Numancia foi unha antiga cidade dos arévacos a 7 km ao norte de Soria. Foi des-
truída por Publio Cornelio Escipión Emiliano (conquistador de Cartago) no ano 133 a. C., despois dun
asedio de nove meses. Os numantinos preferiron morrer antes que entregar a cidade, que foi queimada.
213 Resollando. Resollando. Ten sentido figurado: con actitude indómita, sen someterte totalmente. 214
Loro. Correa que amarra o xugo ao arado ou ao carro. 215 e 216 E cinxes a primeira a gran coroa/ co signo
redentore do Calvario. Galicia convértese no primeiro reino bárbaro cristián (v. versos 220 e 221). 217
Reciario. Rechiario foi o rei suevo galego dende o 448 a 457, sucesor de Rechila. Conquistou parte da
Península contrabalanceando o poder visigodo ata que foi derrotado na beira do Órbigo o 5 de outubro
de 456, coa perda de Astorga, Porto e Braga. Entón o estado suevo quedou mergullado en loitas civís ata
que Leovixildo o anexionou ao estado visigodo.  219 Arotrevos ou arrotrebas, denominación dada a un
pobo antigo, citado polos xeógrafos máis célebres, que habitou na parte setentrional de Galicia e ao que
primitivamente se chamou ártabros. 220 Do mundo cristïano es alegría. Rechiario, segundo testemuñan
Idacio e San Isidoro, converteu os suevos do paganismo ao cristianismo, facendo de Galicia o primeiro
reino bárbaro cristián de tendencia occidental, non ariana (cun século de adianto sobre o reino visigodo).
221 Fundando así a primeira monarquía. No século V prodúcese na Gallaecia a invasión sueva, pobo que
acada a paz cos galego-romanos no 433 por mediación do bispo Idacio, guía espiritual de Galicia nese
tempo e, probablemente, o instigador da conversión de Rechiario ao cristianismo, feito que axudou moito
ao entendemento dos dous pobos. Os suevos establecen en Braga a capital da primeira monarquía euro-



A Galicia 453

O cetro teu estonce repasaba
León e Lusitania e a Castela
e anque escurecida a túa estrela,

225 a lengua túa di quen foches ante10

pois inda en Portugal está reinante,
e nos códigos mesmos castelanos
a miles hai os termos galicianos.
Os Godos, xa dos Suevos vencedores,

230 a Iberia gobernaron largo tempo;
mais sempre de Galicia prezadores
polo seu valimento,
lle daban ousequioso tratamento,
por eso os fillos seus xa se chamaban

235 os Príncipes entonces de Galicia
que era a súa delicia,

pea esgazada do Imperio Romano de Occidente. A monarquía sueva precede a visigoda en máis dun sécu-
lo dentro da Península. Ademais os suevos adiántanse en moitos anos aos visigodos na estruturación ecle-
siástica e administrativa do territorio en parroquias, a única organización operativa en Galicia ata o último
terzo do século XX. 222 Repasaba. Pasaba diante de. 225 Quen foches ante. Que ti existiches con anteriori-
dade, que ti fuches a que se formou antes. Non é posible obviar, como di Rafael Lapesa (Historia de la len-
gua española, Madrid, 3.ª edición, 1955, p. 87), que o reino suevo dominou en exclusiva Galicia durante
os cento setenta e sete anos que durou, ata a conquista por Leovixildo no 585. Dende os primeiros anos
do século V prodúcese a ruptura progresiva do Imperio Romano e parece probable que sexa entón cando
se inicien con claridade as diferenzas da lingua romance. Así pois o galego non só empeza a xestarse cun
superestrato lingüístico diferente do do castelán, senón que quizais o faga en épocas anteriores, pois é con
anterioridade que o seu territorio se esgaza do Imperio. A referencia de Pintos remite a varios autores, o
primeiro deles o P. Mariana na súa Historia general de España, libro 5.º, capítulos 1.º e 3.º. Examinei dúas
edicións: unha completada ata a morte de Carlos III polo doutor don José Saban y Blanco, publicada en
vinte tomos na imprenta de don Leonardo Núñez de Vargas en Madrid, 1818; a outra, completada ata o
ano 1851, en dous tomos e publicada nas oficinas e establecemento tipográfico do Semanario Pintoresco
Español y de la Ilustración a cargo de don G. Alhambra (Madrid, 1858). Na primeira das edicións o libro
5.º, que cita Pintos, está no tomo 4.º e na segunda está no tomo 1.º. En ambas o primeiro capítulo fala de
como as nacións bárbaras viñeron a España e se asentaron na Península e o terceiro capítulo recolle as con-
quistas suevas e a conversión deste pobo ao catolicismo. Pero en ningún destes capítulos vin ningunha
referencia clara ao feito de que a lingua indicase a orixe máis antiga do reino de Galicia.

10. En nota do autor aclárase: Mariana, lib. V, c. 1.º e 3.º; Puffendorf, Intr. a l’hist. del’ Un. p. 145; Sarmiento
t. XVI, & 4914.
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e aquí en Pazos de Rei se lle criaban11,
convindo ter de parte e por amigos
os qu’eran de temer como inimigos.

240 Caíron tamén eles do seu trono,
que nada está seguro acá na terra,
e as faltas e crimes deles fono
a causa de heredarmos triste guerra.
O libro da esperencia non aterra

245 ós altos, relaxados,
que da moral se rin desprocatados
e cuidan ser eternos,
que nunca baixarán par’ os infernos.
A lástima é que sendo delincuentes

250 por eles o castigo paguen outros
que foron inocentes.
Quedaran ben patentes
exempros de Lucrecia e de Virxinia

237 Pazos de Rei. Nosa Señora do Sagrario de Pazos de Reis, parroquia do municipio de Tui (Pontevedra).
O nome desta parroquia parece que provén de estar nela situado o pazo de Witiza e outros reis visigodos.
Os restos conserváronse ata o século XVIII, no lugar denominado Monte Real. (Disto fala Murguía, Historia
de Galicia, Santiago, 1888, t. III, p. 216. Tamén fala da importancia dos suevos-galegos no reino gótico na
p. 192 e ss.). Para Risco (Historia de Galicia, Vigo, 1952, p. 60) Pazos de Rei sería Palas de Rei pois Galicia
conservou, baixo a dominación dos godos, as súas leis, costumes e réxime interior. Ás veces o rei godo de
Toledo mandaba a Galicia o fillo para que gobernase, asociado ao trono. Así sucedeu con Recesvinto, que
mandou a Witiza a gobernar no territorio galego, á residencia de Palas de Rei (de onde lle vén o nome).
Pintos remítenos ao Nobiliario, Armas y Triunfos de Galicia do P. Gándara (libro 2.º, capítulo 1.º, p. 132),
onde este di: “Y que con ellos llegó cerca de la ciudad de Tui (a donde dicen Paços de Rei), lugar (ya se
sabe) a donde se acostumbraba a criar a los infantes de los Reyes Godos, destinados a la corona de toda
España, con título de Reyes de Galicia y allí están sus palacios. Allí se había criado este príncipe Pelayo,
en compañía de su padre Fagila” (así penso está escrito este nome, e non “Favila”). 240 Eles. Refírese aos
reis godos. 243 Triste guerra. A guerra chamada “da Reconquista”. 253 Lucrecia. Dama romana que se sui-
cidou despois de ser violada por Sexto Tarquino. Virxinia. Moza plebea romana, moi virtuosa, a quen o
seu pai preferiu matar antes que vela escravizada e violada polo decénviro Apio Claudio. Tanto Lucrecia
como Virxinia representan a insubmisión do pobo romano ante os abusos do poder, pois motivaron rebe-
lións cidadás importantes que tiveron froito político.

11. En nota do autor aclárase: Gándara, lib. 2.º.  A obra de Gándara é a nomeada na nota n.º 9 (Nobiliario,
Armas y Triunfos de Galicia) e a referencia á que fai alusión Pintos está, como el di, no libro 2.º, capítulo
1.º, p. 132.
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que o sangue seu verteron
255 e pobos encenderon

e fogo nos poderes atearon
aqueles que da afrenta se vingaron.
Así, afiando a Morte a súa gadaña
en África, incirrada e mui acerba,

260 nun brinco se chantou acá en España,
segando nas cabezas como en herba.
Florinda lle gritara, que é testigo
da violación infame de Rodrigo.
Dos mouros o estandarte xa trunfante

265 pasea por España: o sabre corvo
a eito leva todo por dïante,
sin atopar atranco nin estorbo,
poñendo de Mahoma leis, costumes
e inxirindo en Castela novos numes.

270 A santa relixión contaminada
se viu alí, e a mesma lingua patria
con voces arabescas misturada.
Pero non foches ti, Galicia amada,
quen o xugo sufriu tan afrentoso.

275 Teu pobo valeroso,
co fillo de Favila aquí nacido,

256 Atearon. Acenderon, atizaron, provocaron (ver atea no verso 286). 262 Florinda. Florinda, a Cava, filla
do conde don Xulián, que viviu no século VII. Segundo a lenda o rei don Rodrigo abusou dela e isto moti-
vou a traizón de don Xulián cando se produciu a invasión moura. Florinda, polo tanto, foi a que chamou,
encirrando ou apurrando cos seus berros, á Morte, que veu, acerba, intratable, coa gadaña, dende o norte
de África. 263 Rodrigo. Rodrigo foi o último rei visigodo. Sucedeu a Witiza no 710. Pereceu na batalla do
Guadalete (711) loitando contra os bérberes. 269 Inxirindo. Introducindo. Numes. Neste caso “deuses”.
276 Favila. Nobre visigodo, duque de Cantabria, a quen algúns cronistas fan pai de Paio (o famoso don
Pelayo), entre eles Lucas de Tui, que ademais supuxo que era fillo de Chindasvinto, aínda que isto é dubi-
doso, pois son varias as versións sobre a ascendencia de “don Pelayo”. O Albendense sostén que era fillo
de Vereundo e neto ou sobriño de Rodrigo e outros historiadores din que era de condición humilde. Os
historiadores árabes din que era fillo dunha familia nobre hispanorromana ou indíxena. Menéndez Pelayo
(Historia de España, Madrid, 1940, t. III, introdución XXII) di que foi na época en que Witiza, sendo mozo,
gobernaba o reino suevo galego cando aparece por primeira vez na historia de España o nome dun
“Pelayo”. Segundo Menendez Pelayo, cando Witiza recibiu o goberno do reino suevo fixando a residencia
en Tui (698-702), feriu mortalmente ao duque Favila, que era pai de Paio (ou Pelayo); por iso cando her-
dou o trono do seu pai desterrou o fillo da corte de Toledo (onde tiña un cargo), por medo á vinganza.
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un berro aterradore deu de guerra,
que espanto lle causou á xente perra.
Emporeso algún tempo aquí pararon

280 e fixeron destragos ben arreo;
mais nunca de sosego eles lograron
que sempre os axotaron
as picas e bisarmas do terreo.
Por adentro do seo

285 da patria e relixión o fogo santo
na xente de Galicia atea tanto,
que morrer só desexa,
primeiro que sufrir a negra mingua
de que os mouros lle manchen a súa lingua,

290 nin as leis nin costumes nin a igrexa.
Ciados polos nosos e mallados
os lindes de Galicia botan fóra
tocándolle a Galicia ser señora
da Reconquista polos seus soldados.

295 En ela foron sempre sinalados,
e xa en León un ascendente houbo
do Bon Guzmán, que moribundo soubo
render o colo ó alfanxe de Almanzore
antes de ser á patria vil traidore.

278 A xente perra. Insulto con que se coñecía os infieis, aquí os mahometanos. 282 Axotaron.
Escorrentaron. 283 Bisarmas. Alabarda que ten unha pequena fouce dun lado e unha punta doutra. Vai
cun mango de dous metros de longo. 291 Ciados. Botados para atrás, obrigados a recuar. 297 O Bon
Guzmán. Afonso Pérez de Guzmán, chamado “o Bo” (1256-1309). Nobre leonés, fillo natural de Pedro
Núñez de Guzmán, adiantado de Castela. Participou na conquista de Tarifa (1292) e Sancho IV encar-
goulle a súa defensa. Atacado polo rei mouro de Granada e os seus aliados, os benimeríns, preferiu sacri-
ficar a vida do seu fillo (en poder destes) antes que entregar a fortaleza. Comparable a esta actuación heroi-
ca, considera Pintos a anterior do galego Guillermo (verso 301), que preferiu morrer defendendo León
antes que venderse ao ouro de Almanzor. 298 Almanzore. Abu Amir Muhammad, chamado Almanzor
(940-1002). Caudillo árabe. No ano 976 foi elevado á dignidade de visir se ben xa gobernaba como autén-
tico califa. Realizou moitas expedicións a territorios cristiáns, entre as que están as de Barcelona e Santiago.
O 11 de agosto de 997 foi arrasada e destruída Compostela por Almanzor. A expedición do caudillo árabe
entrou polo mar, polas Rías Baixas. Da cidade, que xa tiña dous séculos de existencia, só quedaron as ruí-
nas. O invasor respectou, no entanto, a tumba do apóstolo e o monxe que rezaba ao seu carón. O bispo
Pedro de Mezonzo iniciou, ao día seguinte da marcha de Almanzor, a reconstrución da cidade.
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300 Ilustre fillo da leal Galicia,
Guillermo valeroso,
firme, constante, fiel, pundonoroso,
un ano inteiro rechazache o mouro,
sin que pudese reducirte o ouro,

305 que che ofrecía aquel batalladore
que ó fin matoute; pero a súa cabeza
rodou ben presto en Catalañazore.
En todas partes, sí, Galicia soa
con gran alaudo pola valentía

310 e nas historias a nobreza súa
tuvo e terá sempre nombradía.
Eles seguiron en tan santa empresa
fasta acabar cos mouros
e en tódalas batallas se atoparon,

315 e co maor denodo pelearon
de noite e mais de día,
nas Navas, en Toledo… A súa espada
como raio tremendo resplandía
por riba das murallas de Granada.

320 Por eso ti, Galicia, regalada
polas túas proezas e fazañas

301 Guillermo. Parece que Pintos quere aludir ao heroe galego Guillermo (Guillén) González, natural da
Galicia lucense que, segundo o bispo Lucas de Tui (na p. 98 da súa Crónica, indica Vicetto no t. IV da súa
Historia de Galicia, 2.ª edición, Santiago, 1986, p. 225), defendeu (aínda estando enfermo) por orde de
Vermudo II a cidade de León contra Almanzor, ao que compara co posterior Guzmán “o Bo”. 307
Calatañazore. Foi a batalla en que se di que se feriu a Almanzor, que morreu, posteriormente, a causa das
feridas. 309 Alaudo. Gabanza. 317 Navas. Navas de Tolosa, pequena poboación de Xaén, célebre porque
nos seus arredores Afonso VIII de Castela, apoiado por Sancho II de Navarra e Pedro II de Aragón, derro-
tou o exército almohade (1212). Esta vitoria acabou coa expansión árabe. Á batalla non asistiu Afonso VIII,
rei de Galicia e León, pero parece que si o fixeron moitos nobres galegos como Fernán García de Caamaño,
Fernán López de Ulloa, Paio Mendoza de Soutomaior, Gonzalo Páez de Tavera, Roi Fernández Cordoniz,
Rodrigo de Salgado, Rodrigo de Figueroa, Sancho González de Reinosa e Martín Fernández de Ceballos
entre outros, ademais doutros ricos-homes galegos que engadiron aos seus escudos os méritos ou mortes
nesta batalla. Toledo. Esta poboación foi reconquistada no ano 1085 por Afonso VI, nomeado nas crónicas
árabes como rei de Galicia. Volveuse entón establecer alí de novo a capital do reino, logo de 374 anos de
pasar dos visigodos aos árabes. 319 Granada. Foi o último bastión árabe reconquistado. Era un reino de
taifas e foi reconquistado polos Reis Católicos o 2 de xaneiro de 1492, logo de vencido o seu rei Boabdil
“o Novo”.
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de privilexios foches sinalada
máis que ningunha xente das Españas.
Por eso aínda agora os teus altares

325 ostentan sempre vivo o Sacramento
que sexa manifesto documento
da gloria dos gallegos militares.
Por eso o reximento de Galicia
que chaman o Señore

330 a naide de este mundo lle rendía
a bandeira, que, reina do valore,
somente se rendía ó Salvadore12.
De blasóns e de timbres resplandentes
polos montes e campos e ciudades

335 de Galicia se atopan mui frecoentes

12. En nota do autor aclárase: Clonard, Hist. org. dl. arm. de inf. y cab. Trátase da obra de Serafín M.ª de
Sotto, conde de Clonard, titulada Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas, 16 volu-
mes. Madrid, 1851-1859. Non puiden consultala.

325 Ostentan sempre vivo o Sacramento. Parece que foi o costume derivado de ter en Santa María, catedral
de Lugo, permanentemente exposto o Santísimo Sacramento da Comuñón, costume documentado xa en
1130, que algún erudito relaciona coa condenación da herexía priscilianista e a súa peculiaridade eucarís-
tica de usar uvas ou leite para consagrar en vez do pan e viño. O licenciado Molina dá outras dúas posi-
bles razóns diferentes. Unha é a de indicar o método ortodoxo da consagración fronte á opinión hetero-
doxa ariana. E outra, a máis de fiar para Molina, é que, antes de caer a Península nas mans dos árabes, era
costume ter así, exposto, sempre o sacramento; e como Lugo non caera nunca nas mans dos árabes man-
tivo o privilexio de seguir facéndoo e de poñelo no seu escudo. Esta parece ser a opinión que defende
Pintos. Pero é falsa, pois Lugo foi conquistado polos musulmáns no ano 714 e o costume de expoñer o
Santísimo Sacramento non foi xeral na Cristiandade ata o século XIII. 329 e ss. O reximento que chaman o
Señore/ a naide de este mundo lle rendía/ a bandeira, que Reina do valore/ somente se rendía ó Salvadore. A refe-
rencia que dá Pintos para sustentar esta afimación remite a Serafín M.ª de Sotto, conde de Clonard, autor
da Historia orgánica de las armas de infantería y caballería españolas, que consta de 16 volumes e foi publi-
cada en Madrid entre 1851-1859. Non me foi posible consultar esta obra e por iso non podo dar razón
nin do tomo nin da páxina de onde saca o pontevedrés a referencia. Na Galería de gallegos ilustres de
Vesteiro Torres (Ed. Galicia, Buenos Aires, 1955), no t. II, p. 200, no capítulo dedicado a don Diego
Sarmiento de Acuña, “El conde de Gondomar”, recóllese unha carta do devandito personaxe ao secretario
de Estado, don Andrés de Prada, onde se asocia a presenza do Santísimo Sacramento no brasón galego ao
antigo poder militar, xa que se di: “Y del antiguo poder y nobleza de Galicia es bastante muestra el ser
poseído todo aquel reino de señores naturales, con solo el verdadero derecho de las gentes, y inmemorial
y antiquísima posesión y sucesión de sus pasados, sin otras cartas ejecutorias ni títulos ganados por dere-
chos civiles, y así en el blasón, como quien primero escogió, tomó el mejor de todos, que es el Santísimo
Sacramento”.
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pregoando as súas altas cualidades
ilustres apellidos de nobreza
e títulos de altísima grandeza,
que o maor privilexio arraiga nela

340 de publicar os reies de Castela13.
En tódalas edades os gallegos,
de España mui leales defensores,
probaron polo mar e pola terra
que non se presentaban nunha guerra

345 soldados máis valentes nin mellores.
Gallego foi Fernando de Saavedra
que en campo de batalla a Alonso Enríquez,
que rei de Portugal foi o primeiro,
o fixo por súa man el prisioneiro.

350 Gallego foi aquel, que alá en Pavía,

340 De publicar os Reies de Castela. Penso que a publicación dos reis estaba nas mans do notario maior do
reino, cargo que tiveron os arcebispos composteláns dende que Afonso VII llo concedeu ao arcebispo
Xelmírez. No tomo I da Galería de gallegos ilustres de Vesteiro Torres, Ed. Galicia, B. Aires, 1955, no capí-
tulo titulado “El vizconde de Altamira”, na p. 105, dise: “Famosos capitanes, diplomáticos y virreyes dió
la casa de Altamira, en la que fueron agrupándose hasta el presente títulos y grandezas a pares, no menos
que especiales prerrogativas. El último conde proclamó reina de Castilla a Isabel de Borbón, en calidad
hereditara de Alférez mayor del reino”. En nota, Pintos cita a “Altamira” facendo, evidentemente, referen-
cia a este feito. 346 Fernando de Saavedra. ¿Fernán Arias Saavedra, rico-home dos reis Afonso VII e
Fernando II, que a mediados do século XII foi feito capitán xeneral de toda a xente de Galicia? Non atopo
a anécdota que conta Pintos nas historias que manexei. Parece que Afonso Henríquez foi collido prisio-
neiro polas tropas de Fernando II, rei de Galicia, León e Castela, cando este recuperou Badaxoz, que lle
fora usurpada polo rei portugués. As tropas de Fernando fixeron recuar as de Afonso Henríquez, quen ao
fuxir rompeu un xeonllo, caeu sen sentido do cabalo e foi collido prisioneiro (pero non teño constancia
de por quen). Vicetto (Historia de Galicia, ed. facsímile de Xuntanza Ed., Santiago, 1986, t. V, p. 122) fala
dun tal Fernando Seoane (e non Saavedra) que foi un heroico gobernador de Allariz e logo o xeneral de
distrito da Limia que, na época de Afonso VII, venceu a Afonso Henríquez nunha das invasións de Galicia
polo portugués. Na batalla o rei luso foi ferido pola lanza dun peón das tropas da Limia e, aínda que el
conseguiu escapar, colleron prisioneiros a moitos cabaleiros da súa tropa. ¿Será este o cabaleiro do que fala
Pintos? 347 Alonso Enríquez. Afonso Henríquez, ou Afonso I de Portugal, fillo de Henrique de Borgoña e
dona Tareixa, filla do rei Afonso VI de Castela e León e irmá de dona Urraca (nai de Afonso VII, o empe-
rador). Afonso Henríquez foi o primeiro rei de Portugal. 350 Pavía. Cidade do norte de Italia (Lombardía)
famosa porque nela as tropas imperiais de Carlos V venceron en 1525 as tropas francesas de Francisco I.
Nesta batalla o rei francés foi feito prisioneiro e conducido a Madrid.

13. En nota do autor aclárase: Altamira.
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a Francisco primeiro, rei de Francia,
por entre os seus cabalos se metendo
e a mesma súa manopla lle collendo
entre os seus prisioneiro alí o facía;

355 e tanto foi o honor e fidalguía
do soldado gallego Alonso Pita
que con carraxe súpita, inaudita,
de lado del se puxo por salvalo
dos qu’iban cometelo por matalo.

360 Francisco llo atestou agradecido
e Calros de Alemania emperadore
mandou que sempre fose distinguido
cas armas de Francisco o seu valore14.

351 Francisco I. Francisco I (1494-1547), rei de Francia. Era fillo do duque de Angulema e sucedeu no
trono a Luís XII en 1515. Vencido e prisioneiro en Pavía (pola guerra motivada pola disputa con Carlos V
sobre a coroa imperial e a incorporación do Milanesado a Francia), asinou a paz no tratado de Madrid
(1526), ratificado polos de Cambrai ou das Damas (1529) e Crépy (1544). 356 Alonso Pita. Alonso Pita da
Veiga. Dise que foi el quen fixo prisioneiro a Francisco I de Francia na batalla de Pavía. 359 Cometelo.
Acometelo. 360 Atestou. Deu testemuño de agradecemento. Parece que a familia Pita da Veiga ten aínda
este testemuño, que traducido do francés di: “Francisco pola graza de Deus rei de Francia. Facemos saber
a todos e a calquera que pertencere, que Alonso Pita foi dos primeiros que estiveron no noso prendemen-
to cando fomos collido prisioneiro diante de Pavia. E coa súa axuda e poder asistiunos a salvar a vida, do
que lle estamos agradecidos. E porque é esta a verdade así o asinamos da nosa man, en Piscolon o catro de
marzo de 1523. Francisco” (Vicetto, Historia de Galicia, ed. facsímile de Xuntanza Ed., Santiago, 1986, t.
VI, pp. 309-310). Pintos remítenos á obra do P. Gándara: Nobiliario, Armas y Triunfos de Galicia, 2.ª parte,
libro 4.º, p. 541. Alí este autor mostra o seu enfado porque os escritores españois non recoñezan tal faza-
ña ao militar galego (“que haya autores españoles que han escrito que el primer soldado que echó mano a
prender al rey Francisco haya sido extranjero me espanta. Pero que haya autor español que quiera quitar
esta gloria a Alonso Pita da Veiga es lo que admira”) e achega como testemuño a certificación do propio rei
Francisco I que acabamos de recoller da Historia de Galicia de Vicetto. 361 Calros de Alemania. O empera-
dor Carlos I de España e V de Alemaña, fillo de dona Xoana “a Tola” e Felipe “o Fermoso”. 362 e s. Mandou
que sempre fose distinguido/ coas armas de Francisco o seu valore. Carlos I deulle por armas a Pita da Veiga un
escudo cuarteado, na esquerda o campo de arriba de cor do sangue e nel unha manopla (que lle collera ao
rei francés), o cuarto de abaixo en campo azul con tres flores de lis de ouro (armas do rei de Francia), o
cuarto de arriba da dereita en vermello cunha banda con cruces (que tamén collera ao rei francés) e o de
abaixo vermello e co estandarte das armas do condado de Borgoña (que recuperara dos franceses na bata-
lla de Pavía). (Vicetto, Historia de Galicia, ed. facsímile de Xuntanza Ed., Santiago, 1986, t. VI, p. 311).

14. En nota do autor aclárase: Gándara, 2.ª pte., l. 4, c. 8, p. 541. Trátase de novo da obra de Gándara
citada na nota 9 (Nobiliario, Armas y Triunfos de Galicia) e, como di Pintos, da p. 541 do libro 4.º da 2.ª
parte.
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Pois sendo os fillos teus tan sinalados
365 en feitos de heroísmo tan brillante,

¿por qué vexo Galicia o teu semblante
dorido e morno, os ollos apagados?
¿Receas ti de vernos cautivados
con pouco folgo agora no presente,

370 e que a túa lanza limpa e refulxente
non teña brazos inda preparados?
O contrario este seclo che evidencia
na guerra da famosa independencia.
Inda hoxe ca reixa dos arados

375 ou ós golpes tallantes do legón
escachan muitos ósos dos soldados
do Atila desta edá: Napoleón.
Sampaio foi o termo da invasión
que alí de Cotobade, de Morrazo,

380 de Galicia se ergueu o forte brazo,
e con fouzas, bisarmas e gadañas
abate polo chan vertendo sangre
os membros da gavilla das Españas.
¡Atrás! ¡viva Galicia!

385 berraba aquela súpita milicia
e Ney e Sul temblaron
e fóra de Galicia se escaparon15.

372 Seclo. Século. 377 Atila. Rei dos hunos, famoso por ser un implacable devastador das terras conquis-
tadas, inmisericorde coas xentes que as habitaban. Napoleón. Napoleón I Bonaparte, emperador de Francia
(1769-1821). 378 Sampaio. Na batalla de Ponte Sampaio (4 de xuño de 1809) foi derrotado o exército
francés do mariscal Ney polos exércitos galegos, que pelexaban baixo o mando do conde de Noroña. Unha
descrición da batalla pode verse na Historia de Pontevedra de Claudio González Zúñiga, ed. Alvarellos, ed.
facsímile, 1992, pp. 259 e ss. 379 Cotobade. Ponte Sampaio está na comarca de Cotobade, que pola súa
vez está no Morrazo, que pola súa vez está en Galicia (v. 379). 386 Ney e Sul. Ney e Soult foron os dous
mariscais franceses que deixou Napoleón en España cando tivo que volver á campaña do Danubio. Logo
da batalla de Ponte Sampaio os dous mariscais (que se tiñan xenreira), cansos de loitar nunha guerra sen
resultados claros, víronse obrigados a retirarse de Galicia. No verso 386 engade Pintos unha nota en que

15. En nota do autor aclárase: V. Historia de Pontevedra, p. G. Y.- Manifiesto de los alumnos de Santiago en
1822. Impr. Montero.
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Galicia reximenta o paisanaxe
e dentro de Santiago xa impacente

390 Minerva se levanta refulxente
gritando ¡ás armas! chea de carraxe.
Os alumnos formando un oleaxe
sacoden os manteus e voluntarios
diante do Apóstol xuran todos,

395 formando un batallón de literarios,
por patria e relixión morrer mil veces
antes que o xugo sufran dos franceses.
Aquel mundo de xente axerxillado
nos campos de Castela se presenta

400 e alí todo se alenta,
e fólganse no peito os corazóns
de ver da súa esperanza a nova estrela
ollando para os nosos batallóns:
Betanzos, Mondoñedo, Compostela,

405 Santiago, Pontevedra, Tui, Ourense,
e Monterrei, con outra máis milicia
debaixo da bandeira de Galicia.
Os vencedores de Austerliz e Jena

se fundamenta a afirmación do medo e fuxida dos dous militares franceses no testemuño do “Manifiesto
de los alumnos de Santiago en 1822”. Este manifiesto foi lido publicamente nas festas organizadas os días
26 e 27 de abril de 1822 con motivo da entrega da bandeira do antigo Batallón Literario compostelán á
Universidade. A entrega foi feita polo Rexemento de Barcelona, que era quen tiña entón a devandita ban-
deira (Salvador Cabeza de León, Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1946, t. I,
v. II, p. 297). 388 Reximenta. Fai rexemento, organiza. 394 e s. Diante do Apóstol xuran todos/ formando un
batallón de literarios. Fai referencia ao famoso Batallón Literario de 1808, que foi parte do exército que
organizou Galicia ese ano e que unido ao do xeneral Cuesta (que fora derrotado anteriormente en Medina
de Rioseco) combateu no norte de España. A historia do Batallón Literario de 1808 foi recollida por
Salvador Cabeza de León na Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1946, t. I, v. II,
pp. 287-298, e en parte novelada por Armando Cotarelo Valledor. Na Historia de Salvador Cabeza de León
podemos ver que o Batallón se formou voluntariamente o 31 de maio de 1808 e o 11 de xullo foi bendi-
cida a bandeira polo arcebispo (a este acto é ao que debe facer referencia Pintos). 398 Axerxillado.
Dilixente, movementado, axitado. 408 Austerliz. Austerlitz, cidade da República Checa, hoxe Slavkov ou
Salavkov ou Brno. Foi alí onde Napoleón conseguiu unha famosa vitoria contra os austríacos e os rusos
(1805), coñecida tamén como a batalla dos tres emperadores. Jena. Cidade alemá á beira do Saale. Alí tivo
lugar outra gran vitoria napoleónica en 1806, esta vez sobre os exércitos prusianos.
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conversos en gavilla, sin exempro,
410 das nosas casas e do noso tempro

adoitos ó asoballo e a far saqueos,
cribounos mechos en revolto sangre
Galicia ó pé dos montes Pirineos.
De ver tantos trofeos

415 Wellinton asombrado
co sombreiro quitado
ó invicto xeneral gallego Freire
lle dá a súa man e dille arrebatado:
“feliz España, que con estes fillos,

420 da escravitú xamais poñerá os grillos!”16

Finada aquela loita ¿quén diría
que o trunfo nun momento,
en vez de regocillo e de contento,
un pano funeral o crubiría?

425 Os héroes ¡ai! e fieles defensores

409 Conversos en gavilla, sin exempro. Convertidos en ladróns, pouco ensinados, sen vergoña. 412
Cribounos. Converteu os franceses en cribo, furándolles o coiro coas balas. Mechos. Mesturados. 413 Galicia
ó pé dos montes Pirineos. O exército galego ás ordes de Manuel Freire, baixo o mando de lord Wellington,
venceu os franceses no Bidasoa, nas posicións de San Marcial, e expulsounos do territorio español. 415
Wellinton. Wellesley, célebre xeneral inglés coñecido como lord Wellington, que vén perseguindo os fran-
ceses dende Portugal a Galicia. Dise que ante a heroica actuación dos batallóns galegos que, logo de expul-
sados os franceses de Galicia seguiron combatendo en España e obtiveron un brillante éxito na batalla de
San Marcial, Wellington citounos na súa proclama (cuartel xeral de Lesaca, catro de setembro de 1813)
coas seguintes palabras: “Españois, dedicádevos todos a imitar os inimitables galegos” (a proclama pode
verse enteira na Historia de Pontevedra de Claudio González Zúñiga, edición facsímile, Lugo, 1992, p. 279
e s.). 417 O xeneral Freire. Manuel Freire (1765-1834). Aínda que seguramente de orixe galega, naceu en
Osuna (Sevilla). Estudou no colexio militar de cabalería de Ocaña e ingresou como tenente nun rexemento
de húsares que de 1793 a 1795 tomou parte na guerra contra Francia. A partir de 1808, ano en que foi
nomeado coronel, asistiu ás accións máis importantes da Guerra da Independencia. Estivo nas batallas de
Talavera e Ocaña, e confióuselle logo o mando do exército do centro, co que sostivo combates contra o
xeneral francés Sebastiani nas provincias de Murcia e Granada (1811). En xullo de 1812, sendo xa maris-
cal de campo, tomou parte na batalla de Salamanca e en 1813 sucedeu a Castaños no mando do cuarto
exército español ás ordes de Wellington, operou sucesivamente no norte e contribuíu á vitoria de San
Marcial, polo que accedeu a tenente xeneral. É a esta etapa á que se refire Pintos.

16. En nota do autor aclárase: “distinguidos sean los Gallegos hasta el fin de los siglos..., etc.”. Wellington
en la proclama al 4.º ejército en Lesaca a 4 de setiembre de 1813.
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da patria foron todos perseguidos
e gobernos traidores
lles deron de agasallo e de preseas
patíbulos somente e mais cadeas.

430 Seis anos xa levaba en triste pranto
España, que amarrada ó despotismo,
escrava, sin alento no crebanto,
non daba xa señales de civismo,
cando un gallego ardendo en patriotismo,

435 o xeneral Quiroga, unido a Rego,
un grito santo dá en Andalucía
e torna España á vida e á alegría.
Pero ¡ai! ¡aquel contento
cal lóstrego pasou en un momento,

440 volvendo mui axiña os fariseos
que gritan libertade, a boca chea,
detrás dos Pirineos
e queren gobernar a casa allea!
¡Cen mil deles viñeron

428 Preseas. ¿Presentes? 429 Patíbulos somente e mais cadeas. Así o conta Claudio González Zúñiga na súa
Historia de Pontevedra, ed. facsímile, Lugo, 1992, p. 286: “En 13 de mayo entra Fernando VII en la capi-
tal de la Monarquía, i en aquel mismo momento se desarrolla una reacción espantosa i atroz persecución,
que sostienen los nuevos ministros del Rei prisionero que había renunciado su corona en Bayona. Dos
Regentes i un gran número de Diputados a quienes a caso Fernando les era deudor de que volviese a ocu-
par el trono de sus mayores, en Madrid D. Francisco Eguía los arresta de Real Orden por creer los gefes
de los liberales; extendiendo igual medida a las demás provincias del Reino en las que fueron presos i mal
tratados, los mas ardientes defensores de un monarca, que por todas partes i en todas las ocasiones le habí-
an victoriado; i tambien por rescatarle vertido su sangre”. 435 O xeneral Quiroga. Antonio Quiroga (1784-
1841). Apoiou o pronunciamento de Riego (1820) e en 1823 tivo que capitular ante as tropas do duque
de Angulema. Viviu exiliado ata 1834, ano en que foi nomeado capitán xeneral de Castela (citado tamén
nas listas de “Recramo”, v. 360). Rego. Rafael del Riego y Núñez (1785-1823). Xeneral español que desta-
cou na Guerra da Independencia. Foi collido prisioneiro e levado a Francia, onde se converteu aos prin-
cipios revolucionarios. En 1820 encabezou o levantamento a favor da Constitución de 1812 en Cabezas
de San Juan, revolución que deu paso ao Trienio Constitucional (1820-1823). O triunfo de Riego e
Quiroga non sería posible se a oficialidade da Coruña non apoiase a sublevación. As tropas do coronel
Félix Acevedo impuxéronse en Galicia, obrigando á retirada das tropas do Goberno, mandadas polo conde
de San Román, animando así, co seu exemplo, as tropas do resto de España. Riego, coa chegada das tro-
pas do duque de Angulema, foi traizoado polo xeneral Ballesteros, conducido a Madrid e aforcado. 444
Cen mil. Refírese aos Cen Mil Fillos de San Luís, nome que se deu ao exército francés mandado polo duque
de Angulema que, en cumprimento dos acordos do Congreso de Verona, interveu en España para resta-
blecer o réxime absolutista en 1823.
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445 e, tendo xa o camiño preparado,
por degredo fatal de negro fado
señores ¡ai! de España se fixeron!
Pero ó entrar en Galicia
a gálica milicia,

450 na Cruña tiña posto o pensamento,
non xulgando que alí non entraría
sin pagar mui ben caro o atrevimento.
Chegouse, pois, ca súa artillería,
cuidando achar aberta

455 a praza que ca xente en batería
paraba na defensa mui alerta.
A garnición, esperta,
vislumbra dibuxado en grandes sombras
pola porta de Abaixo e na de Arriba

460 quen ó francés reciba:
é Marte ca súa lanza relucente,
Neptuno impetuoso co tridente.
Anque España xa toda está rendida,
e casi tod’as prazas xa tomadas

465 e a libertá, perdida,
na Cruña vai a dar as boqueadas;
non pode consentir, o honor llo adita,
que o máis fero inimigo sin ver sangre
profane a gran ciudá de María Pita.

446 Degredo. Decreto. 456 Paraba. Estaba preparada. 461 Marte. Deus da guerra. Defensa por terra. 462
Neptuno. Deus do mar. Defensa por mar. 465 e 466 A libertá perdida/ na Cruña vai a dar as boqueadas. A
Coruña logrou sosterse un mes loitando contra o exército do duque de Angulema. A resistencia estaba diri-
xida por Quiroga e Palavea, axudados polo voluntario inglés Wilson, personaxe estraño e romántico. A
cidade tivo que capitular o 14 de agosto de 1823. 467 Adita. Sinala. 469 María Pita. Maior Fernández da
Cámara e Pita, coñecida por María Pita, naceu na Coruña entre 1560 e 1570 e alí morreu en 1643. Foi a
grande heroína do asedio que sufriu a cidade galega en maio de 1589 polas forzas inglesas que intentaban
tomar Galicia para, dende alí, sublevar Portugal a favor do pretendente á coroa portuguesa don Antonio,
prior de Crato, e en contra de Felipe II. A armada inglesa viña mandada por Drake como almirante e traía
a Henrique Norris como xefe do exército de terra, pero ante a actitude defensiva do pobo coruñés, enca-
bezado polas súas mulleres (principalmente María Pita), os ingleses levantaron o cerco e marcharon cara
a Lisboa.
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470 ¡Oh heroína ilustre, que cal Palas,
armada te lanzache a Enrique Noris
e fuxíronche vinte mil ingreses!
O xenio teu alenta ós herculiños
en vinte e tres no sitio dos franceses.

475 Achegados xa estes á muralla,
como un forno se encende a batería,
arroxando torrentes de metralla
que causan unha gran carnicería;
e obrigas ó inimigo a retirarse,

480 ós muíños de vento a prapetarse.
Os cañóns de ambos lados feitos brasas
non cesan de troar en muitos días,
estralando na Cruña polas casas
vidreiras e escachando as galerías17.

485 Os ecos se rebaten ás porfías
en Santa Cruz, San Pedro e pola Torre,
no monte e polo chano
e escorrendo nas olas o estrondo
da guerra cunde a soa no Occeano.

490 A Cruña ía a ceder xa, sendo inútil
a defensa alongar causando estragos;
mais nota que o inimigo
irado porque o fogo non afroxa,
con ánimo infernal,

495 comenza a disparar con bala roxa,
e prende fogo á casa de Marsal.
Como río que abocha na invernada
e a borbolloas deborca e leva a eito

474 En vinte e tres. En 1823. 485 Rebaten. Chocan, baten. 486 Santa Cruz. Porto de Santa Cruz na parroquia
de Liáns (Oleiros-A Coruña). San Pedro. San Pedro de Nós ou San Pedro de Visma, aldeas preto da Coruña.
Torre. A zona coruñesa da Torre de Hércules. 496 Marsal. Familia de orixe catalá establecida na Coruña, da
que aínda hai descendentes na cidade. Descoñezo onde tiñan a súa casa en 1823. 497 Abocha. Enche de
bochas, burbulla, elévase. 498 A borbolloas. Con forza e burbullas. Deborca. Reverte, sae por fóra.

17. Resulta un verso duro na lectura.
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canto topa diante na abeirada,
500 polas portas da Cruña opado o peito,

sae a xente furiosa e se abalanza
ó campo do inimigo ben resolta
a morrer sin dar volta
ou tomar do feitío unha vinganza.

505 De noite, o campamento sorprendido,
desprende un alarido
de espanto e de terrore, de tal sorte
cal si no campo entrara,
ca fouza degolando, a negra morte.

510 Os sitiados por entre os sitiadores,
de súpito, correndo se esparraman
e a coitelada, a tiro alí derraman
o sangue dos crués encendeadores.
¡A loita foi terríbel, ás escuras

515 matándose os franceses uns a outros
en tanta confusión que, noutro día,
asombro lles causou tal escarmento,
mirando para tal carnicería,
cravada a artillería,

520 quedar en cadro o sete reximento!
Ilustres herculinos, vós trunfastes,
anque logo dimpois capitulastes18.
Si os fillos teus os mesmos son agora,
e tés tan ricas frores na túa abada,

525 ¿por qué te vexo así desmacelada,
Galicia? ¿O folgo teu por qué te acora?
¿Te does de que muitos, ¡ou Señora!,

499 Abeirada. Lugar preto da beira. 500 Opado. Upado, enchido. 504 Feitío. Falcatrúa, agravio. 512 A coi-
telada, a tiro. A coiteladas e a tiros. 513 Encendeadores. Incendiarios. 520 Quedar en cadro. Quedar só os
mandos. 524 Abada. O que se leva no colo, na aba. 525 Desmacelada. Decaída de ánimo. 526 Acora.
Angustia, afoga coa mágoa.

18. En nota do autor aclárase: La mitad de los sitiadores perecieron durante el sitio.
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se ven laceradismos na probeza
sin poder disfrutar da túa riqueza

530 e se larguen da terra para fóra?
¿Laméntaste de ver por eses mares
os teus queridos fillos,
que lexos se van pór dos patrios lares
quizais a padecer en duros grillos?

535 ¿Ti choras vendo a outros sin piedade
en cárceres morrendo,
caídos pola gran necesidade
cal si crime fixeran mui horrendo?
¿Presomes de que chegue á eternidade

540 a lei do contrabando cubizoso,
e que libres xamais a ver se tornen
os bens que o Ceo dános bondadoso?
¿Con ollo lacrimoso
recorres as salinas da túa costa

545 que deron a Salnés en outros días
o nome e abundancia ás túas rías?
¿Magóate esa venda carniceira
que nas quintas se fai de sustitutos
peor que a fan de negros ou de brutos,

550 que se venden e mercan nunha feira?

539 Presomes. Supós, malíciaste. 540 A lei do contrabando cubizoso. Seguramente se refire á lei que esta-
blecía o estanco dalgúns produtos como o sal e que daba pé ao contrabando (ou que era sentida como “un
contrabando cobizoso” por parte do goberno, que roubaba aos súbditos galegos facéndolles pagar polo que
producía a súa terra e non lles daba nada a cambio). 544 Salinas. Fernando VI estableceu o estanco do sal,
o que danou moito as industrias de salgado de peixe e cocho. 545 Salnés (< Salinense). Comarca natural
situada ao oeste de Galicia ocupando unha posición céntrica no conxunto das Rías Baixas. Ao Salnés per-
tencen 53 parroquias, repartidas entre os concellos de Barro, Cambados, Caldas de Reis, Meaño, Meis,
Ribadumia, Sanxenxo, Portas, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa. As salinas constituíron a produ-
ción máis xenuína da comarca, chegaron a proporcionar a toponimia da que se deriva o nome, pero esta
actividade decaeu e foi abandonada no último cuarto do século XVIII, debido ás dificultades de comercia-
lización do sal (estanco do sal de Fernando VI) e á incompatibilidade con outras dedicacións. 547-548
Venda carniceira/ que nas quintas se fai de sustitutos. O caciquismo funcionou tamén no servizo militar, onde
se podía mercar a liberación dun fillo ou parente por un substituto. É esta (a da denuncia da compra de
homes para substituír os ricos no servizo militar) unha temática recorrente en Pintos e en moitos progre-
sistas da época.
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¿Afríxete o oídio desastroso,
que tolle fai set’anos os viñedos,
sin perdón do tributo tan gravoso
que fai chorar a feras e penedos…?

555 Non dubides, ¡ou pobo xeneroso!,
non dubides que veñan os degredos
que sirvan de remedio a tantos males
en esta edá presente,
e que os xustos principios eternales

560 te poñan ben alegre e frorecente.
Non dubides se atreva a nova xente,
que a forza de saber e de potencia
arremeteu a igrexas e conventos,
con muito máis valor e máis alentos

565 a far tantas reformas de concencia.
Pubrican a evidencia
de faltas e de errores
as luces esparxidas nesta edade
e fai falla demostren a verdade

570 contando ca esperencia
os que dela pretenden ser doutores.
Alenta pois, Galicia, que os albores
se ven xa relucir de novos días,
que cantarán brillantes trobadores

575 ca lira deleitosa de Macías;
prepara o corazón ás alegrías
que esperimentarás en tal momento
mirando o incremento
que tomen o comerzo, industria e artes

551 Oídio. Enfermidade dos viñedos que chegou como praga no século XIX e destruíu case todos os culti-
vos. 563 Arremeteu a igrexas e conventos. Debe referirse a que “fixo a desamortización”. 565 A far. A facer.
575 Macías. Macías, o Namorado. É un dos últimos trobadores galegos. Seguramente viviu a fins do sécu-
lo XIV e era probablemente de Padrón. Moita da súa sona débese á lenda de que foi morto por un marido
celoso, o que o converteu nun símbolo do “morrer de amor”. Para os integrantes do noso Rexurdimento
era un dos poucos trobadores coñecidos e el, xuntamente con Rodrigo da Cámara ou do Padrón, foi con-
siderado un exemplo da importancia literaria de Galicia anterior aos Séculos Escuros.
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580 e a madre da abundancia e da fartura,
de ingratos esquecida, a agricultura,
levando a vía ferra a todas partes
abondo de riqueza e novas obras,
producto das virtudes e talento

585 no berse de Feixó e de Sarmento.
Un pobo que é leal e virtudoso,
humilde e obediente á autoridade,
que ós reis probado tén fidelidade
e que máis que ningún é relixioso,

590 que no perigo acorre valeroso
á defensa da Patria e mais da Fe,
merece que o goberno que tal ve
non se lle amostre nunca riguroso.
Alenta pois, Galicia,

595 na fonte da verdade e da xusticia,
a fror consoladora da esperanza
non se mucha sinón en fraca mente.
O corazón magnánimo, valente,
non se rende ós dolores de unha frida,

600 recroba no infortunio nova vida,
e ós maores riveses ponlle frente
serena, imperturbábel e sofrida.
Alenta pois, Galicia,
na fonte da verdade e da xusticia.

605 O tempo que se vén, ó que despide
lle dá a súa man e sóltaa de contado,
reinando o novo fado
sin contas dar a naide que non pide.
A roda da Fertuna corre e mide

610 ó seu antoxo tod’os bens e males,
que esparxe erguendo e derrumbando arreo

582 A vía ferra. É esta unha das primeiras alusións da literatura galega ao progreso que traerán as boas
comunicacións por ferrocarril. (Outra será a do poema “A Galicia” de Añón). 585 Feixó. Refírese ao ilus-
trado galego frei Xerónimo Feixoo. Sarmento. Refírese ao ilustrado frei Martín Sarmiento.
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sin dar d’elo sinales,
que solo sabe Deus alá no Ceo.
Os ricos, potentados e valentes,

615 os Reis e Emperadores,
os pobos que se gaban frorecentes
nun ¡ai! mil sinsabores
presinten e laxados de dolores
se ven decer de cumes eminentes.

620 ¡De Troia os muros, pazos e habitantes
varreunos polo chan horríbel fogo;
de volta os gregos, tolos de trunfantes,
do gozo repentino ven o afogo,
cubríndose ¡ai! o triste Agamenón

625 cos barcos seus de fúnebre crespón!
Valente foi o pobo de Moisén
e Babilonia o viu entre cadeas,
varado e morno, o seu perdido ben
chorar a fío, vindo as bágoas cheas

630 suspirar e xemer Xerusalén!
¡E o que de roubos fixo o Capitolio,
que o mundo todo suxetou tirano,
rachado viu o seu enmundo solio,
e opar trunfante o humilde Vaticano!...

635 Mais emporeso aléntase a esperanza
no vai e vén das cousas de este mundo,
que troca arreo os pesos da balanza
e, cando o baixo avanza,
vén o de arriba para o máis profundo.

618 Laxados. Pintos dá o significado de “lisiados”, eivados. 620 Troia. Antiga cidade de Asia Menor, inmor-
talizada por Homero na Ilíada. 624 Agamenón. Fillo de Atreo e irmán de Menelao. Foi un dos caudillos
gregos contra Troia e ao volver á súa terra foi morto pola súa muller, Clitemnestra, e polo amante dela,
Existo. 626 Moisén. Moisés, caudillo xudeu. 627 Babilonia. Antiga cidade de Asia, en Caldea, á beira do
río Éufrates, na que estiveron presos como escravos os xudeus. 631 Capitolio. Gran templo da antiga Roma
dedicado a Xúpiter. Estaba situado na cima meridional do monte Capitolio, próximo á roca Tarpeia. Foi
destruído polos vándalos. Penso que aquí está usado como o símbolo do poder de Roma. 634 Vaticano.
Basílica romana na que reside o papa.
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640 De aquel Napoleón que sin segundo
foi ínclito guerreiro,
ninguén diría que o amarrara a sorte
na fianza nobre en inimiga Corte
que mui mezquiña o grande prisioneiro

645 lonxe de Europa lle entregou á morte.
Nin quen pensara que Turín vería
lle amañecer de fausto un novo sole,
que axiña o reparara
das perdas que tivera alá en Novara,

645 Lonxe de Europa lle entregou á morte. Napoleón foi apresado polos ingleses despois dos Cen días e da
súa derrota en Waterloo (1815). Confinado na illa de Santa Helena, morreu alí. 646 Turín. Cidade do NO
de Italia, capital do Piemonte e da provincia do seu nome á beira do Po. Despois de posuír os títulos de
capital de ducado e de principado pasou (cara a 1700) a ter o de capital de reino (do denominado reino
de Sicilia, que máis tarde se denominou de Sardeña) na época en que o Piemonte se alzou á dignidade real
baixo o poder de Amadeo II. Pero en 1793 pasa Turín a poder das tropas francesas, que son expulsadas
pouco despois por Carlos Manuel IV (daquela o rei lexítimo do reino de Sardeña). De novo en 1798 cae a
cidade nas mans francesas (que obrigan a retirarse ao rei a Sardeña). Logo toma Turín o exército austro-ruso
e en 1800 volve caer no poder francés, que a converte en capital do departamento do Po, un dos 130 do
imperio napoleónico. Nesta situación permanece ata que, logo da caída de Napoleón, coa entrada de Vítor
Manuel I, o 20 de maio de 1814, volve o Piemonte ao poder da casa de Saboia e Turín torna a ser a capi-
tal do reino de Sardeña. Vítor Manuel I abdicou no seu irmán Carlos Félix, que tivo que enfrontarse, por
motivos sucesorios, co seu parente Carlos Alberte, que ocupou a provincia de Novara e separouna do reino
de Sardeña. Posteriormente reconciliouse con Carlos Félix e, tras a morte deste rei en 1839, Carlos Alberte
pasou a ser o rei de Sardeña e integrou de novo Novara ao reino. En Turín, buscando a creación dun esta-
do italiano único baixo o mando da casa de Saboia, Carlos Alberte en 1848 promulgou o Estatuto e decla-
rou a guerra a Austria, pero foi derrotado en Custoza e obrigado a asinar o armisticio de Salasco. En 1849
foi vencido, de novo, en Novara polos austríacos e no mesmo campo de batalla abdicou no seu fillo Vítor
Manuel II. Con este rei Sardeña participa no famoso cerco de Sebastopol (5 de outubro de 1854-8 de
setembro de 1855) aliada a Inglaterra, Francia e Turquía. Apoiada por estas potencias europeas iníciase
entón unha época importante para a cidade de Turín, capital do reino de Sardeña, e para a casa reinante,
a de Saboia. En Turín en 1859 tivo lugar a apertura do Parlamento e unha nova declaración de guerra a
Austria e en 1860 a Constitución do reino de Italia e o primeiro Parlamento italiano. Cando escribe Pintos
“A Galicia”, Turín é a capital de toda Italia, categoría que perderá en 1864 a favor de Florencia. En 1870
a capital italiana establécese definitivamente en Roma. 649 Novara. Cidade do NO de Italia no Piemonte.
Tamén recibe este nome a provincia que serve de límite ás de Turín e Alexandría. Pertenceu á casa de
Saboia e ao reino de Sardeña cando foi adquirida polo tratado de Viena de 1735. Novara, durante a ocu-
pación francesa, foi capital do departamento de Agogna. Restituída a Sardeña en 1815 pasou logo ao poder
de Carlos Alberte e posteriormente volveu integrarse no reino de Sardeña, baixo a capitalidade de Turín.
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650 derrubando tan só a Sebastopole...?
Non te acores ti pois, nobre Galicia,
qu’inda rebulen teus robustos membros;
confía no direito e na xusticia,
desdobra o rico manto da túa gloria

655 lucente nesa conda de relembros
que de ti garda a tradición e a historia.
Quizais teus fillos inda che precuren
un novo menumento
e ardendo no amor patrio que eu che xuro

660 resoe, traspasando o firmamento,
o nome de Galicia, santo e puro.
Qu’é doce halar ca sede da xusticia,
é doce halar da caridá ca sede,
fuxir do encontro de dourada rede

665 que máis encobre as mallas da malicia,
da pesoña e inxusticia,
é doce halar por quen como nós fala,
é doce halar por quen nos faga o ben,
é doce halar por quen como nós hala

670 sin desexar o mal para ninguén.
Repítoo outra vez, direino cen,
qu’é santo, é xusto, é puro, é inocente
decote halar e halar de corazón
por nosa patria e mais da nosa xente

675 por conservar a fama e relixión.

650 Sebastopole. Cidade de Ucraína na costa SO da península de Crimea. Foi asediada e tomada polas tro-
pas turco-franco-británicas na Guerra de Crimea (1855), coas que participou tamén o reino de Sardeña. A
inesperada derrota dos rusos por estes aliados foi algo que impresionou o mundo da época e que Pintos
usa moitas veces como exemplo de que non sempre vencen os poderosos. 651 Acores. Angusties. 655
Conda. Pintos dálle á palabra o significado castelán de “cuenda”, é dicir, o barazo ou corda pequena que
recolle e divide a madeixa para que non se enguedelle. Aquí está usado en sentido figurado de “madeixa”,
“conxunto de fíos”. 662 Halar. Subir, tirar cara a un de algo, a través dun cabo ou dunha corda. Aquí ten
sentido figurado de “enxalzar, encomiar”, movidos pola xustiza e pola caridade e deixando a un lado as
tentacións da malicia, da envexa e da inxustiza, a quen fala coma nós, a quen nos favorece, sempre, non
obstante, sen facer por iso mal a ninguén.
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In hoc misterium fidei firmiter profitemur.
D’aquí non nos arrincan herexes nin xentíos
nin tod’os protestantes con mouros e xudíos.

676 In hoc misterium fidei firmiter profitemur. “Neste misterio de fe” (na reencarnación do corpo e sangue
de Cristo no Santo Sacramento da Comuñón) “profesamos firmemente”. Hoc misterium firmiter profitemur
foi a divisa que puxo ao pé do escudo de Galicia (no que se substituía o cáliz pola custodia) o dominico
Fernando de Oxea (1560-1615), sacerdote galego que residía en Flandres e que fixo o mapa de Galicia
no Atlas de Ortelio (Amberes, 1612). Tanto a innovación da custodia como a inclusión da divisa tiveron
moito éxito en escritores posteriores, principalmente barrocos: o agostiño Felipe de la Gándara (1596-
1676), o cóengo lucense Juan Pallares y Gayoso (1614-1668), o cronista xeral do Reino de Galicia Juan
Manuel de la Huerta e o xesuíta Pascasio Fernández de Seguín (1711-1793). Precisamente este modifica
algo a divisa do Padre Oxea converténdoa en firmiter in hoc misterium fidei profitemur, divisa que nun gra-
vado de Palomino do século XVIII vemos engadida á bordura do escudo e xa coa forma que nos dá Pintos:
in hoc misterium fidei firmiter profitemur.

Juan Manuel Pintos.

(Galicia, Revista Universal de este Reino, tomo I, A Coruña, Imprenta del
Hospicio Provincial de Don Mariano M. y Sancho, 1861, pp. 364 a 368).
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Reina hermosa das Antillas,
Venus sentada no mar,
que tes negras de rodillas,
e brancas a ademirar

5 as túas moitas marabillas1.
Ti que gardas mil amores
regalados no teu seo
con aromas de mil flores,
no regazo un niño cheo

10 de paxaros de colores,
escuita o meu probe acento,
mui riquísima señora,
que esparxes o teu alento

azucarado, e o vento
15 polo mar o leva embora.

De unha rexión apartada
unha súplica che envía
unha irmá desventurada
que á túa nai ben lle quería,

20 anque dela maltratada.
Galicia, sempre leal,
por máis que o dolor2 a abruma,
se recea do teu mal,
pois é máis que a branca espuma

25 teu decoro principal.
Un ruxe-ruxe ó oído

“A CUBA” (S. D., PERO ANTERIOR A 1865)

1. Na versión a máquina de Álvarez Blázquez recollida de La Caridad, o verso 5.º aparece de 4.º e este de
5.º. É erro, pero non sabemos se da edición ou do copista.

2. La Caridad “delor”.

Notas aclaratorias:

7 Regalados. Moi ben tratados e coidados. 9 No regazo. Castelanismo con sentido figurado: “nas túas terras
hai”. 13 a 15 Que esparxes o teu alento/ azucarado, e o vento/ polo mar o leva embora. A principal produción
de Cuba é o azucre de cana, que se exportaba por mar a varios países. 21 e ss. Galicia sempre leal,/ por máis
que o dolor a abruma,/ se recea do teu mal,/ pois é máis que a branca espuma/ teu decoro principal. Eu entendo
que quere dicir que “Galicia, que sempre foi leal á coroa (a España), aínda que estea preocupada pola súa
mala situación económica, sendo explotada e incomprendida (quizais faga referencia velada á morte en
Cuba daqueles galegos enviados como escravos polo poder en 1853, dos que fala na égloga de “Delores e
Alexandre”), tamén se preocupa dos teus problemas (se recea do teu mal), pois para ela a veneración que
che ten (decoro) non só está motivada pola beleza da túa terra, polo aparente, polo superfluo (a branca espu-
ma). 26 e ss. En Cuba, a partir de 1821, houbo conspiracións para conseguir a independencia, apoiándo-
se nos EE.UU., aos que tentaba a riqueza e a posición da illa e, por iso, empezaron moi pronto a investir
economicamente nela e a alentar todo tipo de movementos separatistas respecto de España. Cando Pintos
escribe este poema (que supoñemos que será de mediados dos anos cincuenta do século XIX) en Cuba hou-
bera varios complots que motivaron unha reacción pouco intelixente por parte da metrópole, que en lugar
de conceder maiores liberdades á colonia intentou sometela polas malas. Inicialmente (dos anos 1856 ou
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contra ti por acá chega…
Cando o río mete ruido3

din as xentes que agua leva.
30 Ten boa conta co sentido,

pois si chegan a lograrte
por virada ou4 veleidosa,
por consentir o mucharte5

xa non serás ti súa diosa,
35 e deixarán de adorarte.

E o remorso que te acore,
si chegas a tal estado,
rebentará con temore
entre bágoas afogado,

40 sin poderte pór mellore.
Cata a cobre6 que asubía
para subir ó teu leito
e apagar a sede impía
co sangre que tes no peito,

45 que cubiza noite e día.
Non te cegue, non, o ouro

que che propine a man chea
de unha taimada sirea,
ofrecéndoche un tesouro

50 para volverte súa prea.
Non te fies de melloras,
de promesas, nin loanzas,
qu’ é7 ir das risas para as choras8

non fuxir das asechanzas
55 do caimán en tales horas.

Alémbrate que a primeira
teus fillos deche a Colón
e abrazache pracenteira
a relucente bandeira

60 qu’ é9 da Española Nación.
Que tres seclos xa pasano
de mui maternal precuro
de españoles, que levano
a esas praias, santo e puro,

65 o lábaro que adorano.
¡Repara noutros ingratos

1857 a 1868) a dominación deu resultado, pero a partir de entón desencadeouse unha guerra que acabou
concedendo a Cuba a independencia en 1898. Parece que Pintos escribe este poema antes da radicaliza-
ción do conflito. 28 e 29 Cando o río mete ruído/ din as xentes que agua leva. Todo comentario ten algo de
verdade. 31 e ss. Se por cambiar de parecer respecto do goberno de España e deixarse querer do dos
EE.UU. pasa Cuba a ser norteamericana, ao facelo sen mostrar resistencia, deixará o goberno estadouni-
dense de apoiala e beneficiala. E entón xa non poderá volverse atrás. Así que o mellor é que non se deixe
enganar por falsas promesas e se manteña fiel a España. 65 Lábaro. Estandarte coa cruz e o monograma de
Cristo composto das dúas primeiras letras deste nome en grego.

3. Para que dea a medida do verso hai que ler “rui-do”, como bisílabo.

4. La Caridad “e”.

5. La Caridad “murcharte”.

6. Casal escribe “covre” (a vogal final parece un “e” e non un “a”).

7. La Caridad “que é”.

8.  Debe lerse “prás choras”, para que dea ben a medida do verso.

9. La Caridad “que é”.
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que de10 súa nai fuxiron,
e de negros e mulatos
muitos a prea se viron

70 sufrindo duros maltratos!
¡Mira México, Uruguai,
Perú, Guaiana e Haití,
Chile, a Prata, o Paraguai
e máis que foron de aquí,

75 qué tormentas neles hai!
Mira que a fala que tes
será sempre acusador
de un pensamento traidor
e si suxeita te ves

80 será o teu despertador.
A filla que non ten lei
ó leitiño que mamou
vén a ser de aquela grei
que o11 mellor pastor deixou,

85 e lobos se fan seu rei.
De aquí tes a relixión,
noso sangre por ti corre,
nunca do teu corazón
que en ningún tempo se borre

90 teu xuramento á Nación.
Que flamee alegremente
encarnada e amarela,
nese Morro prominente
da Habana, perpetuamente,

95 a bandeira de Castela.
E ó redor de toda a Illa
todo barco pasaxeiro
sinta o himno mui guerreiro12

que cante a máis linda filla
100 de España en todo ese illeiro.

Túa nai non escatima
darche o sangre13 das súas veas

68 e 69 De negros e mulatos/ muitos a prea se viron. Moitos foron explotados por negros e mulatos (aquí vis-
tos como salvaxes sen civilizar, sen relixión, nin crenzas católicas). 71 México conseguiu a independencia
en 1821. Pero así non conseguiu unha estabilidade política, pois a partir de 1833 meteuse nunha época
de revoltas. Uruguai foi independente dende 1830, pero tamén, sobre todo dende 1851 a 1876, estivo
mergullado en revoltas políticas e careceu de estabilidade. 72 Perú. Conseguiu a independencia en 1827.
No período de 1840 a 1876, tamén estivo mergullado en revolucións políticas e sociais. Guaiana. Foi con-
quistada por España, pero cambiou numerosas veces de dono, foi británica, holandesa e francesa. Haití foi
colonia española ata 1825 e logo tivo tamén moitos problemas políticos. 73 Chile. Foi independente dende
1818. De 1831 a 1861 estivo nas mans dunha oligarquía conservadora cunha política moi represiva. A
Prata. Maneira de denominar a Arxentina. Independizouse en 1816. Tivo tamén na segunda metade do
século XIX importantes problemas de estabilidade política. Paraguai. Independizouse en 1813. No período
que vai de 1840 en diante, ten guerras e grande inestabilidade política. 76 e ss. Mira que a fala que tes/
será sempre acusador/ de un pensamento traidor/ e si suxeita te ves/ será o teu despertador. A lingua castelá será
a que che lembre que debes ser leal a España. 93 Morro. Monte ou pena escarpada que serve de marca aos
navegantes na costa, neste caso na entrada do porto da Habana.

10. La Caridad “da”.

11. La Caridad “ó”.

12. No texto de Casal e Lois pon “gerreiro”, por erro.

13. La Caridad “sagre”, por erro (non sabemos de quen, supoñemos que de Álvarez Blázquez).
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porque agradecida seas
ó gran prezo en que te estima

105 por librarte de cadeas.
Un exército valente,
un valente xeneral
tes alá, que toda é xente
española, mui leal,

110 que te ama veramente
e por ti dará a súa vida
no perigo que se ofreza,
máis qu’ inda14 todo pereza,
que de acá irá máis partida

115 sempre na túa defesa.
Si de feros invasores
te vises acometida
e salpicadas túas flores
co sangre de tal ferida

120 bambaleas15 ós rigores,
recorda que hai unha historia
que che ofrece os seus altares,
e gardará na memoria

da hermosa perla dos mares
125 a mellor palma de gloria16.

Con arrogancia cristiana
deféndete de nacións,
que con ambición insana
queiran17 rachar os pendóns

130 primeiros que tivo18 a Habana.
Que o mui leal habaneiro
non sufra levar cadea
de ninguén e que primeiro
se enterre Cuba na area

135 ou a derreta o aceiro.
Nova Atlántida famosa
te alaudarán mil cantores,
centinela valerosa
que resistiu os rigores

140 de unha invasión alevosa.
Mais…para nova Cartago
non faltará nova Roma,
que de outro Aníbal19 o20 amago
lle bote para un estrago

107 Un valente xeneral. ¿Será o gobernador Valentín Cañedo? Baixo o seu mandato houbo varias conspira-
cións que foron abortadas. Unha foi a de Ramón Pinto, executado o 22 de marzo de 1855. Dez días des-
pois tamén morre outro conspirador, Francisco d’Strampes. Conséguese así un período de calma que dura
uns dez anos. 135 Ou a derreta o aceiro. ¿Ou se deixe aniquilar polas armas? 136 Atlántida. Illa fabulosa da
que fala Platón e que se supón que existiu no océano Atlántico, máis alá das columnas de Hércules. Este
mito foi moi famoso e deu pé a moitos cantos e obras poéticas. 141 Cartago. Cidade no norte de África, en
Tunisia, preto da cidade. Foi fundada polos fenicios e orixe do imperio cartaxinés, que fundou moitas cida-
des polo Mediterráneo. Intentou ter a hexemonía deste mar vencendo a Roma 143 Aníbal. Xeneral cartaxi-
nés que atravesou os Alpes, asediou Roma, pero non puido conquistala e foi derrotado por Escipión na

14. La Caridad “que inda”.

15. La Caridad “bamboleas”.

16. La Caridad “groria”.

17. La Caridad “quieran”, por erro, seguramente da máquina de Álvarez Blázquez.

18. La Caridad “tuvo”.

19. La Caridad “Anníbal”.

20. La Caridad “ó”.
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145 novo Scipión que o coma.
E fenda e faga rachóns
dende a quilla ós masteleiros
coas moxegas dos cañóns
ós21 navíos filibusteiros,

150 délles22 pasto a tiburóns.
Mira Silistria23 valente
cómo non se acobardou
a tanto mundo de xente
como foi desde24 Moskou

155 a atacala inxustamente
e todo un ruso atrevido,
que en canto alumea o sol
pensaba que era temido,
viu25 seu poder abatido

160 alí e en Sebastopol.
Non temas, pois, a piratas
Ni’ o26 raposo anexionista27

que valente coas fragatas
poida28 que de loito vista

batalla de Zama. Amago. Indicio. O que quere dicir Pintos nesta parte do poema é que, se hai alguén ten-
tado de apoderarse de Cuba (un novo Cartago, neste caso os EE.UU.), tamén haberá quen a defenda (Roma,
neste caso España), que en canto note que hai indicios dun ataque (o amago doutro Aníbal) mandará as súas
tropas (un novo Scipión) para abortar o ataque (que o coma) e faga nos seus exércitos un gran estrago. 145
Scipión. Publio Cornelio Escipión, xeneral romano que derrotou a Aníbal en Zama. 146 Faga rachóns. Faga
estelas. 148 Moxegas. Pelouros, pedras lisas e redondas erosionadas polas augas dos ríos. Aquí debe refe-
rirse ás balas redondas dos canóns. 150 Délles pasto a tiburóns. “Que (afundindo os navíos dos piratas esta-
dounidenses, que se queren facer con Cuba, o novo Escipión, é dicir, España) lles dea de comer aos tibu-
róns. 151 Silistria. Silistra, cidade de Bulgaria tomada no 971 por Sviatoslav, príncipe de Kiev, que foi
expulsado posteriormente e a cidade sitiada polo emperador Xoán I Tzimices no mesmo ano. Os rusos
apoderáronse dela en 1810 e en 1828-29. Despois pasou ao poder turco e os rusos deberon querer recon-
quistala na guerra de Crimea. 156 E todo un ruso atrevido. Refírese seguramente ao tsar Nicolás I, que
intentou a conquista de Turquía e a súa política levou ao seu herdeiro, Alexandre II, a obrigar os turcos a
declararlle a guerra (coñecida como “de Crimea”) en 1853. Supoñemos que este “ruso atrevido” é Nicolás
e non Alexandre, porque con este nome cítao no verso 127 (“Nicolás y los rusos corridos”) da edición par-
cial da 1.ª “Foliada” da “Segunda Setena” publicada en 1854, que aparece aquí recollida como 2.º Texto do
Apéndice. 154 Moskou. Moscova, capital de Rusia. 160 Sebastopol. Cidade de Ucraína, na costa SO da penín-
sula de Crimea. A historia da guerra de Crimea é moi do gusto de Pintos, que alude a ela en A gaita galle-
ga e nos “Contos da aldea que parecen historias da vila”. Para ver máis información ver o comentario ao
verso 1767 dos devanditos “Contos da aldea”. 162 O raposo anexionista. Os EE.UU. de Norteamérica.

21. La Caridad “os”.

22. Casal e Lois “deles”. Neste caso usamos a forma que aparece en La Caridad, pois non entendemos a
frase tal como aparece en Casal e Lois e supoñemos que é erro.

23. La Caridad “Sílistria”.

24. La Caridad “dende”.

25. En Casal e Lois “sin”, penso que por erro. La Caridad “viu”, forma que incorporamos ao texto por pen-
sar que é a correcta.

26. La Caridad “Ni´ó”.

27. La Caridad escrito “anecsionista”.

28. La Caridad “pouda”, por erro, probablemente de Álvarez Blázquez.
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165 das29 bandeiras as corbatas.
Que outros xigantes maores
o mundo veu30 derrubados

por homes muito menores,
pero máis entusiasmados,

170 muito máis sans e mellores.

165 Das bandeiras as corbatas. Os EE.UU. representábanse cunha caricatura do Tío Sam, personaxe de
chistera e gravata feita da bandeira americana. Así que o que di Pintos é que o Tío Sam (os EE.UU.) terán
que trocar a gravata coas cores da bandeira norteamericana por outra negra, de loito.

29. Na copia a máquina de La Caridad está posto “das” e “cas” (un por encima do outro coa máquina de
escribir) e non se sabe cal pode ser con seguridade.

30. La Caridad “víu”.

(“Colección de poesías gallegas de diversos autores” de Casal e Lois, 1865, t. 1,
p. 83 e ss. –páxinas numeradas a lapis–. Comparado coa copia a máquina que fixo
Álvarez Blázquez do publicado en La Caridad, n.º 14, pp. 108-109. Vigo, 16 de abril
de 1872. Álvarez Blázquez sinala que, por primeira vez, aparecen as iniciais J.M.P. ao
pé da composición e non só no sumario).
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Chaviña de ferro
que en voltas a roda
co veo levando
na alma resoa,

5 aquí da cadea
dïante1 da porta
tremer fai os tampos
da miña zanfona.
¡Oh, si eu pudera achar unha esperanza

10 de poder logo andar polo meu pé,
quedara sempre escravo por lembranza
de quen me ve!
Vós, si aí estades cheos de tristura,
sin que a compás levés o corazón,

15 é máis durabel e penosa e escura
miña prisión.

* Un poema dun cego coa súa zanfona tocando diante do cárcere antigo de Pontevedra aparece tamén en
A gaita gallega (pp. 203 a 206 da edición facsímile do 75.º aniversario da Real Academia Galega). Ten a
mesma forma métrica ca este poema e unha temática semellante, pero é distinto. Datamos o poema neses
anos porque, ademais de citar no texto o propio Pintos o ano 1853, na Historia da cidade de Pontevedra de
Xosé Fortes Bouzán (A Coruña, 1993, p. 615) se nos informa de que o estado semirruinoso do cárcere da
Ponte e a sensibilidade social conseguiron que se construíse unha nova cadea. Pensáronse varios sitios para
poñela (os xesuítas, San Domingos, as Torres dos Churruchaos ou Arcebispais), pero (por unha cacicada,
segundo informa Pintos en A gaita gallega) foi construída no Campo de San Xosé. Os terreos foron cedi-
dos en 1846, o proxecto aprobouse en 1848, pero a construción non se iniciou ata 1852 e non rematou
ata 1854.

1. A palabra debe ser trisílaba para que dea a medida correcta do verso.

“UN CEGO DIANTE DA CADEA” 

(1865. O POEMA S. D. PERO SEGURAMENTE DE 1853 OU 1854)*

Notas aclaratorias:

3 Veo. Eixe que dá voltas. Neste caso o da zanfona. 7 Tampos. Partes inferior e superior da caixa de reso-
nancia.
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Siquera vós veredes muitas veces
cousas do mundo e, con motivo mor,
ademirados levarés as preces

20 ó seu Autor.
Mais eu, fechado nesta escuridade,
sin ver a luz nin máis desque nacín,
prezar non podo así á Divinidade2.
¡Probe de min!

25 Cal os meus pés tropezan no camiño
e vai meu corpo se pegar ao chan,
si non me guía nel o criadiño
nin me dá a man,
así tamén a alma se me basa3

30 sin esa axuda que vos puxo Dios,
e teño medo non me volva á casa
que pon ós bos.
Ben é verdade que a4 atención do ruido
me dá unha idea grande do Señor

35 e cando brúa e troa o5 seu xemido
me dá tremor.
Alá de dentro da ánima fechada
figuro o mundo ancho sin ter fin,
e Dios no medio coa man pousada

40 no que non vin.

29 e ss. Así tamén a alma se me basa/ sin esa axuda que vos puxo Dios/ e teño medo non me volva á casa/ que
pon ós bos. A miña alma ve pouco claro (básaseme), non é capaz de imaxinar, a grandeza de Deus, ao non
ter, como tedes vós, a vista. E teño medo de que, por esa razón, non me premie na hora da morte (no
momento de volver a El) levándome ao Ceo ou casa onde pon ós bos.

2. Para que dea correcta a medida do verso hai que facer dúas sinalefas (po-d´a-sia-di-vi-ni-da-de) ou facer
unha e ler “di-vin-da-de”.

3. Palabra con seseo: “baza”.

4. No texto non aparece este “a”, pero supoñemos que por erro do copista.

5. No texto “e”, por erro.
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Mais teño mentes que é o manel do veo
con que dá volta ó mundo sin parar,
fasta que o deixe e se recolla ao ceo
polo desfar.

45 Fágome cargo que o pracer dos ollos
tras de eses ferros6 estrochado está
e que a esperanza oíndo eses ferrollos
vagar non dá.
Tamén coñezo que por unha escada,

50 por garabullos ou por un limón
estarés muitos ou quizais por nada
nesa prisión.
E comparando a veces vosa sorte
coa doutros muitos que millós se fan,

55 dirés que vale máis que veña a morte
vos dar a man.
Que inda no’ é todo estar aí arredados
sin libertá do eido e voso amor;
que máis que todo ser tan maltratados

60 vos dá dolor.
Mais non chorés que xa a cadea nova
pouquiño a pouco fóra sae do chan,
e si cal esa non remeda a cova
por aí se van.

65 El é verdade que según o axuste
debía estar cumprida neste mes,

41 e ss. Mais teño mentes que é o manel do veo/ con que dá volta ó mundo sen parar,/ fasta que o deixe e se reco-
lla ao ceo/ polo desfar. Na estrofa anterior o cego fala de que imaxina o mundo como un espazo ancho no
que dende o medio Deus ten a man pousada en algo que non pode ver (porque é cego) pero que “imaxi-
na que é como o manel, manivela ou manubrio do veo ou eixe da zanfona co que dá voltas sen parar ao
creado ata que deixe de tocar e volva ao ceo e así se desfaga ese mundo”. 46 Estrochado. Estragado, engu-
rrado. 49 e 50 Tamén coñezo que por unha escada,/ por garabullos ou por un limón. Foron encarcerados por
nimiedades. 63 E si cal esa non remeda a cova/ por aí se van. E aínda que non sexa como esa, que parece
unha tumba, é algo parecido.

6. A palabra non se le ben. Quizais sexan “furos” e non “ferros”.
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pero foi ano aquel de muito embuste,
cincuenta e tres.
¿Que lles dá a eles dos afogos vosos

70 nin derreter caudal e máis caudal,
e que comestos xa teñá-los ósos
ante o final?
¡Ai, quen me dera que viñese o crego
da miña aldea aquí vos consolar!

75 el vos diría cousas que este cego
lle oíu falar.
¡Canta doutrina e cristiáns enxemplos
tódolos7 días na súa igrexa dá!
Non sei si fan aquí por estes tempros

80 o que el alá.
Misericordia ten e caridade
de que é un espello vivo alá entre nós.
Consola ó triste na penalidade
cal manda Dios.

85 ¿Vénvos a ver a vós o voso cura
ou algún ministro vénvos consolar?
¿Vénvos traer tan só unha codia dura
ou predicar?
A sociedá que aí vos aferrolla

90 por mellorar a vosa condición,
sin doutrinarvos a virtú desfolla
do corazón.
¡Ah cuitadiños, que sedenta a alma
de unha fechiña de moral vós tés8!

68 Cincuenta e tres. O ano mil oitocentos cincuenta e tres foi ese famoso ano da fame e seguramente houbo
moitas promesas que non se cumpriron. En “Delores e Alexandre” fálase de que ese ano se enviaron moitos
galegos a Cuba coa promesa de que alí refarían a súa vida e foron tratados como escravos, a maioría morreu
polas condicións de vida infrahumanas. 94 Fechiña. Diminutivo de fecha, papado, grolo, pingota.

7. No texto por erro “todos los”.

8. A frase en galego normativo sería “vós tendes”. Aquí aparece a seguinte nota no texto: (1) “Las cárceles
son actualmente una escuela de corrupción y de inmoralidad (Navarro, ser. del 24 de mayo de 1849)”.
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95 ¡Cubertos só con desfiañada enxalma
no chan tremés!
Bebendo as pedras por no’haber solleiro,
manido aí se torna o corpo san,
podrece e bota bafo de mal cheiro,

100 cal morto can.
¿Por que do sol que a tod’os animales
e a tod’as cousas o regala Dios,
entre a friaxe espostos a mil males
privados sós?

105 Zanfona, bota son de afagamento,
feride as cordas, técolas ferid,
facei o bálsamo do instrumento
do rei David.
Abride os ollos os que estás no encerro,

110 que aquí fechado me verés sin luz,
pedindo a escuras, berro tras de berro,
polo da cruz.
Si só me atopo quédome espetado,
sin poder ir adiante nin atrás,

115 e de corisco e chuvia só afrontado,
dos mesmos cas.
Mais emporeso non me coce o medo
si o purgatorio teño por acá,
eu dos xentíos non confeso o credo,

120 non se me dá.
¡Oh gran Señor, que mandas nas cordas,
e a gran cadea de ouro na man tes,
cando fagás a escolla de almas boas,
no’ me deixés!

95 Enxalma. Sacas que se poñen no lombo das bestas. 97 Solleiro. Sitio onde no inverno se pode tomar o
sol, ao abeiro do vento. 98 Manido. Danado, doente. 105 Afagamento. Cariño, afabilidade, amor. 108 Rei
David. Rei de Israel. Matou a Goliat e este feito produciu certos celos na corte que o obrigaron a abando-
nala. Cando morreu Saúl foi proclamado rei. Conquistou Xerusalén, cidade que converteu en capital polí-
tica ao trasladar alí a Arca da Alianza. Foi o principal autor do Salterio ou Libro dos salmos. Era un virtuo-
so da arpa e así aparece recollido nunha figura que está na Porta das Praterías de Santiago. 119 Xentíos.
¿Multitudes, grandes cantidades de xentes? ¿Ou será xentís, idólatras, pagáns?
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125 Que si de mortos hai un sacramento
para dar vida ó novo pecador,
ninguén padece cal, do nacimento,
quen cego for.
Tamén terés piedade dos cautivos

130 ou ben dos presos que purgando están
os seus pecados, e que redivivos
dalí sairán.
E vós, presiño, solevade a pena,
que tarde ou cedo fóra vos porá

135 carceleiro desa horríbel trena
desta ciudá.
Terés presente a dor e infame xugo
de aquel cordeiro, que morreu por nós
e, que morrendo, polo seu verdugo

140 pideu a Dios.
Eu só por sempre me verei presiño
na gran negrura desta escuridá,
sin dar un chío irei polo camiño
da eternidá.

145 Adiós, tomade agora este consello,
que, anque de cego, pódese tomar:
debés do vicio e da maldade o espello
vos refugar.
Deixade a brisca, chave e mailo tralo,

150 parar o monte, chapas e o cané,

147 e 148 Debés do vicio e da maldade o espello/ vos refugar. “Debedes rexeitar o espello do vicio e da mal-
dade”. 149 Brisca. Xogo de cartas. Chave. Xogo popular que consiste en lanzar unhas pezas de metal
redondas e chás e atinarlle a outra peza de metal máis grande (a chave), que está fincada no chan. Tralo.
Xogo infantil no que se forma unha figura de dúas barras verticais atravesadas por unha transversal no
chan (segundo nos di o mesmo Pintos). 150 Monte. Certo xogo de naipes. É un xogo de envite e azar, que
consiste en que o xogador que corta, saca, despois de barallar, dúas cartas de debaixo do montón e outras
dúas de encima, sobre as que os demais xogadores colocan as súas apostas. A seguir o banqueiro vai
erguendo unha a unha as cartas restantes. Cando aparece unha carta do mesmo valor que unha das catro
expostas, o xogador que apostou por ela cobra (o banqueiro recolle as cantidades colocadas sobre as outras
e volve iniciarse o xogo). Chapas. Xogo coas tapas de gasosas ou cervexas. Cané (voz xitana). Xogo de nai-
pes parecido ao monte (segundo di o propio Pintos). Considérase xogo de xente baixa e de mal vivir. 
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xogos que tran un arreato malo,
matando a fe.
E polas noites frías deste inverno,
pasando as doas do cristián rosario,

155 mollen as bágoas de remorso interno
que é gran sudario.
Adios, presiños, solevade a pena,
que tarde ou cedo se mellorará
esa tumba, escura, horríbel trena

160 desta ciudá.

151 Arreato. Reata, rea ou fileira de consecuencias.

(“Colección de poesías gallegas de diversos autores” de Casal e Lois, 1865, t. 1,
p. 89 e ss.).
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Manuela – ¿Que foi que tan morno vés,
tan triste e remagarido,
como si houberas perdido
os mellores bois que tés?

5 Bieito – Pois, ¿ti n’ouiches, Manuela,
tocar a morto os badales
con pancadas desiguales,
na vila por Valenzuela?
¡Moito o podían querer

10 pois tanto o botan de menos!
Homes, mulleres e nenos,
tódo-lo sinten morrer.

Manuela – ¿E que? Todos hemos de ir
por ese mesmo camiño.

15 ¿Morreuche a ti “o meu miniño”
para tanto te afrixir?

Bieito – É verdá que non; mais el
enseñábame o rapaz.
¡Que leuto, agudo e capaz!

20 ¡Que don de enseñar aquel!

“BIEITO E MANUELA” (1867)

Notas aclaratorias:

8 Valenzuela. Antonio Valenzuela Ozores (Santiago 1819-Pontevedra 1866). Colaborou na revolución de
1846 e foi un dos xornalistas de El Porvenir (1845). Doutor en Dereito por Santiago e catedrático de H.ª
natural e Física e química nos institutos de Santiago e Pontevedra. Foi un científico destacado na súa
época. Tras a súa morte fíxoselle unha homenaxe consistente na publicación dunha Corona fúnebre a la
memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores (Imprenta del Siglo, Pontevedra, 1867), no que participou
Pintos con este poema. 15 ¿Morreuche a ti “o meu meniño”? Entendo que Manuela dille: “¿Morreuche a ti
alguén a quen poidas chamar o meu meniño, é dicir, un fillo ou alguén a quen tiveses que querer coma
un fillo?”. Claro que, se Manuela é a muller de Bieito, pode querer dicir o que di literalmente: “Morreuche
a ti o fillo meu (e teu)?” 19 Leuto. Lido, sabido.
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E dimpois, ¡que natural!
El falaba con calquera:
un home sin ventolera,
un maestro sin igual.

25 Vaia, n’o vin tal cabal,
que tanto gusto me dera.

Manuela – ¿Pois sabes que máis? Espera
por ben recibir un mal.
Non faltaba máis sinón

30 que ti morreses tamén
de sentimento por quen
outro no sitio non pon.
Nin ha de chorar por ti,
nin ha ter man da túa casa,

35 que si se queima e se abrasa,
cha deixan quedar así.
Xa tés esbagoado ben,
volve en ti, non chores máis,
que ós seus chegados e pais

40 esa coita lles portén.
Bieito – Eu n’o podo remediar,

asegúrocho, Manuela,
que a don Antón Valenzuela
heino sempre de chorar.

23 Un home sin ventolera. Un home estable, sen caprichos repentinos. 27 e 28 Espera, por ben recibir un
mal. Prepárate, por desgustarte e facer o ben ao sentir tristeza por alleos, a recibir unha enfermidade ou a
morrer de pena. 32 Outro no sitio non pon. Con outro sentimento semellante non che corresponde (porque
está xa morto e non pode sentir pena cando ti sufras a perda dun ser querido ou cando se sufra a túa
perda). 40 Portén. Interesa, afecta, corresponde.
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45 Que as bágoas son para os bos,
para os homes virtuosos,
modestos e humildosos
que tan poucos nos dá Dios.
¡Que perda! ¡Fora mellor

50 que no xardín de Minerva
non se dera máis que herba
e non nacera esa flor!

(Na Corona fúnebre a la memoria del Sr. D. Antonio de Valenzuela Ozores. Imprenta
del Siglo –praza da Constitución, n.º 14–, Pontevedra, 1867, pp. 65-66).

49 e ss. ¡Fora mellor/ que no xardín de Minerva/ non se dera máis que herba/ e non nacera esa flor! Mellor sería
que non nacesen docentes tan valiosos coma don Antonio Valenzuela, senón profesores mediocres.
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Que viva, que viva, que viva don Casto,
que viva, que viva cen anos e mil,
que viva, que viva nas beiras do Lérez,
que viva que viva mui san e axil1.

5 Axina correde que xa estou2 dicando
bandeiras na vila tensando no ar;
deixade os traballos, as rocas e trouzos3,
angazos e rodos, as veigas, o lar.
Que viva, etc.

10 Ceibade os rapaces da escola da Coxa,
e doutras escolas, que van a folgar,
que corran berrando, botando aturuxos
a D. Casto Méndez, que vai a chegar.
Que viva, etc.

15 Xa van os de Xeve, de Poio e Mourente,
os de Alba, Salcedo e máis Campañó,

“METING EN LÉREZ” (1869)

Notas aclaratorias:

Título. Meting en Lérez. O anglicismo meeting, “reunión”, debeu poñerse de moda por aquelas datas. 1 Viva.
Os “vivas” empregábanse normalmente nos himnos. Don Casto. Refírese a Casto Méndez Núñez (1824-
1869). Foi almirante e o heroe da batalla de El Callao (1865), comandante do Numancia, o primeiro acoi-
razado español. Pintos dedicoulle este poema con motivo do seu retorno a Vigo pouco antes da súa morte.
5 Dicando. Mirando, albiscando. 7 Trouzo. Torcedor, especie de fuso. 10 Descoñezo cal era a escola da Coxa,
pero supoño que era a rexentada por unha mestra con ese defecto físico (moitas xentes que por esta razón
non se podían dedicar aos labores do campo preparábanse para outros traballos de menor esforzo físico,
como podía ser o do ensino). 11 Van. Forma contracta de “vaan”, por “vaian”. 15 Xeve. Santo André de
Xeve, municipio da provincia de Pontevedra. Poio. San Salvador de Poio, municipio da provincia de
Pontevedra de 34 km2. Mourente. Lugar preto de Pontevedra. 16 Alba (Santa María de Alba), Salcedo (San
Martiño de Salcedo), Campañó (San Pedro de Campañó). Son tres parroquias do municipio de Pontevedra.

1. “Axil”, a palabra debe lerse como aguda para que rime con “mil” e dea a medida correcta do verso.

2. Na versión editada por Filgueira “estoy”, erro de imprenta.

3. Na versión editada por Filgueira “tronzos”, penso que por erro.
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Marín e Combarro, de toda a redonda
os camiños cheos se van para aló.
Que viva, etc.

20 Se ven as monteiras con prumas de galo,
mil dengues de grana tamén relucir;
e levan pandeiros, ferriños e cunchas,
botando cantigas que dá gusto ouir.
Que viva, etc.

25 Levádelle frores e mirtos e palmas,
teceille a coroa con verde lourel;
decille que este ano as máis ricas cireixas4

que nazan en Lérez serán para el.
Que viva, etc.

30 En este gran día por toda a parroquia
nin mozo nin vello se ha de retardar,
e todos vestidos ca roupa das festas
a D. Casto Méndez irán festexar.
Que viva, etc.

35 Xa vou pola gaita que leva do trinque
panete encarnado con borla de ver;
e no mesmo eido de Dª. Tomasa
tocando, alí a xente verase a ferver.
Que viva, etc.

20 Monteiras. Puchas de abrigo feitas de pana ou la, sen viseira, que usaban os gaiteiros e tamén era peza
obrigada do traxe masculino tradicional de gala. 21 Dengue. Peza do traxe tradicional feminino que con-
siste nunha capa pequena de pano adornado con veludo e abelorios, con puntas longas que se cruzan
sobre o peito e se abrochan por detrás. De grana. Pano fino que se usa para as festas. A palabra “grana” ten
que ver coa cor vermella que se consegue do insecto chamado quermes ou cochinilla. Con ela tinguíanse
os panos finos que se usaban para confeccionar os traxes de festa. Da cor, o nome pasou a designar o pano.
36 Panete. Tipo de “pana” ou tecido de algodón. De ver. Digna de ver. 37 Dona Tomasa. Nai de Méndez
Núñez.

4. É verso que para que non sexa hipérmetro debe facer as tres sinalefas posibles. Na versión editada por
Filgueira “creixas”, erro por “zreixas”.
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40 Alí xa veredes que sale á solaina
un home con faixa que é un xeneral,
sin sombreiro, ledo, lle dando mil gracias
a tod’os labregos por ousequio tal.
Que viva, etc.

45 El foi de Almirante da Escadra Española
para os indios bravos por si castigar;
chegou, e esborralla mitá do Callao,
e logo á súa terra se veu de vagar5.
Que viva, etc.

50 Se di que, mirando co seu catalexos,
vía vir as balas como ve chover,
e que unha morruda, por baixo do brazo
pasoulle, e por pouco que houbo de morrer.
Que viva, etc.

55 Non fixo máis caso, seguindo á estragueira
asta que escoado se puña a sangrar,
e con mil traballos puderon levalo
de sobre a cuberta para ilo a deitar.
Que viva, etc.

60 Sanou, a Dios gracias e á6 Pelengrina
de quen é devoto, e á7 que lle mandou
como agradecido valente cristiano
bonitiña ofrenda, que muito custou.
Que viva, etc.

47 Esborralla. Desfai. El Callao. Cidade do Perú, o mellor porto desta nación. Foi fundada polos españois
cara a 1540 e bombardeada por Méndez Núñez o 2 de maio de 1866. 52 Morruda. Seguramente un tipo
de bala bicuda, con morro. 55 Estragueira. A desfeita (neste caso da cidade de El Callao). 56 Escoado.
Aberto para sangrar. 60 Pelengrina. Virxe Peregrina, a patroa de Pontevedra.

5. Na folla solta aparece “E logo a súa se veu de vagar”, sen a palabra “terra”. Na edición de Filgueira apa-
rece tal como poñemos aquí, que é o que nos parece correcto.

6. Na edición de Filgueira “a”.

7. Na edición de Filgueira “a”.
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65 Botade aturuxos alegres ao Ceo,
bailade a muiñeira e o chascarraschás;
que quede memoria na terra por sempre
de D. Casto Méndez, por sempre jamás8.
Que viva, etc.

Juan Manuel Pintos.

(Folla solta fornecida por Rosina Otero, viúva de Isidoro Millán. Ten como pé
de imprenta o seguinte: Pontevedra. Imprenta de los SS. Antúnez y Compañía. Enero
29 de 1869. Está comparado coa única impresión posterior que coñezo, que é a feita
por X. F. Filgueira Valverde, publicada co título de “La Pontevedra popular a Don
Casto. Cantigas de don Xohan Manuel Pintos. Meting en Lérez” en LIV Exposición. En
el centenario de Méndez Núñez, Pontevedra, 1969. Segundo o propio Filgueira nos
informa en Sobre la estela literaria de Méndez Núñez, la campaña del Pacífico y la vuel-
ta al mundo de la “Numancia”. Folleto trixésimooitavo dos conmemorativos da festa
nacional da Hispanidade. Talleres de artes gráficas da Excma. Deputación de
Pontevedra, Pontevedra, 1993, pp. XI-XII e XLI. Na primeira destas páxinas –a XI–
Filgueira denomina a Pintos Villar como “Pintos Amado” por confusión co apelido
dos fillos do escritor. O poema parece que foi copiado dunha impresión en seda, que
se conserva no “despacho” Méndez Núñez do Museo de Pontevedra –non á vista
senón seguramente gardado, pois eu visitei o “despacho” e non o vin).

8. Por “xamáis”. Seguramente para manter mellor a rima con “chascarraschás”. Na folla solta aparece escri-
to “jamás”, pero quizais queira Pintos que se lea “xamás”, como o transcribe Filguera na súa edición. Eu
manteño a forma castelá total.
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Dulcis* amor patriae
dulce videre suos.

Gallego dos máis primeiros
que á nai deron regocillos,
pintando en lindos carreiros,
cos colores verdadeiros,

5 as virtudes dos seus fillos.
Ti non quixeche morrer
sin vir antes a esta terra

os teus parentes a ver;
pero ¡ai! que o millor encerra

10 triste cova, fin do ser.
Ó pé dela magarido
desfogache o teu lamento,
que foi pegar un latido
de gozo, no seo sedento

15 de ver ó fillo querido.
Piadoso no campo-santo
chorache á beira dun morto,

“AO POETA D. T. V. T., FILLO DE VIGO” (1875)

* No texto “Dulcii”, por erro.

Notas aclaratorias:

Dulcis amor patriae/ dulce videre suos. Dito, frase feita latina: “Doce é o amor pola patria, doce é ver os seus”.
1 e 2 Gallego dos máis primeiros/ que á nai deron regocillos. “Galego dos principais que a Galicia aledaron”.
Regocillos por “regocixos”. 3 a 5 Pintando en lindos carreiros (liñas de elegante prosa)/ cos colores verdadeiros/
as virtudes dos seus fillos. Refírese evidentemente á obra de Vesteiro Galería de gallegos ilustres (Madrid,
1874). 6 a 10 Teodosio Vesteiro (1847-1876) veu por última vez a Galicia a fins de setembro de 1875,
aproveitando a súa estancia para visitar varias poboacións e varios persoeiros galeguistas e falarlles dos fins
da sociedade galeguista, que se fundara en Madrid en 1875 e se disolvería a principios de 1876, chamada
a Galicia Literaria, da que Vesteiro era secretario e Pintos socio de honor. Ademais aproveitou a súa visita
para ver os seus parentes (pai e irmás) e visitar a tumba da súa nai (morta en 1872), á que idolatraba. Por
iso Pintos di que “o millor” da súa familia estaba encerrado na cova ou sepultura, fin de todo ser vivente.
11 Ó pé dela, magarido. Ao pé da cova da túa nai, triste (magarido). 13 e ss. Desfogache o teu lamento/ que
foi pegar un latido/ de gozo, no seo sedento/ de ver ó fillo querido. A triste visita de Vesteiro á tumba da nai pro-
duciu na morta unha sensación de gozo no corazón, porque estaba desexosa de ver o seu fillo (do que non
puidera despedirse, por estar ausente Vesteiro no momento do pasamento da nai).
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e foxes de aquí por tanto
non penar, quizais, no porto

20 onde salouca o teu pranto.
Adiós mozo virtudoso:

qu’el che dea bo viaxe,
e un abrazo cariñoso
recibe como homenaxe

25 do gaiteiro de Fragoso1.

Vigo, 26 de decembro de 1875.

18 a 20 E foxes de aquí por tanto / non penar, quizais, no porto/ onde salouca o teu pranto. E, quizais, marchas
de Galicia para non penar tanto no lugar (porto) que causa as penas que te aflixen. 22 Qu´el che dea bo viaxe.
Que Deus (Dios, que foi citado na palabra “Adiós” no verso anterior) che dea boa viaxe. Vesteiro volveu a
Madrid a primeiros de xaneiro de 1876. 25 Fragoso. É un lugar da parroquia de Santo André de Xeve, no
municipio de Pontevedra, a uns nove quilómetros da capital. Pintos denomínase a si mesmo o “Gaiteiro
do Burgo”, zona antiga de Pontevedra da que era oriúndo, pero aquí quizais buscando a rima, cambiou O
Burgo por Fragoso, outra localidade achegada a Pontevedra (¿ou quizais tivera casa en Fragoso?).

1. Na edición deste poema en El Heraldo Gallego elimináronse as diferenzas gráficas entre “g”, “j” e “x”, a
favor desta última (non sabemos se da man dos editores ou do autor).

J.M.P.V.
(El Heraldo Gallego, ano III, n.º 104, mércores, 5 de xaneiro de 1876, p. 6).
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¿Con que así, sin dir adiós,
de vez te foches de aquí,
Teodosio, ingrato con nós?
¿Que mal te fixemos, di?

5 Non soarán na enramada
de soutos nin de beirales
con primor,
a voz que foi apagada

por tan tristes funerales,
10 reiseñor.

Guindado a rente do chan,
aberta a sen e deitando
da ferida
o sangre; pola mañán

15 te viu a xente, chorando
mui sentida.

“A VESTEIRO TORRES” (1876)

Juan Manuel Pintos.

(Corona fúnebre a la memoria del malogrado poeta gallego Teodosio Vesteiro Torres
–Madrid, 12 de xuño de 1876–. Imprenta de El Correo Gallego, Sinforiano López ou
Real, 118, Ferrol, 1879, pp. XCIX- C1).

Notas aclaratoiras:

1 e 2 ¿Con que así, sin dir adiós,/ de vez te foches de aquí? Vesteiro suicidouse en Madrid, no Paseo do Prado,
o 12 de xuño de 1876, no día que cumpría vinte e oito anos. 6 Beirales. Bordos do río. 12 A sen. A vida-
lla. Vesteiro suicidouse cun tiro na cabeza.

1. O poema de Pintos aparece no libro encabezado coas seguintes “Notas”: “Poco tiempo despues de ocu-
rrir la desgraciada muerte de Vesteiro Torres, falleció el inspirado poeta gallego D. Juan Manuel Pintos, que
había sido invitado para honrar con su pluma esta CORONA. La muerte le sorprendió cuando ya había
comenzado una poesía; y a la amabilidad de sus hijos debimos los borradores de esta. A continuación
publicamos los fragmentos que aparecen en el autógrafo, aprovechando la ocasión para tributar desde
estas páginas, consagradas a la muerte de un poeta, una cariñosa memoria al dulce cantor de la GAITA
GALLEGA”.
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Na Ponte Vedra hai un fato
de nenas; unhas barullan,
outras choran, outras xemen
i algunhas cuáseque xuran.

5 E d’entre aquela algueirada
óiense outras que marmullan:
–¡Probes mozos!…   –¡Disgraciados!…
–Sán o vintatrés da Cruña…
–¡Dios os garde!…   –¡Ai… meu Alberte!

10 –Non chores, nena… ¡Ai! ¡que xuncras!
–¡Meu Albertiño quirido!
–¡Si ha de volver!   –¡Nunca, nunca!
Morrerá alá noutras terras
entre penas e bagullas…

15 ¡Ai! ¡Que disgracia, Dios mio!
¡Miña Virxe das Angustias!
I a probe nena, limpando
os ollos coa man calluda,
restregábase os cabelos

20 qu’ astra crechos se lle puñan.
Daquela escena de Vedra,
xa pasados moitos días,
catro mozos, os máis novos
e garridos que se viran

25 en seis leguas á redonda

“O LOITO” (S. D.)

(Poesía inédita)

Notas aclaratorias:

1 Ponte Vedra. Debe referirse a Vedra, municipio da provincia da Coruña, diocese de Santiago, regado polo
río Ulla e onde se atopa un lugar chamado A Ponte Ulla e outro coñecido como Santa Eulalia de Vedra. A
un dos dous parece referirse Pintos. 8 San o vintatrés da Cruña. O día vinte e tres (máis próximo a cando
fala a persoa) saen da Coruña. 10 Xuncras. Exclamación en que se usa un eufemismo popular para desig-
nar a Xudas (“xuncras”). Equivale a “¡Ai, que desgraza!”.
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daquelas veigas frolidas,
embarcáronse na Cruña
deixando a1 súas familias
chorando bágoas de sangre,

30 dando berros d’ agunía
e deixando abandonados
eiras, soutos, vals, hortiñas...
¡Que noites tan anoxadas
pasanon as nais doídas!...

35 ¡I as noivas, as probes noivas
qu’ esguichadas se poñían!
–¡Miña nai!   –¿Que qués, Sabela?
–¿Comprou xa o paño enloitado?
–Mañán en canto amañeza

40 irei por el a Santiago…
–Cruba o loito as nosas penas
polos probes imigrados…
–O siñor abade dixo
qu’o noso loito é pecado…

45 –Os cregos non teñen fillos
e non saben qu’ é choralos.
Se temos a i-alma negra,
¿com’ o corpo levar branco?
–2¡Vaia!…¡arrenégote demo!…

50 ¡Fóra meigas e meigallos
nin que foramos xudíos!…

1. Debería ser “as”.

2. Aquí no texto orixinal non hai guión que indique o cambio de interlocutor, pero evidentemente este
cambio dáse, ben neste verso ou no seguinte.

36 Esguichadas. Parece adxectivo derivado de “guicho”. En Pintos aparece esta palabra co significado de
“punta, extremo afiado”. En Eladio Rodríguez “guicho” tamén pode significar “agudo, vivo, que está aler-
ta” e di que se emprega preferentemente para as persoas novas. Eu penso que é ese o significado que ten
aquí “esguichadas”, “alertas, nerviosas e moi atentas”. 49 a 51 Parece neles que a moza é máis partidaria da
opinión do cura, é dicir, de considerar como unha superstición pagá poñerse de loito sen estar mortos os
mozos que marchan.
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–Cala, Sabela.   –¡Xa calo!…
I a familia de Albertiño
visteuse de negro pano,

55 dend’ o escuro e triste día
que se empoleirou no barco,
dormindo cheo de frío,
en brea e fume emporcado,
comendo pan ruín e podre,

60 levando catro estacazos
e dempois chegar despido,
marelo e descanrillado.
Ó cabo de catro meses3

de lembranzas prañideiras
65 ¡que troula e que rebullicio

despois s’escoita n’aldea!
A familia d’ Albertiño
brinca, chouta e logo berra;
i os veciños arripiados

70 á pobre nai arrodean
e coidan que toleara
do celebro da cabeza
¡Pero non!…lera unha carta
que recibira d’ Améreca.

75 –¿É de Alberte?   –¿É d’ Albertiño?
Perguntan todos á presa
–É do meu fillo querido…
–¿É do seu fillo, abofellas?
Logo hai que bailar de cote

80 tarde e noite i a concencia.

3. No texto “mezes”, por erro.

62 Descanrillado. ¿Sen saber que facer, como seguir o seu camiño, desnortado? Parece o mesmo que “des-
carrilado”. 69 Arripiados. Temendo algo malo. 78 Abofellas. A fe, sen dúbida, seguro. É unha palabra que
busca afirmar o dito.
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I a familia do imigrado
ispe as4 súas tocas negras
porqu’ é costume na Ulla,
i aínda en moitas5 máis aldeas

85 vistirse de loito todos,
mentras a carta primeira
do desterrado o consolo
non trae á patria gallega.6

Juan Manuel Pintos.

(O Novo Galiciano, Defensor dos Intereses Gallegos, n.º 11, Pontevedra, 28 de
outubro de 1888, p. 2).

82 Ispe. No verso 61 usou o verbo “despir” e agora emprega “espir”. Quizais teñan para Pintos un signifi-
cado algo distinto e “despir” sexa “estar sen roupa” e “espir” “quitar a roupa”. Ou quizais sexan simplemente
dúas variantes co mesmo significado (isto é o que parece máis probable). No seu Vocabulario só aparece
“despir” co significado de “denudar”. 83 Ulla. Comarca da zona santiaguesa regada polo río do mesmo
nome e que está entre as provincias da Coruña e Pontevedra.

4.  No texto “a”, por erro.

5. Pintos poñería “muitas”.

6. Tamén neste poema o son palatal fricativo xordo se grafa sempre “x”. Como é un poema publicado pos-
tumamente supoñemos que ese cambio é responsabilidade dos editores.
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TEXTOS REFERENTES A A GAITA GALLEGA NON INCLUÍDOS NELA

1.º TEXTO (1852)

(ANUNCIO DE SUBSCRICIÓN Á EDICIÓN DA “PRIMEIRA SETENA”)

A GAITA GALLEGA TOCADA POLO GAITEIRO ou CARTA DE CRISTUS PARA IR DEPREN-

DENDO A LER ESCRIBIR E FALAR O IDIOMA GALLEGO E AÍNDA MÁIS. 

ALABADO SEA DIOS1

Xa fai tempo que estou eu, o Gaiteiro, falando solo e decindo para min: ¿que terá señor 

5 esta fala gallega para ser tan refugada aínda polos mesmos fillos de Galicia? Será tan 

buxán de termos que non se poida por ela desfogar o entendimento con craridade? 

Estará amaldizoada? ¿Terá algún feitizo? Botaríanlle algunha pauliña para que se 

desbandase e esmigallase de maneira que non se pudese axuntar xamais e en pena dos

nosos pecados somente quedasen anacos e cachos dela espallados sin trabazón para

10 eterna memoria de semellante praga? ¿Será tan agre e brava que se encarrapichen as 

orellas e fechen os oídos coa repunanza de tan duro son? Non, e non, di o Gaiteiro.

Matinando, pois, de cote con esta idea fíxenlle un vestido novo á miña GAITA2 e 

colgueille no ronco unha borla das festas para comenzar3 as miñas foliadas e tocar 

unhas tocatas do trinque, facendo que os chíos de esta música nova se ouzan4 cando o5

15 menos en toda Galicia. Quen por ruín se ten por ruín se quede. O Gaiteiro ben sabe que 

non hai peor cuña que a do mesmo pau; pero, aínda así e todo, xa non hai atrancos nin

barrancos que o deteñan no camiño.6 Así pois, ende lle acabando de pór as prumas á súa

monteira, aí o terés máis prantado e máis garrido7 que Guerineldos, enchendo as froias,

apretando o fol e convidando á festa a tódolos seus paisanos.

1. Este anuncio aparece tamén reeditado nun último intento de Pintos para publicar a “Segunda Setena”
de A gaita gallega, feito en Vigo no ano 1874, anuncio que comeza tamén coa petición de “Alabado sea
Dios”. Aparece neste “Apéndice” como 4.º Texto.

2. Na edición da “Segunda Setena” (1874) aparece sempre con minúscula.

3. Na edición da “Segunda Setena” (1874) substitúese a palabra “comenzar” pola de “continuar”.

4. Na edición da “Segunda Setena” (1874) “òian”.

5. Na edición da “Segunda Setena” (1874) “ó”.

6. Na edición da “Segunda Setena” (1874) aquí hai un punto e á parte.

7. Na edición da “Segunda Setena” (1874) “máis garrido e máis prantado”, cambiando, pois, a orde dos
adxectivos.
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20 A GAITA como é nova ten certas técolas para o8 tempero e non faltarán nas foliadas

pandeiros, ferreñas e cunchas; e, de cando en cando, soará a zanfona cos ferriños. Ea,

bailadores, ídevos pondo currutacos para vir á festa, que poida que non vos arrepintás,

pois, ó fin e ó cabo, eu non ando con pantominadas nin prometendo o que non hei de

dar, como fan muitos farafullas que con catro gadellas mui encrouchadas ou con catro

25 peliños de castrón se venden por grandes e afamados músicos, resultando que todo

canto tocan é unha gaiteirada. E, desque fan o seu pancho, vanse rindo e vós quedás

renxendo. Eu xa vos desengano en tempo. Nin piano nin órgano nin chouta nin chifre

vos vou a tocar; nin vos ofrezo aberturas nin fechaduras nin dúos nin vintecatros, nin

orquestas, nin barulladas, nin outras tolerías.

30 A GAITA, meus amigos, a GAITA é para o Gaiteiro e o tamboril para o tamborileiro.

Nin máis nin menos que gaiteirada e mais gaiteirada vos vou a facer para que ningún

alarbe usurpe a xurisdición do Gaiteiro. S.9 idioma gallego sea conmigo, pois ó pé da 

súa capilla e debaixo do seu alpendre vou a facer eu esta romería.10

Se suscribe en la librería de D. Juan Cuveiro y en las demás del reino, a 4 rs. al mes.

PONTEVEDRA. 1852.- Imprenta de José y Primitivo Vilas.

(O exemplar orixinal está no Museo de Pontevedra).

8. Na edición da “Segunda Setena” (1874) “ò”, indicando a contracción (quizais por erro).

9. Abreviatura por “San”.

10. Na edición da “Segunda Setena” (1874) non se indica lugar nin prezo de subscrición, nin pé de
imprenta (que xa fora indicado na “Portada” da publicación).



Textos referentes a A gaita gallega non incluídos nela 507

2.º TEXTO (1854)

(EDICIÓN PARCIAL DA 1.ª FOLIADA DA “SEGUNDA SETENA”)

Edición de parte da Segunda Setena consistente en:
Folla 1: portada.
Folla 2: contraportada –consistente nun anaco de 8 versos do tamborileiro

da p. 69 da Foliada 3.ª de 1.ª Setena–.
Folla 3: debuxo do gaiteiro, frase introdutoria, data, indicación do inicio da

Foliada 1.ª con nova frase introdutoria e 7 versos longos en latín macarrónico.
Folla 4: seguen os versos en latín macarrónico (30 máis).
Folla 5: seguen os versos en latín macarrónico (outros 30).
Folla 6: seguen os versos en latín macarrónico (30 máis).
Folla 7: rematan os versos en latín macarrónico (6 neste caso) e empeza en

castelán a falar o tamborileiro en serventesios de versos decasílabos e dodecasílabos
(catro serventesios nesa páxina).

Folla 8 e última: terminan os serventesios do tamborileiro (os dous últimos)
e empeza a falar o gaiteiro en galego e no mesmo tipo de estrofa (4 serventesios de
decasílabo e dodecasílabo alternados).

Páxina 1: (Portada)

A GAITA GALLEGA
TOCADA POLO GAITEIRO

ou sea
CARTA DE CRISTUS

PARA IR DEPRENDENDO
A LER ESCRIBIR E FALAR BEN A LENGUA GALLEGA

E AÍNDA MÁIS
(Aquí figura posto á man: “Por Juan Manuel Pintos”).

SEGUNDA SETENA.

PONTEVEDRA.
IMPRENTA DE DON JOSÉ VILAS,

Calle de Isabel II, nº 4
1854.
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Páxina 2: (Contraportada)

Y si se unieran tres Compostelanos
con otros tres del Orensano suelo,
De Pontevedra tres y tres de Lugo,
que una docena forma ese colegio,
dentro de poco se uniformaría
todo el lenguaje deste antiguo Reino,
y estoy seguro ganarían mucho
hasta de genio y brío los gallegos.

FOL. 3ª. SETENA 1ª. P. 69.

Páxina 3:
(Debuxo do busto dun gaiteiro)
Dulciter inflama mira.
8 KAL. OCTOB. AN. 1854
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Foliada 1ª.

IN NOMINE DOMINI.
Ego qui nuper Gaitae punteiro repinicabam,
auribus mercaderis varia spargindo haud pallota,
etiamsi foliadas post septem calavi, ut alentos

5 In quiete pillarem, id feci; non recuare putetis
amici de Gaita, quod talis in mentem fuit peta.
Ego ille dicam, qui tot et plurimis chiis
zumum veritatis, et legis vertere naturae,

Páxina 4: multo carrage conatus, in corda gentis corrupta,
10 gratum opus labreguis, quamvis non barbilampiñis,

caeterisque lanudis, quibus est nin migalla talenti.
At nunc... sed praestat componere1, soprare, enchere
follem amicum, de viravoltis plenum, et imo
si mavis ornatum. Oh quantum Gaitiña soando

15 cousarum poterit, Deo, cantare, volente!
At primum, ut vestri magna acollida lograrer,
de sublatis portarum loqui direitis quixeram.
Etiam atque etiam tabaqui, papelis sellati,
nec non salis de extincto commercio avarento.

20 Canté! Quis mihi daret talia regalare vobis!
Utinam, et Patriae miserrimae nomen et honos!
Verum, id fieri dubitat Sanctus Agustiñus,
licet Vicalvari2 exitus multos adhuc fallit.

1. ¿Talvez porque chegaron ao poder os progresistas é polo que lle “presta compoñer”?

2. En Vicálvaro, localidade preto de Madrid, produciuse en xuño de 1854 un combate entre tropas con-
trarias ao Goberno vixente (de tendencia ultramoderada) e tropas partidarias del. O xeneral moderado
O’Donell dirixía os insurrectos e sinalara o día trece do mes devandito para o pronunciamento. Pero este
tivo que demorarse por non dar reunido os que se comprometeran a intervir. O xeneral Dulce, xefe da
cabalería, reuniu todos os rexementos desa arma o día 28 e uniuse en Alcalá con O’Donell, Ros de Olano
e Mesina, que contaban tamén coa cabalería e a infantería do Rexemento do Príncipe, que estaban baixo as
ordes do coronel Echagüe. Os sublevados tiñan uns 800 infantes e 2000 cabalos. Con esta forza enfrontá-
ronse en Vicálvaro coas tropas fieis ao Goberno e foron derrotados. O’Donell xa se retiraba cara a Portugal
por Estremadura cando, o 7 de xullo, deu o Manifesto de Manzanares, que provocou un novo levantamento
de tropas, neste caso progresistas, en varias provincias e o pronunciamento de Madrid. O ministerio
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Nonne veritates nudas vidistis foliada secunda?
25 Nonne sequentibus etiam, et tales sicuti puños?

Mehercle diebus illis quindecim fuit exemplar
antequam sahiret impressum, magna domo retentum3.
Quis talia fando rayo! temperet a rabieira?
Etiam nunc hic stat, ni fallor, mundus perditus,

30 et suam quisque lampeirus alleo mellis in prato
Absque vergonza putat metere posse cullerem.
Quisnam tantorum garlantum materia de omni
falare non audeat, igiturque teneri
pro coram vobis? De lege4, justitia, bello,

35 goberno ac desgoberno, loquitur, atque parlat,
haud dubio quisque broeirus lampantinus quisque.
Unum cartum spadis, nempe de prosa dum agitur,
aut verso, quid mirum si botent in tanta estragueira?

Páxina 5: Frena sunt transtrocata, revoltaque omnia manent.
40 Jam per currunchos quidam vergam, ut dicunt, levando

plus quam septem praedicat de Patria et Constitutione,
primo brinco se credit et agere empregatum,
saltem Gubernatorem, Diputadum, Consulem, Regem!
Quam huic, Immortales, mediciñam facere malo?

45 Nec video modum illud servare famosum,
Ne sutor ultra crepidam. Est dicere vento.
Tamborileire audi disce et memoria tene.
Nunquam palitroquiños animosus, gabachusque
ob palpandum follem Gaitae inmerito derelinquas.

50 Dicit enin refranus: suum quisque ad officium.
Quod autem super omnia serio commendo tibi
est ne cujusvis generis facias falcatruadas,

que presidía o conde de San Luís tivo que dimitir o 17 de xullo e o xeneral progresista Espartero foi
nomeado presidente do Consello de Ministros e o moderado O’Donell ministro da Guerra. Formouse,
pois, un goberno onde convivían as dúas tendencias. Pouco despois O’Donell constituía a Unión Liberal
e dous anos máis tarde (nos días 16 e 17 de xullo de 1856) tiñan lugar os sucesos sanguentos que enfron-
taban os seus partidarios cos de Espartero.

3. Parece referirse ás dificultades que tivo a Primeira Setena de A gaita gallega para pasar a censura.

4. Parece que di “legc” e non “lege”.
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nec sequare exemplum multorum, qui nocte et die
erguent codos in tabernis, atque jogant bolos

55 nequaquam aliorum qui sempre et de cote naipes
barallant ad cantum galli, recreatione pessima,
et prima luce forsan corpus Domini nostri
quorumdam barallentum manibus ipsis sublatum!
Etiam non caeterorum, pernicies certa reipublicae

60 cordis humani labes, qui susque deque omnia habent,
filios faciendo a pote, et non por detrás das portas;
Sed palam, imprudenter, aperte, in oculis omnium
alleas, sine migalla recei tripando femias.
Quid non juventam cogis, corum malum exemplum!

65 Non te mistures cum illis Tamborileire unquam,
Qui cum muiñeiris se tumbat infariñatus sahibit.
Ab ineptis charlatanibus caveas osadisque
inanis quibus est mens, calabazarum mollerae.

Páxina 6: Hujusmodi ferunt lautos se offerre non dubitare
70 miseri! quasi doctores, cumana signa ferentes!

Quid magis, infandum! in letris dicitur grossis
nomina quaedam legi ad legislandum imposita5,
numquam Dios me derat, quantum atrevimenti!
Melius ad sachum est...apta quantum intelligo.

75 Absit á nobis. Non credo. At vero si ita foret
nullus patriota debet tantam tolerare audaciam.
O ter quaterque, Hispania, clamarent gentes misera,
quo etiam badulacorum procaciter magna turba
intelligentiam, meritum, virtutem et probitatem

80 pede patéat suo, injuriisque impia vexat!
Ubinam gentium sumus? O tempus barrabasarum!
Virtus sciencia, meritum, virtus sapientia, probitas
relumbret in Congreso; ibique letris douratis
legatur: hinc fugite, fugite hinc ignorantes,

85 fugite badulaqui, omnisque profana chusma.

5. ¿Quererá dicir nas listas para a elección de deputados?
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Vos progresistae puri, et decus Patriae amantes
vos, qui aequalitatem apud legem profitemini
vos omnes qui famem, et sitim justitiae habetis,
vos qui ladroeiras toto corde sempre odistis,

90 vos qui teneris oculis agricolas intuemini,
vos qui laborantes a zanganis separare,
et lombum tanto nostrum onero vultis levare
audite: si papeletas botare in caixam itisi,
ne temere faciatis. Cavete ne cras tiretis

95 per orellam, et soltet nec pingam sanguinis sui.
Tunc miseri pronuntiati, juntaeque omnes miserae!
Tunc temporis, si chegat, cantabunt regateirae:
o progresistae boni, plus quam sancti progresistiae!

Páxina 7: A vobis facto pane gramato alter comedit.
100 Si vos non vobis fertis aratra boves.

Si vos non vobis largatis lanam ovellae.
Sic vos non vobis facitis niños paxari.
Sic vos non vobis mellem creatis abellae
quid amplius dicam?6 Tamborileire capis?

105 Por la cuenta, señor, que le tiene
sabrá cada uno guardar su cantón,
y del mal, si a cualquiera le viene,
la cura infalible es balsámica unión.
De Vicálvaro el grande suceso

110 muy bien parecido fue al otro de Ardoz7,

6. Parece que a intención do gaiteiro é alertar os progresistas de que non traballen para beneficiar politi-
camente os moderados, senón para asentarse eles no poder.

7. O tamborileiro refírese á insurrección de 1843 en contra de Espartero, que era daquela o rexente do reino.
Narváez, que comandaba as tropas do distrito de Valencia, presentouse ás portas de Madrid cando a vila esta-
ba case totalmente desprotexida. Intimouna á rendición pero como non se rendeu, e el considerou que non
tiña forzas suficientes para tomala, bloqueouna. Ao saber que os xenerais Seoane e Zurbano, fieis ao gober-
no, se achegaban á fronte dun forte exército, levantou o bloqueo e foi esperalos a Torrejón de Ardoz. Aínda
estando Narváez en desvantaxe, Seoane rendeuse case sen loita e o xeneral moderado entrou vencedor en
Madrid. Houbo pois un acordo entre moderados e progresistas para desprazar a Espartero e os seus parti-
darios, os “ayacucos”. Polo tanto Vicálvaro non fora a primeira vez en que moderados e progresistas repar-
tían entre eles o poder despois dunha insurrección militar. O goberno de progresistas contrarios a Espartero
que asumiu o mando ascendeu a Narváez a tenente xeneral e deulle o goberno da Capitanía Xeneral de 
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por el gusto de nueces y queso
que dió para muchos, y papas de arroz.
Es la unión la mejor empanada
que pudo formar ningún empanador,

115 y sin ella no hay cosa guisada
ni moza que guste probar el amor.
Sin la unión toda empresa es perdida,
lo mismo que puede decir el Sultán8,
cuya luna la veo partida

120 Mahoma juzgando serrallo y diván9.
Páxina 8: Sin la unión no se vieran los mares

del norte y del Ponto10 con tanto vapor,

Castilla la Nueva. Pero parece que a razón está de parte do gaiteiro, pois os progresistas foron, logo de pou-
cos meses, expulsados do goberno e en 1844 Narváez foi nomeado presidente do Consello de Ministros
coa carteira da Guerra. Así pois os verdadeiramente beneficiados foron os moderados, que se mantiveron
dez anos no poder (de 1844 a 1854) grazas á axuda que lles brindaran os progresistas.

8. Alude ao sultán turco Abd-Ul-Hamid II (1829-1909). Pintos volve tratar aquí os feitos, entón de gran-
de actualidade, da Guerra de Crimea (1854-1856). Xa fixera algunha alusión a eles na “Foliada” 7.ª da
Primeira Setena de A gaita (p. 201 da edición facsímile da RAG de 1981), onde fala de que o tsar Nicolás
I (1825-1855) integrou Polonia no Imperio Ruso, axudou o emperador de Austria contra os húngaros e
agora está iniciando a guerra contra o Imperio Turco (1853). Máis adiante Pintos volverá falar da Guerra
de Crimea nos “Contos da aldea”, verso 1767, en “A Galicia”, v. 650, e en “A Cuba”, v. 151 e ss. O sultán
turco pode dicir que sen a “unión toda empresa é perdida” porque só aliándose con Inglaterra e Francia
foi quen de darlle a volta ao resultado da guerra con Rusia.

9. Para declararlle a guerra ao Imperio Otomano, Nicolás I de Rusia, alarmado ao ver que Turquía come-
zaba a rexenerarse logo da independencia grega, presentouse como o garante da relixión ortodoxa e ten-
tou a Inglaterra co repartimento do que quedaba do Imperio Otomano. Pero Inglaterra negouse. Rusia
seguiu, aínda así, cos seus plans e invadiu territorio turco e obrigou a Turquía a declararlle a guerra en
1853. Pouco despois Inglaterra convenceu a Francia e ambas decidiron aliarse con Turquía declarándolle
a guerra a Rusia en 1854. Así pois parece que hai unha dobre intención: a de indicar que para o sultán a
unión cos aliados anglofranceses foi esencial na guerra pero que provocou a ruptura da súa pertenza exclu-
siva ao mundo musulmán (lúa) e agora o resto de integrantes deste mundo (Mahoma) xulgarano por defen-
der contra os ortodoxos a súa relixión mahometana (serrallo) con alianzas cos países cristiáns (diván). Ou
iso entendo eu. (Tamén se pode entender como a afirmación de que Turquía é o país que inicia a ruptura
do mundo musulmán e comeza a unión entre cristiáns e mahometanos).

10.  Alude á loita polo dominio do estreito dos Dardanelos e fai tamén referencia á chamada “Cuestión do
Ponto”, que enfrontaba os aliados da Guerra de Crimea respecto da situación política que debía ter o Mar
Negro (Pontus Euxinus). Rusia quería dominalo e os aliados eran partidarios da neutralidade das súas
augas. Na paz de París de 1856 estableceuse que o Mar Negro tiña que ser neutral e que Rusia non podía
ter nel a súa flota, eliminando este país como potencia naval e afianzando o dominio de Inglaterra no
Báltico e no Mar Negro.



514 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

ni las bombas tronar a millares
y voces de fuego a babor y estribor.

125 Ni serían sin ella rendidos
Cronstad11 formidable, ni Sebastopol12,
Nicolás y los rusos corridos
allá más al polo donde no dé el sol.
–Mira, Luces, por muito que argalles

130 as túas revoltas conózochas ben, 
as ideas de unión non baralles
porque hai diferencias que sabes tamén.
Ti conmigo te uniches, é certo,
Mais ¿para subírteme ás barbas a min?

135 ¿Vesme a dar novas leis de concerto
ou a recibilas ti, farracatín?
¿Que dirás si ti arrombas teu leito,
vén outro a deitarse e te guinda no chan?
¿Si coa forza do brazo e do peito

140 traballas e outro che come o teu pan?
¿Será xusto que un sempre os aqueles
lle teña da vaca para a suxeitar,
mentres outro lle munxe os picheles
sugándolle o leite sin pinga deixar?

11. Kronstadt era coñecida como unha das fortificacións inexpugnables do goberno ruso. É unha cidade
situada na illa Kotlin, no golfo de Finlandia. Logo de conquistada a illa en 1703, o emperador ruso Pedro o
Grande mandou construír a cidade en 1710. A escuadra anglofrancesa intentou conquistala en 1855 (quizais
Pintos oíra ou lera algo sobre este proxecto cando fixo estes versos) pero desistiu da tentativa de asedio.

12. Tras a morte de Nicolás I, o seu herdeiro –Alexandre II– continuou a loita. Nela o exército turco demos-
trou que valía máis do que pensaba Rusia pois defendeu, ao principio da guerra, con tal éxito as fortalezas
do Danubio que os rusos tiveron que volver aos seus territorios, do outro lado do río. Aínda así a conten-
da seguiu e os aliados (Turquía, Francia, o reino de Sardeña e Inglaterra) puxeron cerco a Sebastopol. Logo
dun enorme sacrificio de homes e diñeiro caeu a cidade. A falta de recursos de Rusia e o cansazo de todos
os contendentes precipitaron a paz, que se asinou o 30 de marzo de 1856 en París (claro que estes feitos
son posteriores á data que figura como a da publicación deste texto: 8 de outubro de 1854).

Aquí termina a folla e o texto conservado.

(O texto está na RAG, caixa 97/ carpeta 22, no Arquivo Irmáns De la Iglesia).
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Posible tradución miña dos versos anteriores en latín macarrónico:

NO NOME DO SEÑOR.
Eu, que recentemente repenicaba no punteiro da Gaita esparexendo cousas varias
sen pallota para orellas de feirantes (xente que non escoita), aínda que calei despois
de sete foliadas, fixen isto para, no descanso, pillar folgos. Non pensedes que
recuei, amigos da Gaita, porque tal teima quedou na miña cachola. Eu son aquel
que digo que con tantos e variados chíos intentei deitar o zume da verdade, a lei da
natureza e o grato traballo do labrego ás xentes con corazón corrupto por moita
carraxe, aínda que non aos barbilampiños, nin a certos lanudos que non teñen nin
migalla de talento.
Pero agora... préstame compoñer, soprar, encher o fol amigo, cheo de viravoltas e,
dende o fondo, se prefires, ornado con floreos. ¡Ouh, cantas cousas podería cantar
a Gaitiña, querendo Deus!
Aínda que, en primeiro lugar, como xa lograra unha grande acollida pola vosa
parte, quixera falar dos dereitos elevados dos portádegos. E aínda máis: dos taba-
cos, dos selados de papel e, certamente, do sal, de extinguido comercio avarento.
¡Canté! ¡Quen me dera tales cousas para regalarvos (as orellas)! ¡Sona e honra para
mirar a patria misérrima! ¡Pero que isto poida suceder dubídao santo Agostiño, por
máis que falten moitas saídas de Vicálvaro!
¿Non vistes as verdades núas na foliada segunda? ¿E nas seguintes, tamén, grandes
coma puños? ¡Por Hércules! Naqueles quince días foi o orixinal, antes de que saíra
impreso, retido na grande casa.
¿Quen raios podería calmarse da carraxe? Non obstante, isto ocorre agora, se non
me trabuco: o mundo está perdido e calquera larpeiro pode meter a culler no prato
de mel alleo sen sentir vergonza. ¿Quen de tantos garláns podería falar de calquera
materia e, por tanto, termar de si diante de vós? Dise que cada comedor de broa,
cada lampantín fala, moi seguro (sen indecisión) de lei, xustiza, guerra, goberno e
desgoberno. Un cuarto a espadas, a saber, mentres se trata de verso ou prosa, ¿que
admira se o botan a perder? Os freos son trastocados e todas as cousas permanecen
revoltas. Porque, segundo din, calquera, levando unha variña, nos currunchos fala
por sete de Patria e Constitución. ¡No primeiro brinco xa cre que actúa como un
funcionario, polo menos gobernador, deputado, cónsul ou rei! ¡Deuses inmortais!
¿Que menciña hai que poñer a este mal? Non vexo modo de conservar aquel famo-
so, nin o zapateiro máis alá da sandalia. O que se di é vento. Tamborileiro, oe,
aprende e ten memoria. Nunca, animoso e gabacho (presuntuoso), deixes sen razón
as baquetas por palpar o fol da Gaita. Di, en efecto, o refrán: cadaquén ao seu oficio.
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Porque sobre todas as cousas che encomendo seriamente que non fagas ningunha
caste de falcatruadas nin sigas o exemplo de moitos que noite e día erguen os cóba-
dos nas tabernas e xogan ós bólos e, de ningún modo, doutros que sempre e decote
barallan naipes ata o canto do galo, pésimo entretemento, e na mañanciña, quizais,
o corpo de Noso Señor (sexa) levantado coas mesmas mans de certos argalleiros.
Non sigas tampouco o exemplo dalgúns, desgraza certa da república e miseria do
corazón humano, que de abaixo e de arriba teñen todo, facendo fillos a esgalla, e
non por detrás das portas. Senón que pública, imprudente e abertamente, ante todos
os ollos, (andan) tripando femias alleas sen migalla de receo. ¡Coro de malos exem-
plos, canto non forzas á mocidade! Nunca te mestures con eles, tamborileiro: quen
con muiñeiros se deita sae enfariñado. Gárdate de baralleiros ineptos e dos que
teñen a mente baleira, moleiras de cabaza. ¡Estes desgraciados non dubidan en ofre-
cerse como ricos, como doutores, levando signos de (sibilas) cumanas! ¡Que cousa
máis indicible! En letras de molde lin certos nomes para lexislar. ¡Nunca Deus me
dera, canto atrevemento! ¡Nómina (lista de nomes) máis apta para o sacho, ao meu
entender! Lonxe de nós. Non creo neles. Pero, verdadeiramente, se deste modo fora,
ningún patriota debe tolerar tanta audacia. Tres ou catro veces, Hespaña, che chama-
rían as xentes desgraciada, porque, con desvergonza, unha gran turba de badulaques
tripa co seu pé a intelixencia, mérito, virtude, sabedoría e honradez e, impía, ofén-
deos (estes valores) con inxurias. ¿En que país estamos? ¡Ouh, tempo de barrabasa-
das! Que a virtude da ciencia, do mérito, da sapiencia, da honradez brillen no
Congreso; e que se lea alí con letras douradas: ídevos de aquí. Ídevos de aquí, igno-
rantes, ídevos, badulaques e toda a chusma profana.
Vós, progresistas puros e amantes do honor da Patria, vós, que propugnades a
igualdade segundo a lei, vós todos, que tedes fame e sede de xustiza, vós, que sem-
pre odiastes os ladroízos de todo corazón, vós, que mirades con compasivos ollos
os campesiños, vós, que queredes distinguir entre traballadores e lacazáns e quere-
des alixeirar o noso lombo de tanta carga, oíde: se ides botar papeletas na caixa,
non o fagades temerariamente (sen pensar). Estade atentos, non tiredes mañá das
orellas e non solten nin unha pinga de sangue. Entón seriades declarados misera-
bles e todas as miserias (virían) xuntas. Entón, nese tempo, se chega, cantarán as
regateiras: ¡Ouh, bos progresistas, máis ca santos progresistas! Feito por vós o pan
gramado, outro volo comeu, se vós para vós non levades os arados levaranvos os
bois, se vós para vós non quitastes a la da ovella, se vós para vós non collestes os
niños dos paxaros, se vós para vós non esmelgastes o mel da abella, ¿que máis vos
direi? ¿Capiscas, tamborileiro?
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3.º TEXTO (1857)

(ANUNCIO DE SUBSCRICIÓN Á REEDICIÓN DA “PRIMEIRA SETENA” E Á EDICIÓN 

DA “SEGUNDA SETENA” E DO “DICCIONARIO PRA ENTENDER AS FOLIADAS”)

En La Aurora de “El Miño”, periódico de intereses morales y materiales, Editor
responsable D. Manuel Soto Freire, Imprenta deste, Lugo, 17, 24 de agosto de 1857,
aparece o anuncio dunha nova edición da Primeira Setena de “Foliadas” e do inten-
to (parece que fracasado tamén esta vez) da publicación da Segunda Setena. Ademais
tamén se anuncia a publicación do Diccionario pra entender as foliadas. Copiamos aquí
o texto completo deste anuncio:

A GAITA GALLEGA

TOCADA POLO GAITEIRO

OU SEA

CARTA DE CRISTUS

5 PRA IR DEPRENDENDO A LER, ESCRIBIR

E FALAR BEN A LENGUA GALLEGA.

Multa renascentur quae jam cecidere, cadenque,

Quae nunc sunt in honore vocabula usus,

Quem penes arbitrium este, et jus et norma loquendi.

10 (Horat. ad Pis.)

–¿Que dis, Pedro Luces, deses carreiriños? ¿Renacerá por ventura a nosa fala e soará 

docemente por dentro e fóra de Galicia? ¿Ou estará apatoada como un penedo deses 

que quedaron polos montes sin abalarse nin dar de si? Ti, que fai anos, matinas por pescar

algo do gallego, digno polo tanto de tanta loanza, como o son de befa  e de desprecio os

15 que o miran de través sin entendelo, ¿que dis?

–Señor, que obras son amores. Tiene V. dicho lo bastante acerca de esto en la Gaita, y a 

los gallegos toca secundar sus laudables esfuerzos para lograr el fin que se propone V. 

Es una verdad que la elegancia no está precisamente en las palabras sino en los 

conceptos; no consiste en la lengua sino en el entendimiento. La copia de voces no se ha de

20 regular por la multitud de las supérfluas exóticas y sesquipedales, sino por las más 

propias y más espresivas y sobre todo que sean nativas, como dice el eruditísimo y 

nunca bien ponderado Fr. Martín Sarmiento, honor y gloria de Pontevedra.

Ni los Reyes, ni el clima, ni las cortes, ni las galas, ni las modas, ni los muchos 

caudales, nada de eso dá entendimiento. Este le dá Dios y le reparte por cortes, cortijos,

25 villas, aldeas y lugares. ¿Están por ventura los gallegos destituídos de ese don precioso 
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de la divinidad y serán incapaces de espresar en su lengua nativa lo que pasa por su 

imaginación? ¿No se leen ya con gusto algunas composiciones de Camino, Añón, 

Turnes, Valladares, Iglesia, Anciles y otras más que andan impresas? Pues si hubo 

quien mereció el renombre de segundo Virgilio, llevando en alas de la fama por todo el

30 universo la dulzura, suavidad y elegancia del subdialecto gallego ¿por qué este, que es 

más rico, no ha de hacer brillar sus galas bajo la pluma de los hijos de Galicia? ¡Oh! si 

pudiera lograr que hicieran lo que V. les aconseja en la segunda foliada, quizá dentro 

de pocos años se verían producciones dignas de la posteridad.

– Cala, Pedro, que xa falas ti máis que un diputado.

35 – Señor, de menos nos hizo Dios.

– ¡Ola! ¿Con que logo quer decir que aínda te atopabas con folgo para rexer con tanta 

carga?

– Yo nunca tuve tamañas ínfulas; y, sin embargo, si se publicasen las semblanzas de 

muchos, quizá tendría derecho un tamborilero para optar a tal prebenda.

40 – Tote, Pedro. ¿E ti que habías de ir a facer alí co teu tamboril? ¿Que habías de tocar 

entrando pola porta de aquel convento?

– Puede ser que me diese la gana de tocar la marcha de Riego.

– ¡Non te atente o Demo! ¿Ti sabes quen é esa meiga desa tocata, que aparece e 

desaparece como o Fenix; mimada por uns, renegada por outros; que unhas veces fai

45 cóxigas, outras dá calambres e fai estremecer como o cólera; e sei que ten máis bruxería 

que os alames dos telégrafos, ou como ese Mr. do Fume que ten o demo no corpo1?

Mira, Pedro, non te atente Xudas. Fai o que fas e lémbrate do que che teño dito e agora 

che redigo:

Numquam palitroquiños animosus gabachusque

50 Ob palpandum follem Gaitae inmerito derelinquas;

Dicit enim refranus: suum quisque ad officium.2

– Corriente, señor. Al gallego me atengo. Ya que empecé quiero continuar, pues cada 

vez conozco más lo que puede una voluntad decidida, especialmente desde que he leído 

la Higiene del Alma3.

1. Alusións semellantes e a cita deste Mr. do Fume aparecen no verso 129 do poema anónimo “1858”, na
p. 28 do Almanaque de Galicia para 1858, Imprenta de José Vilas, Pontevedra, 1857.

2. Trátase dos versos 48 a 50 do poema inicial da 1.ª “Foliada” da “Segunda Setena”, que aparece tamén
aquí neste “Apéndice”.

3. ¿Terá que ver coa “mesopatía” e o “ingüento de Hollovayo” dos que fala tamén (neste caso nos versos
83 e 84) do devandito poema anónimo, pero evidentemente de Pintos, “1858”, na p. 27 do Almanaque de
Galicia para 1858, Imprenta de José Vilas, Pontevedra, 1857?
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55 – ¡Ola, ola! ¿Con que xa che aproveita a leutura dos libros que che regalan os doutores 

sin que te conozan máis que polo tamboril? ¡Non foi pouca a túa sorte virte meter ó meu

eido, vir tocar o tamboril unda min, tamborileiro!

– Señor, el que a buen árbol se arri...

– ¡Nò4, por labia ti..! Pro vamos ó conto: ¿atópaste con forza e ánimo pra tocar muito 

60 arreo sin que te nozas?

– Señor, si V. toca, yo le acompañaré sin cesar, aunque sepa de quedar en la estacada.

– ¡Agora te conozo, agora te quero máis!

– Señor, a mi me basta saber que nunca fuera yo tan conocido en mi país como lo soy 

fuera de él, y esto por las primeras tocatas. Reproduzcámoslas pues y volvamos a tocar

65 y ojalá que llegue día que no haya rincón gallego que no conozca a Pedro Luces. Tras 

de las siete primeras foliadas toquemos otras siete y algo más si a V. le place, pues por 

los preludios que a V. le oigo de cuando en cuando, creo que tendrá V. materia no sólo 

para otras siete, mas para setenta veces siete.

– Pedro, non sei si diga que ti tes meiguería ou nigromancia ou magnetismo ou cousa

70 así. ¿Quen che dixo a ti que será capaz o gaiteiro de elevar as sete primeiras “Foliadas” a 

unha potencia infinita, e aínda máis, si lle axudan os seus paisanos? A min polo menos 

non me arredran as barballoadas de catro lavercos sin siso, palurdos, ineptos que se gaban 

de esquencer a lengua que mamaron, merecendo que lles fixesen o que aquela nai 

lle fixo a un fillo que de volta de longas terras, como vise na eira un estrumento rústico,

75 finxindo ignorar o nome del, llo preguntou á nai, e esta díxolle: – meu fillo, ponlle o pé 

sobre o couto que ten nos dentes. E aquel facéndoo así, veuse axiña5 a outra punta do 

cabo a baterlle na testa e dando el un gran berro dixo: – ¡ai, miña nai, o angazo! – así é o 

seu nome, lle dixo ela. ¿Ti entendes, Pedro Luces?

– Si señor. Y óigame V., ¿no sería bueno que se publicase una gramática gallega?

80 – Non sería malo; pero demos tempo ó tempo. As obras son primeiro que as reglas e eu 

ben quixera que das catro esquinas de Galicia recollesen e publicasen tódalas voces e 

frases do dialeuto gallego que vivo e puro anda por eses6 campos e xuro a Dios que en 

poucos anos se arrombaría aparecendo máis nidio e máis7 eufónico que tódolos outros 

de España. Cando os castellanos comenzaron a escribir compoñían así de este xeito:

4. Pintos escribe “Nò”, que é unha forma común na fala neste uso (¿talvez contracción de “¡No’ oh!”?).

5. É a única palabra do texto escrita coa grafía “agiña”, no resto de palabras que a usan, a palatal fricativa
xorda está grafada “x” neste texto de La Aurora del Miño.

6. No texto “esos”, seguramente por erro do impresor.

7. No texto “más”.
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85 En el nomne del Padre que fizo toda cosa

El de Don Jesucristo fijo de la Gloriosa

El del Espíritu Santo que egual de ellos posa

De un confesor santo quiero fer una prosa,

Quiero fer una prosa en Román paladino,

90 En qual suele el pueblo fablar a su vecino

Ca non so tan letrado por fer otro latino

Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.8

Tardaron trescentos ou catrocentos anos en compor a primeira gramática, mui 

imperfeuta; e a da Academia9 surdiu en 1771, pero eles a forza de centos de anos foron

95 chegando á perfeución en que os vemos. Os vizcaíños teñen o seu dialeuto arrombado; 

os cataláns e valencianos van arrombando o seu. E somente os gallegos han de estar 

como a preguiza, pra que se diga deles

¿Y sólo la pereza

No levantó del suelo la cabeza?

100 – Señor, me parece que en la actualidad no se duermen y aún tengo para mi que la Gaita

no dejó de ser para algunos un buen despertador.

–Pois que se espilan, que se espila, Pedro Luces, e que demostren ós seus paisanos que 

teñen cinco sentidos e tres potencias como calesquer fillo de.

– Pero, señor, si nos ponemos a la obra, ¿como haremos para recomendarla? 

105 ¿Buscaremos algún Mecenas?

– ¿Ulos?

– ¿Rogaremos?

– Cala, Pedro Luces. ¿Que recomendación tuveron as sete primeiras “Foliadas”?

– Ninguna, y con todo eso son leídas y rebuscadas por fuera de Galicia, en América y se

110 registran con interés por personas muy competentes e ilustradas en Madrid, en la 

escuela Diplomática.

– Mira, Pedro, houbo un taberneiro na congostra de S. Antoniño fai máis10 de cen anos e alí

na súa taberna era un formigueiro de xente a beber; o letreiro que tiña na porta a 

carón do ramo decía así:

8. Son os coñecidos versos de Gonzalo de Berceo.

9. No texto “Acadamia”.

10. No texto “más”.
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115 ¿Aquí hai bo viño?

El o dirá.

Nova edición da Primeira Setena de “Foliadas” a real o prigo.

Diccionario pra entender as “Foliadas”, a idem.

120 Segunda Setena de “Foliadas”, a idem.

Burgo de Pontevedra o 1º de xuño de 1857.

(Existe na Biblioteca da RAG).
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4.º TEXTO (1874)

(NOVO INICIO DA EDICIÓN DA “SEGUNDA SETENA”)

Trátase dun novo intento fracasado de Pintos para editar a “Segunda Setena”
de A gaita gallega, feito neste caso en Vigo no ano 1874. Son 12 páxinas distribuídas
da seguinte maneira:

Páxina 1 (sen numerar): Portada.
Páxina 2 (sen numerar): Contraportada.
Páxina 3 (sen numerar): Dedicatoria.
Páxina 4 (sen numerar): En branco.
Páxina 5 (sen numerar): Reedición do “Anuncio de subscrición á Primeira

Setena”, reproducido aquí, neste “Apéndice”, como 1.º Texto.
Páxina 6 (sen numerar): En branco.
Páxinas 7, 8, 9, 10, 11, 12 (numeradas do I ao VI, en números romanos):

Inicio do “Discurso Preliminar” (incompleto).
A fotocopia foime facilitada por Rosina Otero, viúva de Isidoro Millán, e o

orixinal pertenceu a don Xosé Millán (avó de Isidoro).
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Páxina 1: (Portada)

A GAITA GALLEGA
TOCADA PO LO GAITEIRO,

OU SEA
CARTA DE CRISTUS

PARA IR DEPRENDENDO
A LÉR ESCRIBIR E FALAR BEN A LENGUA GALLEGA,

E AÍNDA MÁIS.

SEGUNDA SETENA.

(Debuxo do Gaiteiro)
Dulciter inflata mira

VIGO:
Imprenta de M. Fernández Dios.

1874.

Páxina 2: (Contraportada)

Esta obra es propiedad de su
autor, y nadie podrá reimpri-

mirla sin su licencia.
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Páxina 3 (Dedicatoria)

D.O.M.
Non heroum, nec optimatum hujus mundi gloria, vanaque pompa limpida omnino 

pervenit ad aures, neque mores gestaque illorum virtutis inmaculatae exemplum nobis

unquam proebuerunt. Tyranni contra superbi, et impii debellatores hominum vastitatem,

5 ruinam, famem, ululatus, et funera per orbem seminarunt. Enimuero famae et plausûs

illis tributi metus, pavor, imo terror causa fuit. In extremis autem ad auxilium, ad 

sanctitatem, ad gratiam, ad patrocinium talium heroum confugit nemo; nec ad illos 

quiquam proeces aliquas fudit. ¿Quid mirum si homo pauper, humilis, castissimus,

mitis, justus, sapientissimus, summa virtute praeditus, se gerens usque ad mortem

10 mirabiliter sibi conciliet in aeternum amorem et adorationem humani generis? Ergo iu

urbem, qua natus sum, vade liber in pace, et manu amica positus arâ Christi qui colitur

venustissimo templo sanctae Mariae, quo primi parentis labem abstersit mihi aqua 

baptismi, donum exiguum esto Dei Filio, cujus imago fulget ab incunabulis perennè

corde meo. Utinam libenter accipiat, ac parcere velit mihi, qui tanto Maecenati audeo

15 hanc prolusionem dicare.

J. E1.P. et. V.

Páxina 4: En branco.
Páxina 5: Anuncio da edición da Primeira Setena (xa reproducido como 1.º

Texto neste “Apéndice” e polo tanto eliminado aquí).
Páxina 6: En branco.
Páxinas,  7 a 12: Discurso Preliminar.

1. Aquí o “E.” é Emmanuel.
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(Páxina I): DISCURSO PRELIMINAR

Al publicar la primera setena de “Foliadas”, sólo tuve por objeto consignar una parte del 

dialecto gallego y estimular a mis paisanos a que lo estudiasen y depurasen en las cuatro

provincias de Galicia. Esta Segunda Setena es una continuacion de aquellos ensayos a 

5 que me dediqué en mis ocios, no sólo por satisfacer el deseo de ser útil en algo a mi Patria;

sinó por vindicar la dulcísima lengua de mis Padres de la torpe censura con que algunos

ignorantes tan ayunos en los principios constitutivos de su lengua como en los de la nuestra,

se atreven a deprimirla.

No se crea que pretendo generalizar el gallego en España, ni que los gallegos desechen 

10 el castellano ni otras lenguas. Mi objeto es ir abriendo camino para que en Galicia 

llegue a hablarse bien y correctamente el gallego, y que se faciliten de ese modo los 

signos de las ideas, cuya falta no sólo entorpece la lengua, sinó que llena de 

apocamiento el ánimo.

Quizá sea vano mi empeño mientras no llegue la hora en que se encienda en el corazón

15 de los gallegos la hoy fria llama del entusiasmo por todo lo que toca a su país; pero no 

lo será para mi alma satisfecha de que, mientras algunos hacen asco de su lengua nativa,

contribuya a formar un monumento literario que acredite que no merece nuestro 

dialecto ser desdeñado de los naturales ni despreciado de los estraños.

Muy lejos estoy de presumir que mi obra sea de gran mérito; pero creo que será

20 estimada algún dia como un recuerdo de nuestros mayores, como un cuadro aunque

imperfecto de su índole, usos y costumbres, como el depósito de la lengua que menos se

ha corrompido en España y que conserva más voces latinas que ninguna otra de la

península.

Oigo a algunos poner el reparo de que nuestro dialecto varía de una provincia a otra

25 dentro de Galicia, y que aún en una misma hay diferentes nombres para unas mismas

cosas; y por lo tanto, suponen muy difícil uniformarlo y sujetarlo a reglas. Los que así

discurren no se hacen cargo de que esa misma variedad se observa en las demás 

provincias de España, y que no presenta el inconveniente que se supone. La variedad de

algunos nombres significantes una misma cosa arguye la abundancia de términos más ó

30 menos propios, que podrán adoptarse según el estilo, y desecharse otros conforme se

vaya depurando el lenguaje. Por lo demás en lo esencial no hay variedad. Por toda 

Galicia se oyen los diptongos ou-eu-ei, la pronunciación sibilante de la j-x y g, en los 

casos en que es fuerte en castellano, y se declina y conjuga, y ordena la frase del mismo

modo.

35 Todos cuandos se dedicaron con generoso anhelo á cultivar la lengua nativa, tropezaron

con dificulades que no hubieran vencido si no pusieran manos a la obra. Bien sabían 
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que abandonada cualquiera lengua a merced de rústicos e ignorantes, necesariamente se

altera y corrompe según las circunstancias de lugar, tiempo y situación de los hombres. 

En todas las artes y ciencias se necesita la mano de aquel que esté dotado de talento y de

40 gusto para perfeccionarlas, metodizarlas y ponerlas al alcance de la gente ruda: y nunca 

se haria cosa de provecho si no hubiera quien arrostrase el peligro, y opusiese una 

heróica constancia a las dificultades de una empresa. Dimidium facti qui bene coepit 

habet.

Decia Ambrosio de Morales a los castellanos: “Faltan en nuestra lengua ejemplos de 

45 bien hablar en los libros que es la mejor ayuda que puede haber para perfeccionarse un

lenguaje... Y esto nace del gran menosprecio en que nuestros mismos naturales tienen

nuestra lengua, por lo cual ni se aficionan a ella, ni se aplican a ayudarla.”

Eso es lo que pasa entre nosotros, y así hoy no puede esperarse una exacta pureza en el 

que escriba en gallego, porque faltan los autores clásicos que enseñen los vocablos, 

50 frases e idiotismos que constituyen el distintivo, la índole legítima de la lengua. ¿Y

quiénes han de ser los autores clásicos que den la norma al lenguaje? ¿Serán por ventura 

los ignorantes que hablan ó escriben barbaramente? ¿O serán los hombres doctos 

capaces de apreciar las galas (Páxina II) de la locución, y demostrar con ejemplos y con 

reglas cual debe ser la más propia, la más natural y la más genuina combinacion de

55 letras, sílabas y palabras, para que corra fluida y armoniosa la lengua nativa?

Escriban los hombres doctos de Galicia en gallego, y dentro de pocos años reunidos 

esos trabajos se compararán, estudiarán y utilizarán en beneficio de nuestros paisanos. 

Ellos no deben avergonzarse nunca de hablar bien su dialecto. Y puesto que son capaces 

de esplicar sus faenas, usos y costumbres, sus enfermedades etc. Si dan nombre a cuanto

60 les rodea: si tienen en sus conversaciones amorosas palabras, dichos picantes y 

graciosos con cierta ironía y soflamería indecible: si tienen espresiones llenas de 

armonía imitativa, y muchas voces y frases intraductibles (1)1 ¿por qué razon se ha de

consentir que un dialecto tan rico, dulce y armonioso ande abandonado entre rústicos e

idiotas?

65 Entre todos los idiomas llamados neolatinos acaso ninguno como el gallego podrá

presentar titulos más legítimos de afinidad con la lengua del Lacio. Ninguno de ellos

conserva los caracteres peculiares y distintivos del latín como la declinación, 

conjugación, hipérbaton etc., recursos inmensos para la armonía. Conservan, sí, mucho

material de voces construyéndolas cada pueblo según la índole de su labio, según su

1. N(ota) A(utor). (1) (número que aparece na nota do texto): Los castellanos tomaron del gallego las
espresiones: E ainda mais.- Tarde piache, etc.
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70 carácter y genio, y otras cualidades impenetrables. El determinar, sin embargo, la época

de la formacion de cada romance lo creo imposible. Es verdad que al desmembrarse el

Imperio romano, y al entrar los diferentes pueblos bajo otras dominaciones se vieron 

más en libertad para hablar su lengua adoptando muchos materiales latinos a que ya se

habían acostumbrado; pero sin perder el genio de la nativa. Cada uno en su respectivo

75 romance puede tentar con ejemplos el tránsito de varias locuciones latinas de un modo

facilísimo, y al parecer natural

Salva me de tanta infamia.

He aquí un verso que a excepcion de una letra se escribe y se lee de un mismo modo, y

significa lo mismo en latín, italiano, castellano y gallego. Varios han hecho pruebas

80 ingeniosas para demostrar la similitud del castellano y del latin, y el primero fue el

maestro Oliva en su Dialogus inter Siliceum, Arithmeticam & Famam, Hispana lingua 

eademque Castellana, á Fernando Oliva, ejusdem Silicei discipulo compositus. 

Principia así: O quam profundas imaginationes aprehoendo considerando quanto 

praetio tu nobilissima Arithmetica vales: quae personas infimas magnificamente 

85 coronas &c. En todo aquello en que el gallego conviene con el castellano la similitud 

del latin es igual como se ve en las paredes citadas; y si tal similitud puede ser prueba 

de escelencia no cede a ningún idioma neolatino el idioma gallego. Los italianos, los

franceses y los catalanes harán iguales pruebas. No hablo de los portugueses porque 

para el caso son sinónimos de gallegos, y de ellos ya dijo Camoens: “E na lingoa, na 

90 qual quando imagina com pouca corrupçao crè que é latina” (2)2. Pero se echará de ver 

en todos que el parecido está en lo material de las palabras; por lo demás se descubre a 

tiro de ballesta la fisonomía, el carácter de una lengua distinta de la latina como se

distinguiría de un cuadro de Murillo el de un brochista que se valiese de sus mismas

pinturas y pinceles.

95 He aquí algunas frases latinas que facilmente pasan al gallego:

LATÍN GALLEGO

Ego sum bonus Eu son bó.

Da mihi denarium Dame diñeiro.

Respondemus quod non Respondemos que non.

100 Per quem Reges regnant Por quen reinan os Reis.

Sic Deus me adjuvet Asi Dios me axude.

Nulla rosa sine spínís Non hai rosa sin espiñas.

Nullum mel sine fele Non hai mèl sin fèl.

2. N. A. (2) Lusiadas c. I.  (riscado aparece 39) 33 (posto a pluma).
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Maledicta sit quae te peperit Maldita sea quen te pareu.

105 Exclamat coecus: quis me daret videre Esclama o cego: quén me dera ver.

Pater amat filios O pai ama os fillos.

Ego sum qui sum Eu son quen son.

Credo in Deum patrem omnipotentem Creo en Dios padre omnipotente.

Gallina ponit ova A galiña pon ovos.

110 Das cani paleas, asino das ossa. Daslle ó can as pallas, ó asno daslle ósos.

De laqueis inferni leberavi te Dos lazos do inferno te librei.

Hodie dixi mecun eris Hoxe dixen serás conmigo.

Nota hic de illa muliere devota Nota aqui de aquela muller devota.

(Páxina III) A este tenor irían formando en un principio una especie de latinajos

115 guardando el carácter peculiar de la lengua nativa. Aunque despues de tantos siglos 

haya quedado mucho parecido en las palabras sueltas, o material de la lengua latina, se

diferenciaba esta de los dialectos provinciales en tiempo de la dominacion romana tanto

como lo notamos hoy día. Ya no se pueden traducir con la misma semejanza otras frases

latinas elegantes v. gr. Sumite materiam vestram qui scribitis aequam viribus. Licuit

120 semperque licebit signatum presente nota producere nomen. Nymborumque facis

tempestatumque potentem &c. ¿Que baturrillo de castellano y gallego no suelen formar

algunos de esos castellanos injertos que vuelven de la siega, o de algun viaje a Cádiz, o 

que acaban de sentar plaza? Decía uno de estos hablando con otro recluta: “Toma esa

laranga, debúllala y guinda con las carepas.” Si esta, y semejantes locuciones se viesen

125 escritas, de aquí a 200 o 300 años ¿podría nadie formar juicio del castellano por tales

barbarismos? ¿Podría decirse que quien así se esplicaba hablaba castellano? El latín lo

hablaban y escribían bien pocos, y lo estropeaban muchísimos. Así creo que aunque en 

los idiomas neolatinos se hallan miles de voces sueltas parecidas a las latinas, no por 

eso deberemos inferir que nuestros mayores hablaban latín bajo la dominación romana

130 (1)3. Una prueba de que en aquella época se hablaban otras lenguas es que por ley se

mandó que en juicio no se consintiese usar de otra lengua, aunque hubiesen de ayudarse 

de intérprete los que no la sabían (2)4. Eso mismo sucede hoy en España respecto del

idioma castellano, y sin embargo, reinan los dialectos en las provincias.

3. N. A. (1) Los monumentos más antiguos del tiempo de la dominación romana y de la gótica prueban
que el país hablaba un idioma que no era el latín. Véase el discurso de D. Severo Catalina al ingresar en la
R. Academia, inserto en el periódico La Época el 27 de Marzo de 1861.

4. (2) N. A. Valer. Max, lib. 2. cap. 1º.
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Hace siglos que Castilla domina en Galicia y Cataluña sin que lograse estirpar el 

135 gallego ni el catalán, ni lo logrará jamás a no arrancar de Galicia todos los gallegos y

todos los catalanes de Cataluña repoblando estas provincias de castellanos. Los árabes

dominaron en España algunos siglos y no pudieron hacer familiar y comun su idioma.

Tampoco los romanos pudieron familiarizar el suyo, ni acabar con los dialectos de la

península. “Muchos siglos há”, dice un ilustre miembro de la Academia de la lengua

140 española (3)5, “que existe una lengua con el nombre de idioma italiano, y jamás ha sido

general en Italia: uno es el lenguage de Roma y otros son el de Nápoles y Venecia, 

parecidos y diferentes: los patois del reciente vecino imperio se desvian mucho del 

habla de Massillon y de Racine; y en nuestra España el catalán, el valenciano, el 

asturiano y el gallego forman lenguas diferentes del idioma peculiar de Castilla, que se

145 llaman dialectos por la analogía que entre sí tienen; pero son verdaderos idiomas, por

que se formaron y se hablan con independencia unos de otros, y no hay habla que los

abrace todos, disponiendo ella sola del caudal común como propio. Estrechando el 

círculo más, vemos en las provincias vascongadas que el Éuscaro varia y se subdivide

tambien en dialectos; y si en aquella reducida estension de terreno habitado por un

150 pueblo casi sin mezcla con las mismas costumbres, la misma fe y organización política,

no ha podido haber una lengua invariable, ¿cómo habia de ser una la del vasto Imperio

romano, confusa agregacion de castas y lenguas, violenta Babel ansiosa de sobrepujar a 

todas las eminencias del mundo?”. Esta observacion juiciosa la corrobora con el 

testimonio de Cicerón que dice que los españoles, lo mismo que los cartagineses,

155 necesitaban de intérprete para que se les entendiera cuando hablaban en el Senado.

Difícil sería, sino imposible, que los romanos hiciesen hablar latín a todos los pueblos

sometidos a su imperio.

No he visto la obra del Sr. Sotos Ochando sobre el proyecto de una lengua universal; 

pero confieso que debe ser de gran mérito su trabajo aprobado por notabilidades

160 españolas y por la sociedad lingüística de París, habiendo declarado las Cortes de 

España en 1855 que era digno de llamar la atencion del Gobierno.

El mismo proyecto formó Leibnitz en el siglo XVII, y si bien muchos elogiaron su obra,

tambien dijeron que le lengua universal se hablaría cuando se hallase la cuadratura del

círculo y la piedra filosofal (4)6.

5. N. A. (3) Hartzembusch.

6. N. A. (4) Disert. de Mr. Michael des opinions sur les lengages, & du lengage sur les opinions. A Breme
in 8º. 1702.
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165 Se ha discurrido mucho, dice Rouseau, sobre si hay una lengua universal y común a

todos los hombres: efectivamente hay una, y es la que hablan los niños antes de saber 

hablar (5)7.

Más al asunto dice Delille: ¿se pregunta cómo teniendo los hombres un mismo origen 

han podido hablar de tan varios modos? Pero mejor sería preguntar ¿cómo es posible

170 que una multitud innumerable de hombres hable una misma lengua? ¿Hablarán

espontaneamente de un mismo modo un pueblo ictiofago, otro cazador, otro pastor y 

otro guerrero? (6)8 Corrobora (Páxina IV) esto mismo el frenólogo D. Mariano Cubí 

diciendo. “Si Dios hubiera querido que hubiese un solo modo de curar, de escribir, de

legislar, de bailar &c. habría establecido la monotonía por principio único y universal de

175 todo lo creado (1)9.

¿No será imposible aniquilar los diferentes idiomas del universo; si es tan difícil como

vemos estirpar los diferentes dialectos de una Nación? El tono de voz, el acento, la

pronunciación, la construcción de la frase, los signos de las ideas, en una palabra el

diapasón de las lenguas es una fisonomía que no permite que se confundan las razas de

180 los diferentes pueblos y esto por providencia especial de Dios (2)10.

En el inmenso panorama de la Naturaleza el soberbio filósofo se confunde al 

contemplar las cosas más pequeñas que le rodean. ¿Quién sabe la armonía que causan 

en la región de la música universal, las notas que salen del labio de los hombres? 

¿Quién sabe a que fria e insípida locucion quedaría reducida una lengua universal?

185 ¿Quién sería capaz de darnos el Quijote en latín? ¿Quién la Iliada o la Eneida en

castellano? ¿Quién el Telemaco en inglés? Quién a Milton en ruso? ¿Quién sería capaz 

de igualar la sal de Andalucía? Cada dialecto, cada idioma, cada pueblo, cada individuo

tiene ciertas gracias que no pueden ser comunes; pero contribuyen a formar la gracia

universal resultante del conjunto que sólo Dios puede apreciar.

190 No hay duda que entre los sabios, entre los diplomáticos y entre otras clases, podrá

establecerse un lenguaje común inteligible, como en algún modo lo es el álgebra y la

7. N. A. (5) Emil. lib. 1º. edit. de Amsterd. 1762.

8. N. A. (6) “Discurso prel. a la traduc. de las Georg de Virg.” por J. Delille. París 1811.

9. N. A. (1) ¡El deseo de hablar (lenguajetividad) es uno, igual, idéntico en todos los habitantes del globo;
pero sus modos de hablar, sus lenguas, cuán diversas! Y ¿por qué? Porque los instintos, los deseos primi-
tivos y fundamentales vienen de Dios, en satisfacción del hombre, esto es en los varios modos de satisfa-
cerlos, en su uso entra el imperfecto designio humano, o sea su poder activo de combinación y dirección
de todas las facultades. (Frenol. de D. Mar. Cubí, lec. 34, pág. 529 y pág. 715. m.).

10. N. A. (2) Confusum est labium universae terrae & inde disperíit eos Dominus super faciem cuncta-
rum regionum. (Gen. 11. 9.).
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música; pero semejante lengua si asi puede llamarse, siempre vendría a ser la más

especialísima, la más corta y la menos oral como distinta de las naturales sin poder 

entrar en linea con las etnográficas. ¿Y quién sería capaz de hacer callar todas las

195 lenguas del universo y de conseguir que se hable una sola lengua nueva y universal? Se

podría adoptar la española, la francesa, la inglesa, la rusa u otra de las existentes? ¿Qué

nación cederia en este punto para adoptar un idioma nuevo? Estoy seguro de que cada 

una daría la preferencia a su idioma sobre todos los demás. ¿Y quién podrá 

vanagloriarse de conocer las gracias peculiares de cada uno de ellos? Un literato de los

200 más ilustres de la Francia pondera el idioma ruso en tales términos que lo hace superior

al griego y al latin, y a todos los conocidos, pues dice así: “El idioma ruso reune la 

claridad del francés; es un instrumento digámoslo así de mil voces como el órgano de 

las basílicas, tan propio para reproducir liricamente los gemidos de la melancolía del 

Norte, como el entusiasmo religioso del Mediodía”. El mismo Poeta dice de su idioma:

205 “La lengua francesa es uno de los instrumentos más perfectos para espresar los

pensamientos, para crear y estender su saber por todo el mundo, y propagarlo hasta la 

más remota posteridad”. El mismo refiriéndose a Portugal dice: “Allí una imaginacion 

más latina y un idioma más bello aún que el español, cual es el de los Lusiadas, espera a

otros Camoens, cuyos cantos serán repetidos desde Cintra hasta Rio-Janeiro (3)11.

210 Vuelvo a mi asunto principal.

La lengua gallega es tan antigua como los gallegos, aunque haya sufrido alteraciones

pasajeras por el roce con las diferentes castas de invasores que los sojuzgaron

esquilmándolos constantemente y chupándoles la sangre hasta el quilo. Pero nunca llegó 

ni llegará el poder de aquellos a mudar totalmente su lengua. Esta es hoy la misma que

215 la de los fracmentos más remotos que se hallan en libros e inscripciones, y no puede

decirse de ella lo que de la castellana decía Antonio de Lebrija, a saber: “Por andar 

suelta e fuera de regla sufrió la lengua castellana muchas mudanzas, pues si la queremos

cotejar con la de hoy a quinientos años, hallaremos tanta diferencia y diversidad cuanta

puede ser mayor entre dos lenguas” (4)12.

220 Del idioma gallego ya decía Silio Itálico en el siglo I lo siguiente:

Fibrarum &. pennae divinarumque sagacem

Flammarum mîsit dives Gallaecia pubem

Barbara nunc patriis ululantem carmina linguis. (5)13

11. N. A. (3) Lamart. curs. fam. de literat. t. 2º. Véase el discurso de Alcalá Galiano al ingresar en la
Academia de la lengua en 1861.

12. N. A. (4) Prólogo de la Gramática dedicada á Isabel la Católica.

13. N. A. (5) De bello punico lib. 3º.
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Esto demuestra que los gallegos hablaban su idioma nativo. La palabra bárbara quiere

225 decir que no cantaban en latín ni en griego. La misma antigüedad tendrán los demás

dialectos de la provincia: el castellano, el catalán, el valenciano, el asturiano o bable, y 

el éuscaro o vizcaíno, si bien parece que este no tiene afinidad con aquellos ni con el 

latín.

(Páxina V) La falta de escritos en estos dialectos en los remotos tiempos nada arguye en

230 contra de su existencia, pues hoy se escribe mucho más que entonces, siendo la

imprenta general por todas las provincias; y sin embargo el que de aquí á 300 o 400 

años arguyese que no se hablaba gallego en esta época porque los libros, documentos e

inscripciones están escritos en castellano, diría un solemne disparate. Nosotros vemos 

que por toda Galicia se habla gallego, y sólo en las ciudades hablan castellano los

235 empleados del Gobierno y los que están en continuo roce con ellos. Es cierto que en las

escuelas se enseña el castellano: que las representaciones teatrales son en castellano: 

que los libros, escrituras, documentos, recibos, pleitos, causas &c. se redactan en 

castellano y, a pesar de todo, el común de Galicia habla gallego y no castellano. ¿No es

admirable el hábito o el poder de la Naturaleza, que no permite se desarraigue jamás la

240 lengua que mama un pueblo? ¿Tenían por ventura los romanos ni los demás invasores

tantos medios de aniquilar los dialectos? Los libros eran contrabando en su tiempo,

especialmente en las poblaciones retiradas de la capital del imperio. Ni todos los 

ciudadanos romanos sabían leer y escribir, cuanto más los profanos que no merecían 

otro nombre que el de peregrinos o paganos para entregar el canon frumentario, el oro y

245 plata, y cuanto se les antojase a sus señores. ¿Pues qué diremos del tiempo de los

bárbaros del Norte que arrasaron todos los caracteres de civilización romana, tomando 

este mismo nombre nacional como un epíteto infamatorio? ¿Qué diremos de una época 

en que habia obispos y reyes que no sabían escribir? En vez de firmar hacían una cruz:

Signun crucis pro ignoratione litterarum. De aquí el origen de signar por firmar. En 855 

250 escribía Loup, Abad de Ferriers al Papa suplicándole le prestase una copia del libro del

orador de Cicerón y de las instituciones de Quintiliano, pues dice: aunque tenemos 

algunos fragmentos, sin embargo no se encontraría en toda la Francia un solo ejemplar

completo (1)14. El papel es del siglo XI, la imprenta del siglo XV., y fácil es conocer 

que sin estos recursos mal podía estenderse ni hacerse familiar un idioma estraño y tan

255 difícil como el latín.

Por fortuna en medio de las tinieblas en que reinaban los bárbaros, poniendo todo su 

conato en establecer los códigos de la sangre y de la fuerza, iba apoderándose

14. N. A. (1) Hist. de Cárl. V, por Robert. trad. p. Alv. t. I. n. 10.
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insensiblemente de la Europa la inteligencia, que en el retiro y en el claustro acumulaba 

los fragmentos del saber que había de ser la guía de la civilización moribunda cuando

260 los caudillos y guerreros apercibidos del peligro de la ignorancia llamasen en su auxilio

al brazo eclesiástico, reliquia de Roma que se desquitó con creces poniendo a sus pies 

las testas coronadas (2)15. Las empresas temerarias y brillantes de los siglos medios, los

consejos y doctrinas de la Iglesia, su sabiduría y prudencia en los asuntos más arduos

demostraron que de poco sirve el poder material de las armas cuando le falta el apoyo

265 de la razón ilustrada. Conociendo eso mismo algunos tiranos adoptaron el principio

bárbaro de mantener a sus súbditos en la más crasa ignorancia para dominarlos a su

albedrío.

Al respeto que supo granjearse el clero por su saber debió la importancia que tuvo en 

los asuntos públicos hasta el estremo de dominar con sus leyes canónicas la sociedad

270 civil en los países católicos. El latín se hizo pues más popular, más familiar, más

nacional, a medida que el cristianismo se estendía, y a medida que iba creciendo la

influencia y el poder del clero. Este se iba apoderando de la educación no sólo religiosa,

sinó elemental de la juventud (3)16. Abríanse escuelas en los pueblos y en las aldeas 

siendo maestro un fraile, el cura o el sacristán; y si la piedad de algunos testadores se

275 acordaba de aquellos beneficiosos establecimientos confiaba su caudal a algún 

sacerdote o comunidad religiosa, atendiendo a las circunstancias de la época. Con esto 

se descubre una de las causas más poderosas del parecido que conservan los dialectos o

idiomas de gran parte de Europa con el idioma latino que puede considerarse como 

peculiar del clero que esclusivamente lo cultivaba, abandonando el suyo nativo por

280 haberse consagrado a otra madre que era la Iglesia Romana (4)17.

De aquí más bien que de la dominación de los romanos proviene el que los idiomas

neolatinos conserven tantas voces ya puras ya corrompidas de la lengua latina.

Los legos que se dedicaban a esa lengua por principios no eran muchos en los siglos 

medios; pero al fin vino a cultivarse por necesidad y simultaneamente con los dialectos o

285 romances que de ella se separaban, teniéndose como una lengua docta por decirlo así,

15. N. A. (2) Los Obispos o Abades eran los Chancilleres y ministros de Estado, y los Jueces en casi todos
los negocios. Los legos y principalmente los Príncipes, siendo enteramente ignorantes, no podían estar sin
su consejo. Fleuri-Moeurs des Chret.

16. N. A. (3) Los Godos ponen los muchachos de pequeños con maestros, y estos son comunmente ecle-
siásticos porque de camino con las letras sepan las cosas de la Iglesia. Fr. Hieron. Roman Republ. Septentr.
f. 356. Edic. de Medina del Campo, año 1574.

17. N. A. (4) En la dominación de los bárbaros conservó el clero el modo de vestir de los romanos, sus
leyes y su lengua. Fleuri Moeurs de Chret.
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como nece(Páxina VI)saria para la carrera más considerada entonces, y para entender los

libros de leyes, cánones, teología y bellas artes, cuyas materias se hallaban escritas en 

latín (1)18.

La irrupción de los bárbaros atacó el poder tiránico de Roma, y aunque miraron con

290 desdén en un principio al poder sacerdotal, vinieron poco a poco a reconocerlo

abrazando la religion católica, y llamando a sus consejos los ministros suyos como más

capaces por su doctrina e instruccion. Los Godos enseñoreados de la tierra no se 

cuidaron de introducir su lengua, ni de aniquilar la que hallaron en los pueblos

conquistados. Logrado su objeto principal, contemporizaron con los usos y costumbres,

295 y por necesidad se amoldaron a lo que no eran capaces de enmendar, ni de suplir con su 

crasa ignorancia. De aquí el respeto y la adopción de las doctrinas consignadas en los

códigos romanos, y en el cuerpo de derecho canónico. Estos libros se hallaban escritos 

en latín, y como el clero poseía exclusivamente aquel idioma, se hacía necesario para su

inteligencia, y mucho más para la redacción de las disposiciones soberanas en ambos

300 fueros. De aquí la parte esencial que tenía en las cortes en tiempo de los Godos, las

cuales eran como unos concilios, y aún después en tiempo de los Reyes de León y 

Castilla. Pero como estos reyes se consideraban de raza española desde la irrupción de 

los Sarracenos, y en la reconquista del país perdido, debieron sus victorias y triunfos al 

valor y entusiasmo de los caudillos que en las provincias se levantaron para sacudir el

305 yugo de la morisma, especialmente en el Reino de Galicia y Asturias, cuya firme

creencia no podía consentir la ley de Mahoma; no sólo admiraban el heroísmo de 

aquellos, y reconocían la necesidad de su brazo, sinó que tambien se vían19 precisados a

tratar con ellos en el idioma patrio. Iba mudando de aspecto la cosa pública, viéndose la

corte frecuentada más que por hábitos y cogullas, por relucientes cascos y corazas. En tan

310 calamitosa época en que el amor de la Religión y de la Patria tenía al pueblo

continuamente sobre las armas, el cultivo de las letras se relegaba a los claustros y a los

templos, cuyos ministros se dedicaban a vida más pacífica. Entre los diferentes dialectos 

que entonces podían ofrecerse quizá ninguno tendría tantos títulos de preferencia como 

el gallego. Galicia había sido el Reino más antiguo de España y de toda la cristiandad 

315 en tiempo de los Suevos por espacio de 200 años, comprendiendo dentro de sus límites

gran parte de Portugal, Asturias y Cantabria con toda Castilla la vieja (2)20.

18. N. A. (1) La mayor parte de los legos no tenían libros, y ni aún sabían leer, y si los señores tenían algu-
nos libros antiguos entre sus joyas, no los entendían por estar escritos en latín. Fleuri, obra citada.

19.  Así no texto.

20. N. A. (2) Cantabri & Astures Galleciae portio sunt. Paul. Oros. Marián. 1º V. Cap. I y III. Puffendorf.
Introd. a l‘hist. de L‘Univ. pág. 145.



Textos referentes a A gaita gallega non incluídos nela 535

Por esta razón de haber dominado en el Norte de España necesariamente habría 

cultivado su idioma y sería hablado por la nobleza nacida en el campo y en las 

montañas de Galicia. Castilla participó de aquel idioma y de ello dan testimonio sus

320 documentos y códigos más antiguos en lengua vulgar cuajados de gallego. No puede 

negarse que la reconquista corrió del Norte al Mediodía, y con los reconquistadores fue 

su idioma, usos y costumbres, de lo cual es una prueba incontestable el portugués que 

hijo puro del gallego, se conserva en toda Lusitania porque logró su independencia del

Reino de Castilla (3)21. Habiendo cesado el de Galicia y perdido la gran preponderancia

325 que tuvo, especialmente desde el siglo XIV, por haber tomado partido por D. Pedro el

Justiciero, comenzó a ser mirada de mal ojo, siendo la primera venganza del matador de 

D. Pedro mandar que el primogénito del Rey se titulase Príncipe de Asturias en vez de

Príncipe o Rey de Galicia como antes se titulaba (4)22.

No es estraño, pues, que ya por lo dicho, bien por antagonismo o por el espíritu 

330 provincial que se acrecentó en Castilla desde que allí radicó la corte ensanchando desde

el centro su poder a los extremos de la Península, se fuese sobreponiendo el castellano 

al dialecto gallego, del cual conservó sin embargo mucha parte, como cultivado antes 

que aquel, y adoptado por la corte y los magnates, y sobre todo, por los poetas. De su

riqueza y dulzura no puede dudarse como tengo demostrado, y la autoridad del Marqués 

335 de Santillana lo confirma diciendo. “Cualesquier decidores o trovadores de estas partes

agora fuesen castellanos, andaluces o de la Estremadura todas sus obras componían en 

lengua gallega”. Agrégase á esto lo que dice el canciler23 Diego de Campos hablando 

del arzobispo D. Rodrigo: “Commendat gallecos in loquela”. Alaba a los gallegos por 

su lengua. Si no bastasen estas pruebas de la antigüedad y excelencia de nuestro idioma,

340 dígaseme por qué causa el Rey más sabio que ha tenido el trono de Castilla compuso en

gallego los cantos en loor de la Vírgen María, escribiéndolos en un libro lujosí-

FIN DOS TEXTOS RELACIONADOS CON A GAITA GALLEGA

21. N. A. (3) Nos primeiros séculos da monarchia portugueza prevalecia este son de “om” “on”, e assim se
escrevia por ser derivado dos dialectos vulgares do latín nas províncias hispanicas do Norte. Gram. analít.
da ling. port. por Francisco Solano Constancio D. M. Paris 1831.

22. N. A. (4) Gándara.- Armas y triunfos de Galicia.- Cortes de Palencia en 1397.- Comienza el obispo de
Pamplona la historia de D. Alonso el Magno, que fue el tercero, con estas razones: =Dije en la vida de D.
Ordoño como gobernaba el Reino de Galicia D. Alonso, su hijo, con título de Rey, que así lo tuvo Witiza
en vida de su padre Egica que vivió en Tuy, y de la misma manera lo dió este Rey a su hijo segundo y pri-
mero en amor D. Ordoño.- Consta de la historia del obispo de Astorga Sampiro que D. Alonso el Magno
no tuvo otro título que el de Rey de las Galicias. Este le dió el Papa Juan VIII en unas cartas que le traje-
ron sus legados para efecto de la consagración del Apostólico templo de Santiago como lo dice Sampiro:
=Joannes Episcopus servus Servorum Dei dialecto filio Adefonso Regi Galliciarum. &.

23. Así no texto.





TEXTOS RELACIONADOS CON PINTOS 
PERO DA AUTORÍA DOUTROS ESCRITORES

LUÍS MANUEL PINTOS AMADO (1848-1874)

Dos catorce fillos que tiveron Xoán Manuel Pintos Villar e a súa muller,
Serafina Amado Boullosa (irmá do poeta Xosé Bieito Amado), polo menos un, Luís
Manuel, herdou a afección do seu pai e do seu tío materno pola poesía en galego.
Luís Manuel naceu en Pontevedra no ano 1848 e morreu en 1874, aos vinte e cinco
anos, na Habana. Da súa autoría conserváronse, que saibamos, só dous poemas (que
cremos que deben datarse a fins dos anos sesenta ou principios dos setenta do sécu-
lo XIX) na Coleución de poesías gallegas dalgúns autores de Farruco Portela Pérez1. O pri-
meiro, titulado “O gato e a criada. Fábula”, fora publicado en 1874 en El Heraldo
Gallego2, xa morto o seu autor. En forma de silva relátanos unha anécdota familiar con
fins humorísticos. A mesma forma e as mesmas intencións ten tamén o segundo
poema, titulado “Un drama da aldea. (Dedicado aos habitantes da luna)”, onde un
cura lle fai as beiras a unha moza, baixo a desculpa de exercer a vixilancia doutros
posibles amores. Luís Pintos Amado realiza nestes poemas uns interesantes cadros
costumistas, moi ben versificados, de grande axilidade e cunha lingua rica, que pre-
saxian un futuro bo poeta (ou talvez autor teatral), se a morte non o coutase como
creador. Recuperar estas composicións é, penso, unha obriga dos que investigamos
nos inicios da nosa literatura.

1. Portela Pérez, F., Coleución de poesías gallegas d’algúns autores c’un prólogo do Excmo. Sr. D. Luís R. Seoane,
Na casa de Luís Carragal, Calle de Michelena, 23, Pontevedra, 1882, pp. 109-110 e 145-148.

2. El Heraldo Gallego, t. I, n.º 39, 1-X-1874, p. 284.
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Rañándose o pescoso
todo rabiado unha mañán estaba
deitado na lareira o gato noso;
e canto máis rañaba

5 tanto máis o pescoso lle picaba.
Relusíndolle os ollos com’o lume,
patuxando e berrando máis que doce,
brinca no chan, revólcase no estrume;
e botando dos folgos branca escume…

10 máis forte raña, pero máis lle escoce.
Mirando en fin que non consigue nada,
por máis que berra, brinca e se esfurrica,
chirumicando díxolle á criada:
“¿Que teño aquí, Marica,

15 que canto máis me raño máis me pica?”
“Ola, mostra, meu lindo,”
(ela repuxo con asento brando)
e cos dedos bulindo
foille o pelo apartando,

20 o sitio majoado descubrindo.
“¡O demo tenche cara de conexo!”
(ao ver unha gran pulga a moza dixo):

“O GATO E A CRIADA” (1)3

Fábula

3. (1). “El autor de esta bella poesía gallega, llena de naturalidad y gracejo, falleció recientemente en la
Habana, joven todavía y lleno de alhagüeñas (sic) esperanzas en el porvenir. La ciudad de Vigo, donde rodó
su cuna, llora su muerte como debe llorarla toda Galicia, que ha perdido uno de sus hijos más entusias-
tas.- Nota de la Redacción”. El Heraldo Gallego, t. I, n.º 39, 1-X-1874, p. 284. (Seguramente a identifica-
ción de Vigo como lugar de nacemento ou infancia de Luís Pintos é unha confusión da redacción do xor-
nal baseada na estancia na cidade, por esas datas, de Pintos como rexistrador).
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“¡Que cundanada! ¡Que buraco fixo!…
¡e como está encravada1 no pelexo!…

25 Non…¡halas de pagar!…¡eu ben te vexo!”
E estando deste modo entretenida
o deño da criada,
na sartén salta o lume e ¡adiós comida!
¡butifarra quirida2!…

30 ¡Com’un carbón se puxo de queimada!…
Mirando aquilo a probe criatura,
“¡meu santo santo San Benito!”
(entre dentes parece que murmura)
“¡¡¡por atender a este animal maldito,

35 quedou sin butifarra o señorito!!!”
¡¡Cantas a cantos deixarán sin prato
(¡vállame Dios!) por atender a un GATO!!

(Luís Pintos Amado, “O gato e a criada”, en El Heraldo Gallego, t. I, n.º 39,
1-X-1874, p. 284. Comparado co publicado na Coleución de poesía gallegas dalgúns
autores de Farruco Portela Pérez, Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882, pp.
109 e 110).

1. Coleución de poesías gallegas “enclavada”.

2. Coleución de poesías gallegas “querida”.
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Mirou un día a Minga na devesa
miña curiosidade,
con un pano de lan mui limpa e tesa,
¡rara casualidade!

5 ¡Minga con pano novo na cabeza,
e mui preto de Minga o seor Abade!
“Hei de saber que estudian estas xentes”
(dixen acá entre dentes):
e cal can de palleiro

10 con moito disimulo e gran cuidado
brinquei por un valado
e agacheime detrás dun abineiro.
Xa me estaba poñendo medio chispo
ó contemprar que en máis de dez minutos

15 non se decían nada aqueles brutos,
(con perdón do Obispo)
asta que escrama o cura de repente:
“Ola ¿mira Mingucha si vén xente?...”
– “Xa mirei, máis non vin nin oín nada;

20 e solo entre os ramallos
dos salgueiros e pinos e carballos
se escoita a barullada
que os xílgaros e merlos van facendo
así como se van arrecollendo1”.

25 – “Entón…escoita Minga.
Arrechégate acá; toma unha pinga
deste sabroso viño,
e di, (pero non seas mintireira)
¿miraches no serán a aquel mociño,

1. O texto pon por erro “arrecollonde”.

“UN DRAMA DA ALDEA”.

(DEDICADO AOS HABITANTES DA LUNA)
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30 día de quinta-feira?
¡E quédaste calada!
responde, non te poñas colorada
que ó fin e ó cabo sei que alá estiveches
e que as festas che fixo.

35 Vamos… esprica, fala, ¿el que che dixo?
¿e ti que lle dixeches?”
– “¡Va!… sempre foi vostede mui bromista”
(a moza lle repuxo algo cortada,
no chan cravada a vista,

40 e a papeira un tantiño colorada)
“ten cada broma, así, de calivera…
que fai poñer trubada a calisquera”.
Quedáronse calados un momento
como aquel que imaxina

45 si esa tela que crube o firmamento
é lan ou patincur ou muselina;
asta que o crego medio se sonrindo,
o silencio rompeu así dicindo:
–“Non sei se escoita alguén; e inda que escoite,

50 mira Dominga que vai sendo noite,
e habremos de tomar algunha cousa.
Ven dreita á taberna da Rebousa,
e alí máis a pracer, máis sosegados
tomaremos…uns ovos…estrellados.

55 Pero mira, Mingucha; ten presente
que como se poña por diänte
aquel tío silvante
de quen, e mais de ti, marmura a xente,
che xuro pola fe de calabazo

60 que lle fendo a cachola dun trancazo.
Eu que tal escoitei, ¡me valla Cristo!
máis que unha lebre, máis que un galgo listo,
(que tal estaba xa de encandilado)
e con tono finxido e simulado,

65 faleille deste modo:
–“¡Mentira me parez, señor Abade!…
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¡Un home como vosa dinidade
acompañado dunha femia sola,
e nas horas do día derradeiras!

70 Si o miran aquí por carambola,
¿que dirán as potensias estranxeiras?”
–“Nada podrán decir, e non te asustes;
pois para confesar os seus embustes
esta rapaza andúvome buscando:

75 non me topou na casa nin na igrexa,
e dixo: “pois señor, vamos andando”
e veuse confesar aquí á devesa”.
–“Pois eu tamén confeso padre cura
que fun á vila un día,

80 e diante me parei da confitura,
ou confiturería,
(que é sitio que as encias me desperta)
e anque de manducar non tiña gana…
quedei coa boca aberta

85 mirando para os dulces da ventana.
Tal raparando2 un deses de escravina,
dun sopapo guindoume coa monteira;
mais pilleino na volta dunha esquina...
e armouse a chamusquina;

90 pois lle fixen así desta maneira”.
E o fungueiro empuñando
ao crego e á rapaza lle fun dando.
Desde o momento da fatal sorpresa,
Mingucha, que é garrida, linda e nova,

95 tan sólo a min me busca na devesa;
¡¡armeime de caoba!!

(Luís Pintos Amado, “Un drama da aldea”, en Coleución de poesía gallegas d’al-
gúns autores de Farruco Portela Pérez, Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882,
pp. 145-148).

2. Quizais erro por “reparando”.
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XOSÉ BIEITO AMADO BOULLOSA (1822-1886)

VIDA

Naceu o 19 de marzo de 1822 en Marín1, onde residiu na súa infancia e pri-
meira mocidade. Por pertencer a unha familia acomodada (entre os seus parentes
estaban navieiros dos máis importantes de Galicia, segundo nos informa Murguía2),
recibiu dende moi cativo unha esmerada educación, aprendeu idiomas, música, debu-
xo, matemáticas, astronomía e náutica, o que lle facilitou a entrada como piloto de
mariña en Ferrol con pouco máis de quince anos. Nas súas viaxes coñeceu lugares dife-
rentes e tomou contacto con outras culturas. En 1843 marchou a Madrid, onde residiu
unha temporada pero, aínda que moi ben relacionado, quizais por pouco ambicioso
(como insinúa tamén Murguía) non medrou na corte nestes primeiros anos. En 1846
aparece involucrado nos sucesos do levantamento de Solís e ten que emigrar a
Portugal. De volta a España continúa teimando na súa carreira política pero sen esque-
cer totalmente o periodismo e a literatura. O seu papel político non se reduciu a exer-
cer unha actividade como militante liberal progresista senón que o levou a participar
tamén en comités sociais e xuntas benéficas, como a que se creou entre os galegos
de Madrid para socorrer a fame de 1853 en Galicia. Nos acontecementos políticos de
1854 foi membro da Xunta Auxiliar do Goberno e deputado ás Cortes Constituíntes.
Posteriormente volveu a Pontevedra e foi nomeado gobernador civil de Ourense en
1868. Tamén foi gobernador de Pontevedra. Nesta cidade morreu en 1886. Era irmán
da muller de Pintos (e polo tanto cuñado do pontevedrés).

OBRA

Misterios de Pontevedra

A Xosé Bieito Amado atribúelle Murguía a primeira obra bilingüe do noso
Rexurdimento. Trátase dos Misterios de Pontevedra3, dos que xa falamos nesta edición.
Na obra descoñezo se o que titulo “Romance das beatas” é da autoría de Amado ou

1. O seu pai era don Roque Amado Pérez, natural de Santa Uxía de Ribeira, e a súa nai dona Caetana
Boullosa Bravo, natural de Marín. Era tío avó de Luís Amado Carballo.

2. Murguía, M., Diccionario de escritores gallegos, Vigo, 1862, p. 64.

3. Misterios de Pontevedra, Imprenta de la Viuda de Pinto, Pontevedra, 1845.
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da do seu cuñado Pintos pero, como xa se viu, eu creo máis na autoría deste último
e por iso o recollo ao principio deste traballo.

Poemas en galego

De Xosé Bieito Amado conservamos un longo poema en galego titulado
“Saudades”4, que hai que datar na década dos 50, cando Amado estaba en Madrid.
Escrito en quintillas, consta de 270 versos en que o poeta expresa a morriña que
sente lonxe da terra de Lérez. Certo é que a vida en Galicia é dura, pero a beleza da pai-
saxe é tal que o poeta non pode evitar desexar volver e expresa a súa ilusión de que,
se morrese lonxe, o enterren na súa pequena patria. E remata co seguinte desexo:
“Dorme, pois, meu chan querido,/ dorme arrolado dos mares/ mentras eu lonxe, afri-
xido,/ co meu corazón ferido,/ te lembro nos meus cantares./ Que anque seas alleëi-
ra,/ terra do meu corazón,/ quéroche con alma enteira.../ que é fada túa ser feira/ de
cobiza e ambición./ Mais non por tales comentos,/ negues ós de alén bondades/ que
adoitos a sofrimentos,/ ós teus lle abondan lamentos,/ cabuxos, pranto e saudades”5.
O poema como vemos é bastante tópico, pero implica por parte de Amado bo domi-
nio da forma e do ritmo. Mostra, ademais, un fondo coñecemento do galego e das
súas posibilidades líricas.

Antonio María de la Iglesia recolle no seu libro El idioma gallego outra com-
posición de Amado que data en 1882 e que se titula “A romería”. A data é seguramente
a da primeira publicación e non a da feitura do poema, pois De la Iglesia debeu reco-
llelo da antoloxía poética de Farruco Portela Pérez (Coleución de poesías gallegas dalgúns
autores) que aparece publicada en Pontevedra nese ano de 18826. Eu inclínome, con
todo, a pensar que foi feito nunha época moi anterior, seguramente na década do 50
ou 60, cando o provincialismo cultural de Amado era máis activo. “A romería” é un
longo poema (algo máis de cincocentos versos) en romance no que o poeta describe
o día da festa do patrón visto, principalmente, dende os ollos dunha rapaza:
Margarida. Consta de tres partes: “Alborada”, “Camiñata” e “Igrexa-bailes-merendas,

4. Recollido por primeira vez en Colección de poesías gallegas de diversos autores de Casal e Lois (inédita),
1865-1866, t. II, p. 173 e ss. Tamén aparece en Cuveiro Piñol, El habla gallega. Observaciones y datos sobre
su origen y vicisitudes, Imprenta de José A. Antúnez e Cía., Pontevedra, 1868, pp. 43 a 52.

5. Ibidem, pp. 51 e 52.

6. Portela Pérez, Coleución de poesías gallegas dalgúns autores, Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882,
pp. 40 a 59. O poema aparece sen data. Na mesma obra aparece tamén sen datar o comentado “Saudades”,
pp. 133-141.
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máis tipos e outros enredeos” (sic). Na primeira, é dicir “Alborada”, Margarida desperta
co ruído da gaita e, chea de ledicia, manda erguerse ás meniñas do pobo e vai descri-
bindo como, ao son da alborada, van amencendo as xentes, principalmente as mozas,
que se lavan e arranxan para acabar mostrándose á luz do día “tan repulidas e frescas/
como unhas rosas de maio/ ou como no mar as pelras”7. Na segunda parte, é dicir
“Camiñata”, Margarida diríxese a Minguiña para que se dea présa pois polo camiño xa
vai todo o pobo á romaría. Vai describindo as xentes que ve pasar dende a ventá e enu-
merando as actividades da festa, algunhas xa celebradas na véspera (ás que non puido
asistir) e outras que non quere perder. En certo momento intervén en forma dialoga-
da Minga para indicar que xa está presta e que, se tardou, foi por culpa de non estar
afeita a usar zapatos, polo que decidiu ir descalza. A terceira parte (é dicir “Igrexa-bai-
les-merendas, máis tipos e outros enredeos”) presenta a visión de Margarida da roma-
ría in situ: a igrexa e o santo cos seus devotos (escena aproveitada polo progresista
Amado para salientar a valía da oración sobre os cartos e o poder: “que de vaidades e
endrómenas/ estavos mui farto o ceo/ e reviricando os ollos/ vai xa para o lado izquer-
do”8). Pero ás mozas, máis cá parte relixiosa da festa, gústalles o baile e a gaita e
Margarida aproveita entón para describir os personaxes da gandaina. De novo inter-
vén Minga en forma dialogada para queixarse de Pedro, o curmán de Margarida que
está bailando con outra moza. Margarida intenta facerlle esquecer os ciumes ofrecén-
dolle lambetadas da festa. Aquí toma a palabra directamente o poeta para comunicar-
nos que a leria de Margarida e Minga acabou “cando Pedro/ veu a sacar para o baile/
á dos ciúmes cabuxentos”9, e aproveita tamén para facer un pequeno resumo final da
ledicia da festa e presentar o seu remate.

Ten razón Carballo cando propón este poema como un exemplo típico da
poesía costumista galega do século XIX e cando o relaciona co poema rosaliano “Nosa
Señora da Barca”10, pero non cremos porén que na de Amado se vexa necesariamen-
te a pegada do poema de Cantares gallegos, pois paralelismos descritivos semellantes
aos que enumera Carballo xa se atopan en “Saudades”11 e eran correntes en poemas

7. Ibidem, p. 45.

8. Ibidem, p. 52.

9. Ibidem, p. 57.

10. Carballo Calero, R., Historia da literatura galega contemporánea, Ed. Galaxia, Vigo, 1975, pp. 94 e 95.

11. “¡Canta vida e movimento,/ canto ben, canta alegría,/ canto doce encantamento, cantos misterios no
vento, canto amor, canta harmonía!” (Amado, “Saudades”, versos 106-110).
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de Pintos12 anteriores á obra de Rosalía. “A romería” sobresae sobre o resto de com-
posicións semellantes pola riqueza de vocabulario e a delicadeza con que o galego
(nesas épocas case exclusivamente de uso coloquial) está empregado como lingua
poética, buscando (e conseguindo) a boa sincronización de forma e fondo na magní-
fica descrición sensorial dun cadro costumista13.

12. “Unhas mozas repoludas/ de carises sempre ledos/ vestían roupa de un día/ naquel por maor respei-
to./ Con bos corchetes de prata/ levaban os seus mantelos/ e de encaixes palillados/ pranchados ricos
pañuelos./ Outras cofias encarnadas/ mui pegadiñas ó pelo,/ na orella calabaciñas,/ nos pescozos adere-
zos,/ dengues bonitos de grana/ ribeteados no estremo,/ zapatos de días santos/ e polas mans seus anelos./
Os mozos, altos, corpudos/ cirolas frescas de lenzo,/ levaban acorchetadas/ polainas de pano negro,/ socos
de pau mui riscados/ feitos do que é bidueiro/ reviricados na punta/ para evitar un tropezo./ Chaleques
cos seus bordados/ de pano encarnado e negro/ con botóns cal bugalliños/ colgándolle polo peito,/ etc.”
(Pintos, “Contos da aldea que parecen historias da vila”, versos 3458 a 3477).

13. Xa indica Murguía que as clases altas utilizaran o galego ata case mediados do século XIX e que aínda
era nalgunha destas familias onde se falaba a lingua galega con maior riqueza. Todas as clases sociais a fala-
ban, “pero en especial las clases nobiliarias. Aún hoy son estas las que mejor la hablan y la hablan con pre-
dilección” (Murguía, El regionalismo, Habana, 1889, pp. 47-49 –recollido en Risco, V., Manuel Murguía, ed.
cit., p. 175).
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Lonxe da terra querida1 dos meus
primeiros2 albores
paso en lembranzas a vida,
que non foi nunca esquencida

5 terra de tantos primores.
E anque nesta tan gabada3

ferven grandeza e praceres,
de cote a alma enloitada4

xemendo escrama angustiada5

10 ¿onde estás terra de Leres?
En van festas e boureos,
músicas e toleirías,
garuladas e bateos6,
entroidos e devaneos

15 abouxan noites e días.
Que acá no fondo do peito
surdindo tristes memorias7,
veñen8 saudades a eito
rebolíndose9 nun leito

20 de trascordadas historias10.
E cal nubes que vagando
van polo cume dun monte
negras a terra agoirando,
así van elas pasando

25 polo meu turbo hourizonte.
E penso en ti, meu feitiso,
terra d’amor, chan sin par,
que alá do mundo cubiso
estás como un11 paraíso

30 posto á beiriña do mar.
E entre12 nubes de mil cores
que o maxín forma ó seu xeito
vexo os teus alrededores,
a vila, os montes, as frores

35 e o manso río en seu leito.
E contempro suspirando,
casas e torres erguidas,
as gaivotas revoando

1. Na versión de Portela Pérez “quirida”.

2. Na versión de Portela “promeiros”.

3. Aquí aparece a nota que aclara que esa terra é Madrid, 18..?

4. Na versión de Portela “agoirada”.

5. Na versión de Portela “enloitada”.

6. Na versión de Portela “enredeos”.

7. Na versión de Portela “mamorias”.

8. Na versión de Portela “rodan”.

9. Na versión de Portela “rebulíndose”.

10. Na versión de Portela “hestorias”.

11. Na versión de Portela “com’un”.

12. Na versión de Portela “antre”.

“SAUDADES” (S. D. ¿185.?)
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e as naus dereitas13 pasando
40 coas brancas velas tendidas.

E os muelles alí en ringleira
a carón dos verdes prados:
dunha banda a vocingleira
xente do mar, na outra14 beira

45 pastores, gando e valados.
E vexo os teus pescadores
de cote o corpo mollando
sin medo ós fríos maiores15,
e alá vexo os labradores

50 sempre o terrón revirando.
Qu’ a16 sorte do probe é ter
moito traballo na terra,
moitos fillos que manter,
moitos que dar para a guerra,

55 e amos ricos que soster.
Alá contempro un miniño
á súa nai agarimado
¡canto amor, canto cariño!
chora...ten fame o probiño...

60 foi seu pai matriculado.
Mais non, tristes pensamentos,
trubés, ilusiós de frores;

xardíns, torres, monimentos
naus e bandeiras ós ventos

65 vexa só en cadro de amores17

E aqueles campos bordados18

d’ agrestes19 prantas vistosas
e aqueles longos sembrados,
brañas, silveiras e prados,

70 fontes e matas cheirosas20.
E os teus árbores froridos
do manso río nas beiras,
e tantos verdes enxidos,
e tantos pinos erguidos,

75 e tan mestas carballeiras.
E aqueles cons levantados,
e aqueles altos outeiros,
e queles soutos poblados21

de mil paxaros22 pintados
80 que revoan falangueiros.

E as túas verdes xunqueiras
cabo de esas23 ágoas máinas
tan crariñas e señeiras
brotando en frescas ladeiras

85 xuncos, lirios e espadainas.
E as brancas casas da aldea

13. Na versión de Portela “direitas”.

14. Na versión de Portela “n’ outra”.

15. Na versión de Portela “maores”.

16. Na versión de Portela “que’a” (sic).

17. Na versión de Portela “d’amores”.

18. Na versión de Portela “brodados”.

19. Na versión de Portela “de agrestes”.

20. Na versión de Portela “de mil prantas olorosas”.

21. Na versión de Portela “poboados”.

22. Na versión de Portela “de paxariños”.

23. Na versión de Portela “d’esas”.
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nun chan de verde esmeralda,
e a igresia que relumbrea24

co sol que as torres ourea
90 do pardo monte na fralda.

E aqueles ríos calados
entre sombrisos salgueiros,
donde pían namorados
polas25 ponlas espallados

95 paxariños garruleiros.
E aqueles rústicos pontes
ó pé dunha catarata,
e aqueles regos e fontes
que se escorren polos montes

100 brincando en chorros de prata.
E todo o sol furgulando
entre26 refrexos e cores,
entre27 un mar mainiño e brando
e un puro ceo brindando

105 luz, vida, encantos28 e amores.
¡Canta vida e movimento,
canto ben, canta alegría
canto dóce encantamento29,
cantos misterios30 no vento,

110 canto amor, canta harmonía!
Trúbanse os ollos de ver
tanto feitiso e primores,

tanta folla a remexer,
tantas àgoas a correr,

115 tantas herbiñas e frores31.
Logo a vista rebasando,
meu Leres, das túas beiras
vouna máis lonxe espallando
e alcontro o mar que roncando

120 ferve alá noutras ribeiras.
¡Como se estrica e desata
por esa ría de prata
runxindo ó pé do alto monte,
e se estumballa e dilata

125 alá nun vasto hourizonte!
Abrense os ollos por velo,
crece un enriba dos pes
encrespándose o cabelo,
e quere un erguerse ó cielo

130 para miralo outra ves.
¡Mar salgado, mar d’ Atlante,
mar azur de Tambo e d’Ons!
¡Quen fora, quen, tan xigante
que do quizer vise diante

135 túas ondas, illas e cons!
Paréceme que estou vendo
ese plan d’inmensa anchura32,
de cote sorno latendo,

24. Na versión de Portela “e a igrexa que relumea”.

25. Na versión de Portela “por as”.

26. Na versión de Portela “antre”.

27. Ibidem.

28. Na versión de Portela “incantos”.

29. Na versión de Portela “incantamento”.

30. Na versión de Portela “mistereos”.

31. Na versión de Portela faltan as catro estrofas seguintes.

32. Na versión de Portela “ese pran na súa lonxura”.



550 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

nas brancas praias xemendo
140 roncando na pena33 dura.

¡Como as ondas van rolando
e ó craro sol relumean!
¡Como arreo34 van camiñando
unhas cas outras opando

145 e ó esboufar chisporroutean!
¡Parez que arde o occidente35

cando o sol se pon no mar
grande, roxo e relocente,
digno leito e mar potente36

150 de tan grande lumiñar!
As illas e o pardo monte
bordan en combas vistosas
polas bandas o hourizonte
e alá o mar morre de fronte

155 entre nubes d’ouro37 e rosas.
Érguese alá algún penedo
como un monstro que pon medo
sobre aquel mar prateado,
e parez anque está quedo

160 que resurde e funga airado38.
Perto del longo areal
mostra as areas branquiñas,
donde deixa o temporal

moitas pintadas cunchiñas
165 de nacre, pelra e coral.

Xa aparece en lontananza
algu-ha (sic) nau camiñando
solitaria alá en bonanza39

cal ave que vai voando
170 ó porto40 da súa espranza.

E mil outras máis pequenas
as ondas cruzan infradas
camiñando ás súas faenas
como pombas en bandadas

175 erguendo as alas serenas.
Ponse alá o sol como entrando
do mar no seo profundo41;
as brisas van refrescando,
e as bravas ondas roncando

180 parez que arrolan o mundo.
As nubes aparecendo
van polo ceo engrupadas42

graves43 subindo ou descendo
sobre o mar engarelladas

185 ó mundo medo poñendo.
E a lúa vaise amostrando
polo curuto dun monte
súa branca luz espallando

33. Na versión de Portela “pedra”.

34. Na versión de Portela “arreu”.

35. Na versión de Portela “oucidente”.

36. Na versión de Portela “digño leito o mar potente”.

37. Na versión de Portela “de ouro”.

38. Na versión de Portela “irado”.

39. Na versión de Portela “sousiña en mar de bonanza”.

40. Na versión de Portela “á rexión”.

41. Na versión de Portela “prefundo”.

42. Na versión de Portela “engurpadas”.

43. Na versión de Portela “turbas”.
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por todo o vasto hourizonte
190 mar e terra aloumiñando44.

¡Que soave melancolía45

dá a noite á beira do mar
cando as ondas de agua46 fría
veñen con branda harmonía

195 na branca praia a espirar!
Parez que o mundo cansado
do trafego ó sol ardente
repousa ó fresco calado
no berse do mar latente

200 nas sombras arrebuxado.
Dorme, dorme, chan querido,
dorme arrolado dos mares
mentres eu lonxe, afrixido
co meu corazón ferido

205 te lembro nos meus cantares.
Dorme nese sono brando
mentres eu de pena acoro,
mentres en ti maxinando
ximo triste suspirando47

210 polo chan que tanto adoro.
Mustio cal pranta arrincada
do seu terreo nativo
que se mucha apesarada,

como ela ó pesar dobrada
215 en gran desconsolo vivo.

Soledades son d’amores
pola meiga da terriña,
nostalxa, frebes sin dores
que ensoufa os días mellores48,

220 por eso a chaman morriña.
Que hai nese chan tal mistura
d’ agreste eterna pasión49

que os nados á súa lentura
lévanna asta a sepultura50

225 no medio do corazón.
Mal que pese á sorte miña
sempre terte na memoria51

quero, terra queridiña52,
que eres ti, miña xoíña,

230 o mundo da miña groria.
E cando ó fundo da nada
tornarme lle prazca ó ceo
dame ti, terra adorada,
a derradeira morada,

235 unha tumba no teu seo.
Que eres ti tan abondosa
terriña do meu amor,
que no’hai curruncho53 nin fosa

44. Na versión de Portela “alumiñando”.

45. Na versión de Portela “malencolía”.

46. Na versión de Portela “d’auga”.

47. Na versión de Portela “sospirando”.

48. Na versión de Portela “millores”.

49. Na versión de Portela “d’agreste e tenra paixón”.

50. Na versión de Portela “astr’a sepultura”.

51. Na versión de Portela “mamoria”.

52. Na versión de Portela “quiridiña”.

53. Na versión de Portela “que n’hai rincuncho”.
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sin unha herbiña54 amorosa
240 nin tumba sin unha fror.

E cabo de ti morrer
é dormir nun paraíso
e si hai dempois un pracer
para a alma, quéroo ter

245 en verte a ti, meu feitiso.
E si nas alas do vento
pode quedar brando alento
de alma55 triste namorada,
eco do meu sentimento

250 suspire56 en ti, patria amada.
E cando en días millores
a sorte che dé máis grorias,
outras xentes e outras frores...
suspiros57 dos meus amores

255 ¿a quen lles darés memorias58...?
Dorme pois, meu chan querido,
dorme arrolado dos mares
mentras eu lonxe, afrixido,
co meu corazón ferido,

260 te lembro nos meus cantares.
Que anque seas alleëira,
terra do meu corazón,
quéroche con alma enteira...
que é fada túa ser feira

265 de cobiza e de ambición59

Mais non por tales comentos,
negues ós de alén60 bondades
que adoitos a sofrimentos,
ós teus lle abondan lamentos,

270 cabuxos, pranto e saudades.

54. Na versión de Portela “hermiña”, quizais erro.

55. Na versión de Portela “d’alma”.

56. Na versión de Portela “sospire”.

57. Na versión de Portela “sospiros”.

58. Na versión de Portela “¿a quen lle darés mamorias?”.

59. Na versión de Portela “cubiza e d’ambición”.

60. Na versión de Portela “d’alén”.

(Xosé Bieito Amado. “Saudades”, poema recollido en El habla gallega de Xoán
Cuveiro Piñol, Imprenta de Xosé A. Antúnez e Cª Editores, Pontevedra, 1868, pp.
43-52. Comparado coa edición de Portela Pérez, Coleución de poesías gallegas dalgúns
autores, Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882, pp. 133-141).
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I.
ALBORADA.
Erguervos todas miniñas
que xa a alborada encomenza,

5 e vén polo monte abaixo
o gaiteiro para a aldea.
Soñei o promeiro1 chío
inda no’ estaba desperta,
nin a luz d’ alba surdía

10 ao mesmo ceo ás dereitas.
E alá d’ enriba, moi lonxe
que estaba a ventana aberta,
sentín a modo dun ronco
que o trouxera o vento seica.

15 Erguín a cabeza axiña...
¿el era a gaita ou non era?
e botei do leido (sic) fóra
máis viva que unha centella.
Inda ningún paxariño

20 rebulía n’arboreda,
nin o mesmo paparúibo,
qu’é o promeiro que desperta.
Cando da banda do monte...
¡que alegría! ¡Esta era a certa!

25 sentín os chíos e o ronco,
e o tamboril ¡era a mesma!
Eu non sei o que me daba
dende os pés astr’ a cabeza,

toleaba sola escoitando
30 sin poder estarme queda.

Non quería perder chío,
pero beillabanme2 as pernas
e ruaba no meu corpo
tod’a alegría da festa.

35 Comenzou de vagariño
coa perguiza do que esperta,
ou da que o sol trai d’ embaixo
cand’ un de moi cedo o espera.
Logo ía así pouco e pouco

40 como o que s’ ergue e coxea,
trengueleando e facendo
uns repousos coa coxeira.
Dempois xa máis de seguido
repinicaba ás dereitas

45 crecendo en alento e forzas
como quen vai para a festa.
E erguendo os seus refroreos
enchía o ar de maneira
que o gaiteiro vir debía

50 infrado coas froias cheas.
E cando a todo seu folgo
revolvía a súa monserga
enxergando de corrida
súas argalladas tan meigas,

55 E crecendo e redobrando,
botando sempre por ela

1. Na versión de A. de la Iglesia “primeiro”.

2. No texto leva esta acentuación.

“A ROMERÍA” (S. D. ¿186.?)
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chegaba o cume do conto
de tantas redobradelas,
Estouraba d’ alegría,

60 bamboneábame3 a cabeza,
e non sei que me pasara,
sinón pola gaita mesma.
Porque como desfacendo
vai tod’as voltas qu’ enxerga,

65 desdobrando os seus redobres
cal si fora unha madeixa;
E como atrinca uns cos outros
os sons con voltas ben feitas
dando algúns pulos, e logo

70 máis os retorce e engarella;
Acorando folguexaba,
botaba as mans á cabeza,
e ría como unha tola
que chora, ri, canta e beilla,

75 E tan grande era a alegría,
que si alí xunta estivera,
xunta nun feixe abrazara
a toda a xente da aldea.
Tenvos a tal alborada

80 tal espirto e ar de festa,
qu’ anque se morra de ouvila,
revive ó cabo un con ela.
Eu non sei se é o son da gaita
ou da romería a idea,

85 cuido que é ista a que trunfa,
qu’ eu no’entendo estas monsergas4

Mais xa dende pequeniños

vén ela en nós tan inxerta,
e tan unxidos na gaita

90 tod’os praceres da festa,
Que fai como cando os arbres
ollamos na primaveira,
que desque vémosll’ as frores
pensamos na froita lelas.

95 ¡Xa se oie perto miniñas!
¡xa soa pola vereda!
¡xa sinto o bater das portas,
que s’ abren todas por vela!
¡Canto aturuxo5 alá enriba!

100 ¡Mirade alá para as eiras
onde semellan as xentes
un furmigueiro d’ abellas!
¡Velaí vén xa, toleironas!
no’aturuxés tan de présa

105 que tod’ a casa abouxades
e abaixo a botás coa gresca.
Seica o baile de San Vito
vos dá a todas, ¡monicrecas!
¡que rebulizo! ¡deixaime

110 que acoro entre vós, bofellas!
¡Mirai tódalas ventanas
e tod’as portas abertas,
e as mozas tolas brincando,
e asta co vento elas beillan!

115 E entrementes o gaiteiro
sin folguexar tan siquera
bota de cheo a alborada
por tod’as bandas da aldea.

3. Para que dea o verso hai que facer ditongo nesta palabra.

4. No texto di “q’ eu non entendo estas monsergas”, pero ten que ser erro pois así non dá a medida correc-
ta do verso.

5. O texto “aturuzo”, seguramente erro do copista.



Textos relacionados con Pintos pero da autoría doutros escritores 555

Canto a gaita máis resoa,
120 o tamboril máis aperta;

canto máis s’espirriquita,
este máis touporroutea.
E pola aldea adïante
entre aturuxos que alegran,

125 vai e vén, e torna e vira,
e astr’ os velliños despertan.
Habendo algún que na cama
sin pensar máis saír dela
tatarea en voz de neno

130 a súa alborada oitenta.
¡Que aperto a lavarse todas;
e peitear súas melenas!
¡Unha molla e limpa a cara
outra frega que refrega,

135 mentras outras s’ escarpinan
ou revirichan as trenzas!
Abrense as uchas; i as saias,
calzós, dengues e monteiras
a vultuntún anda todo

140 como si fora unha feira.
E anque mexen e remexen,
e andan á toa coa présa,
todos s’ enxaguan, s’ enxugan,
s’ enfeitan e s’ aderezan.

145 E amóstranse á luz do día
tan repulidas e frescas
como unhas rosas de maio,
ou como no mar as pelras.
II.

150 CAMIÑATA.
Bule Minguiña que todos
van xa detrás do gaiteiro,

e as campanas repinican;
e onse bater os pandeiros.

155 Arromba6 o dengue e a cofia,
e trai dobrado o mantelo
para chegar máis axiña
cabo do santo mosteiro.
Está un día d’ ouro e rosas,

160 esclarexado ese ceo,
e o sol cheo d’ alegría
esmecha neses outeiros.
Día de festa comprido,
mesmo deparado a xeito

165 para a nosa romería,
a mellor do mundo enteiro.
Vén por esas corredoiras
diluvo de xente a eito,
mozas e mozos brincando

170 e aturuxando algareiros,
¿Mira pra enriba do monte
que parez un xibaleo
en riola astr’ o curuto
tolos uns doutros arreo?

175 ¡E alá embaixo polos agros
sin andare en arrodeos
como turran e camiñan
engarellados e mestos!
¡Canta cofia e saia branca!

180 ¡cantos pendentes e adrezos!
¡cantos dengues colorados
e palramentas de estreno!
¡Canto refaixo de grana
rindo do antigo mantelo,

185 e este moi sereo amostrando
súas franxas de terciopelo!

6. O texto “arrómbate”, pero debe ser erro porque así non dá a medida correcta o verso.
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¡Que enfeitadas raparigas
de preto ou ruibo cabelo,
con saias de cor de rosa

190 e seus panos amarelos!
¡Súas cintas detrás na saia
e laciños moi ben feitos
e pendurados caíndo
en longa trenza os cabelos!

195 Cun monlle deles no cabo,
tan solto espelido ou crespo,
que nel se prenden os ollos
e engarella o pensamento.
¡Que de panos froreados

200 dos máis vivos cores cheos,
tan rechamantes ós ollos
por iso mesmo escolleitos!
E ¿que me dis do fresquiñas
que sin chaqueta ó seu xeito
van outras cun bo xustillo

205 e as brancas mangas ó vento?
¡E que mozos tan garridos,
sans como buxos, refeitos,
tan adoitos ó traballo

210 como honrados e sinxellos!
Non digo que n’haia antr’ eles7

algún que outro farouteiro
deses que acharon fertuna
ou que xa a tran d’ abolengo.

215 ¡Cata para Antón dos Fustes
coa monteira de traveso,
chaqueta de pano pardo
e calzón de rizo preto!
¡Polaina axustada á perna,

220 brancas cirolas de lenzo

chaleco con reás de prata
por botós en dous ringleiros!
Pranchada e tensa a camisa,
con festós no puño e cuello,

225 e aínda máis encañonado
en pregueciños o peito.
Parecería un maordomo
si levara un pano a xeito
para coller o estandarte

230 e non lixalo cos dedos.
E alá en mangas de camisa
cata a Perucho do Seixo
co seu chaleque riscado
e a chaqueta sobre o ombreiro.

235 Todo por locer as mangas
da súa camisa de lenzo
en miúdos pregues pranchada
como as pellices dos cregos.
¡Vaites! é un mundo de cousas

240 o que nós hoxe aquí vemos,
e o máis que vén furgulando
á luz do sol d’ aquí preto.
¡Canta monteira bicuda!
¡canta pruma nos sombreiros!

245 ¡canta castañeta e frauta,
canta ferreña e pandeiro!
¡Que de cantigas d’ amores!
¡canta fuliada e trebello!
¡que copras e que arruadas,

250 e que aturuxos ó vento!
Bule Minga, que quedamos
á derradeira, e non quero
perder da nosa festiña
nin un só repiniqueo.

7. O texto pon “antre’ les”, pero debe ser erro.
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255 Nin quero perder a misa
que a canta ben noso crego,
nin do fandango un só punto,
nin da muiñeira o comenzo.
Ni’os foguetes ni’a madama

260 dando voltas no argadelo
entre faiuscas de fogo,
xufre, estrondos e lostregos.
Ni’a procesión, nin a loba,
nin outros mil enredeos

265 xa que non fomos ás vésperas
nin ont’ á noite ós lumeiros.
–¡Xa estou aquí Margarida,
vállate a présa do demo!
Nin puden pór os zapatos

270 que me reloucan de prétos.
–¡Vállate xuncas, Minguiña!
cando ti queres non quero:
agora chegas e corres
por ese chan como o vento.

275 Coida non tropeces, Minga;
si te magoas di aquelo...
–“Non che tropeza quen anda
a custa do seo pelexo”.
E como a naide lle farto

280 e como a ninguén lle debo,
nin malas fadas me truban
nin me meto en coiro alleo.
A quen segue o seu camiño
solen ladrarlle os cadelos

285 que tamén ladran á lúa
anque alta vai polo ceo.
As fantesías na vila
ándanche a cutío a centos

que “cad’ un toma o que quer
290 de presunción, auga e vento”.

Ande cad’ un como poida,
qu’ os mesmos anxes do ceo
si se puxeran zapatos
farían rir astr’ ó demo.

295 III.
IGREXA, BAILES, MERENDAS,

MÁIS TIPOS E OUTROS
ENREDEOS.

Chea está a igrexa de xente,
o adro de xente cheo,
e as campanas, e foguetes,

300 e a gaita abouxan ó vento.
Como a corrente dun río,
entran e saen do tempro,
entre estrochos e apreturas,
os paseantes e romeiros8.

305 Atafegados á porta
homes, mulleres e nenos,
adiántanse e recúan
seguindo o cabo o vieiro.
O santo está vestidiño

310 con todo seu paramento
entre luces, seda e frores,
e seu prato limosneiro.
Alí axúntanse os cartiños
en pezas de dous ou menos,

315 hoxe céntemos en deces,
cans grandes e cas pequenos.
Tamén hábitos e trúnicas,
e de branca cera feitos
brazos, maus, pés e cabezas

320 e astra anxeliños enteiros.

8. Neste verso hai que facer ditongo en “paseantes”; se non, non dá a medida correcta.
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Ofrendas con outras moitas
que veñen co tempo a menos;
e acoden alí por tristes
lembranzas de maes sin termo.

325 Nunca marra unha velliña
de xionllos, e máis preto
algunha que choromicos
fai sin trubar o silencio.
Nin manca algunha que prega

330 cos dous brazos ben abertos,
nin outras que de xïonllos
s’ arrastran no chan do tempro.
Qu’ este mundo é val de bágoas
como diz de longos tempos,

335 e son as bágoas de cote
consolo do sofrimento.
E que como son sinxelas,
nin se mercan por diñeiro,
son as ofrendas máis puras,

340 que val máis, e custan menos.
Que de vaidades e endrómenas
estavos mui farto o ceo,
e reviricando os ollos
vai xa para o lado izquerdo.

345 Bágoas de dores e penas,
de prefundos sentimentos,
de saudades e remorsos,
ou fe, diñas de respeito.
Bágoas que saen doridas

350 en seu prefundo, mistéreo
escurrichadas dos ollos
coas apreturas do peito.
As mozas foxen do pranto
como as abellas do inverno,

355 buscan a festa e os noivos,
turras, bailes e enredeos.
Por iso ó pé do santiño
non paran que acoran dentro,
e tocan9 d’ esgueiros logo

360 husmando fóra outros ventos.
E anque á porta hai pidichando
birollos, ancos e trencos,
van sin coidarse de pláticas
bater cabo do gaiteiro.

365 Achantándose no cerro
que refolga a campo aberto
as alegrías do mundo
ó son da gaita e pandeiros.
Alí de pé, ben composto,

370 moi estirado e soberbo,
está como o rei da festa
con gravidade o gaiteiro.
Moi cheo de fantesía
como un galo louro crespo

375 nin fai caso tan siquera
do probe tamborileiro,
Que arrecunchado ó seu lado
o ten como can de cego,
prantándolle o pé dïante

380 ó rebulir máis pequeno.
¡Mirai como ten a gaita
arrombada escontra o peito,
como infra as froias, e a boca
ten apricada ó punteiro!

385 ¡Cata como bota o ronco
para sobre do ombro izquerdo,
e para atrás que vistosa
lle cai a comba dos frecos!

9. Quizais sexa erro por “trocan”.
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Como aperta e afroxa o bico,
390 e soltando a gaita ó vento

sin asoprarlle coa boca
repinica aqueles dedos.
¡E a gaita sola chïando
co ar qu’ inda ten de dentro

395 ó son dos dedos redobra
cal si ll’ asoprara o demo!
¡Con que garbo as máis feitiñas
beillan ó pé do gaiteiro,
e como os mozos puntean

400 e as voltas buscan espertos!
¡Catai como elas reviran
as costas furtando os sesgos,
e como leves s’ alonxan
para vir logo máis perto!

405 ¡Como as maus erguen vaidosas
como quen fía cos dedos,
e como sin rir se bulran
dos máis sutís movimentos!
Parecen unhas santiñas

410 ollando ó chan, e que ó ceo
van a modiño subindo
nas mesmas alas do vento.
¿Non ollas daquela banda
a Bértolo do Penedo

415 como coa neta da meiga
s’ espirriquita en recrebos?
Dendes que anduvo alá lonxe
por esas terras de negros
adeprenden unha xerga

420 que trai tolas máis de cento.
Xa non quer beillar fandango

nin a muiñeira o laberco
que só quer beillar dancitas
como el latrica en seus termos.

425 Máis valera alá non fora,
traballara o seu terreo,
e cos seus pais el vivise
sin vicios nin maos enxempros.
Que anque tran d’ alá algúns cartos

430 si salvan daquel inferno,
perden a coor10, tran fanfarria
e vén de malicia cheos.
¡Mira como fuma os chopos
e os guinda a chegar ó medio!

435 Non fai así Xan das Cruces
que veu noutronte do exército.
Que ese chupa en papel branco
ten cortesía e respeito,
e volve ó traballo, e busca

440 a santa paz do seu eido,
Cando chegou, a misura
fixo a seus pais, e discreto
falou co’o11 cura e con todos
calando os seus nobres feitos.

445 ¡Pero o que contan del, Minga,
fai vir as bágoas ó peito!
pois salvou mesmo antre o fogo
seu capitán i ó sarxento.
E por iso non digamos,

450 que é ben divertido e esperto
sin facer bambáns co corpo
sin ser tan andaluceiro.
–Vamos de aquí, Margarida,
que alí está teu curmán Pedro

10. Hai que ler “cor” pois, se non, non dá a medida correcta o verso.

11. Así no texto.



560 Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar

455 collido das mans de Brasa
monicrecadas facendo.
–¿E a ti que che importa, Minga?
¿que che portén? Inda hai tempo...
Non tomes tan cedo, nena,

460 cabuxos mixiriqueiros.
–O seu aquel cada unha
ten pouco máis pouco menos,
e ben sei porque asubían
cabo da fonte algúns merlos.

465 –Vaia, non teimes, Minguiña,
que ch’ hei de dar caramelos
dos que ten’ as (sic) rosquilleiras
a carón mesmo do tempro.
Porque si che se fan auga

470 na boca amores alleos
non che sea tan aceda
a que che escorre no peito.
E si non che gusta o doce,
froitas en cestos a eito

475 hai por toda a romería
que abondan máis que o desexo.
Heiche de dar pera urraca
que ten tanto zelme drento
que parez que chupa un nela

480 todas as grorias do ceo.
Así Margarida e Minga
platicaban, cando Pedro
veu a sacar para o baile
á dos ciumes cabuxentos.

485 Dende entonces as mociñas
xa non latrican de alleos,

que beillan, turran e campan
pola súa conta ó seu xeito.
E tódolos namoricos,

490 cabuxos, ciumes, receos,
andan na roda do baile
en agarimo e concerto.
Perto do baile as merendas
se estenden no chan, e queipos

495 vense pousar cubertiños
de panos brancos ben frescos.
Dos corbellóns e banastras
andan seus donos ó veso
seguidos de gafualla

500 de raparigas e nenos.
E na sombrisa arboreda
e todos seus arrodeos
merendan en roda alegres
avós, pais, fillos e netos.

505 Hai cada anaco de bola
e pan d’ ovos que dá medo,
carneiro, empanada e polos,
con lacón froitas e queixo.
No’hai probe que alí s’ achegue12

510 que no’apañe un bon codelo13,
e no’hai ninguén que dé ó probe
que non quede satisfeito.
Para todos hai fartura,
para todos bon desexo,

515 e sin moitos requilorios
hai agasallo e afeuto.
Rin os pais, cantan as fillas,
xogan os avós cos netos,

12. O verso di: “Non hai probe que alí se achegue”, pero así non dá a medida correcta.

13. O verso di: “que non apañe un bon codelo”, pero así, de novo, volve dar unha sílaba máis das espe-
radas.
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dan chumbos os raparigos
520 de carquenas anda o neno.

Hai embiste e arroutadas,
brincos e trucacarneiros,
furtavoltas e estumballos,
e arreboladas a xeito.

525 Hai bambán e pitacega,
sanipoupiña e coellos
xogo d’ ola e buscalume,
e asta de bulra un enterro.
O bo humor trunfa por todo,

530 a zanfona toca o cego,
saca Fuco os monifantes,
e as cunchas tangue o moneco.
Canta Catuxa mil copras
do binco ó tangueleteo,

535 adeviñanza botando
a mozas e caballeros.
E con inxeno (sic) que asombra

por os (sic) sotís pensamentos
bota copras de corrido,

540 pullas e alaudos a centos.
E naquel mar d’ alegrías
que abouxa a terra e os ceos,
perde a cabeza o máis cordo
e s’espabila o máis lerdo.

545 E entre tanta barafunda,
rebulizo e zarandeos,
voltas e reviravoltas
pasan un día compreto.
Astra que en gurpos as mozas

550 en foliada ó derradeiro
enchendo aqueles camiños
van de volta para o eido.
E arremata a romería
con todo o seu regodeo

555 morrendo o chío da gaita
desvaído alá no vento.

(Xosé Bieito Amado, “A romería”, en Coleución de poesía gallegas dalgúns autores
de Farruco Portela Pérez, Na casa de Luís Carragal, Pontevedra, 1882, pp. 40-59).
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VALENTÍN DE NOVOA (1823-1895)

VIDA

Nace e morre en Ourense. Estudou Dereito na Universidade de Santiago.
Desempeñou na súa cidade natal, onde viviu sempre que lle foi posible, a escribanía
de Guerra e logo unha escribanía de número no Xulgado de Instrución. Era de
ideoloxía carlista e por intervir na contenda electoral de 1865 foi declarado cesante,
pero o clero ourensán para compensalo elixiuno o seu habilitado. A partir da revolu-
ción de setembro de 1868 foi secretario da Xunta Provincial Carlista. Pola súa mili-
tancia política sufriu persecucións e desterro na Coruña e Estella.

OBRA

Fundou dous periódicos en Ourense que duraron pouco (La Voz del País e
La Lealtad) e colaborou con moitos outros, distinguíndose como periodista polémico
cos seus artigos en contra do matrimonio civil, publicados en El Imparcial. Participou
tamén na prensa publicando contos e poemas en castelán. En galego só se lle coñece
este poema que publicamos aquí. (Información sacada do Diccionario da Literatura
Galega. Autores de Galaxia, dirixido por Dolores Vilavedra).
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Quen queira seas cantore,
que botache con primor,
un rechamo ós galeguiños, 
da túa gaita ó doce son,

5 para qu’eles garridos vaian
donde o redobre os chamou
e xuntos pola honra volvan
desta gallega nación,
heiche de dar unha nova

10 e con ela un grande dor,
que o que de contarche teño
cousa alegre non é, non.
Poida que xemer te faga,
poida que che apague a voz,

15 e ós ollos veñan as bágoas
do afrixido corazón.
Tu chamas a Mosqueiriña,
teu amigo e bon cantor,
pra que preto de ti vaia

20 un cantar a botar bo,
e Mosqueira non te escoita,
nin resposta che dá, non,
que hai tempo que d’acá imbaixo
ó craro ceo voou.

25 Si el vivira che loara,
gaiteiro do meu amor,
o chorro das nosas Burgas
que a todo mundo pasmou.

Sempre igual, sempre abondoso;
30 fervendo casi a cachón

nin no inverno ten crecida,
nin míngoa no vran achou.
Falárache de esa ponte
e dese seu arco maor,

35 que ten tan valente altura,
e máis o ancho á proporción.
Obras com’esa, aínda sirven,
que outra edade nos legou,
pra que os sabiendos1 d’hoxe,

40 que tan presumidos son,
nin os nosos pais esquenzan
nin o tempo que pasou.
Lembrárache unha rareza,
de grandísimo primor,

45 que para estudio dos sabios
naturaleza formou
alá no Monte-Furado2,
que así nomeado foi
porque dende un cabo a outro

50 fúralle un río o interior,
e no seu seo ten leito,
e o monte enriba quedou.
O camiño tamén fora
lembrado polo cantor,

55 que o pobo máis poderoso
que houbo na terra fundou.

1. Así no texto.

2. No texto parece poñer “Iurado”.

RESPOSTA Ó “RECHAMO”
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Camiño que alá pasando
por Bibei, sobe despois
a aqueses famosos codos

60 que nome Larouco dou.
É cousa que varre a vista,
e parez que dá tremor,
unha altísima montaña
que o río ten no fondón;

65 e ó mesmo tempo namora
véndoa toda con primor
da rica pranta cuberta
que noso pai Noé cuidou.
Os que alí esa pranta labran,

70 que sume dá do mellor
cinguidos van da cintura
pra non rodar ó fondón.
E do Sil d’arcas d’ouro,
que o “Tajo”3 non ten mellor,

75 e entre penedos correndo
resoa como o trebón,
falara; e tamén do Miño,
craro e manso corredor,
que areas tamén douradas

80 nas súas augas arrastrou
e alí donde máis se estreita,
collendo negra color,
naquela garganta escura,
chamada pozo Maimón

85 desde unha pina Nevada4

tirándoo no pozo5, foi
como un mal home, noutro tempo
a un probe Bispo matou.
Inda as xentes oír pensan,

90 que resposta á súa voz
alí dá ós que por el chaman,
e as penas do monte son
as que revolven as falas
que o Bispo non escoitou.

95 Doutro Bispo che falara
que un anxo na terra foi;
polos probes recordado
e mais polos homens6 bons7

Aquel que roupas vermellas
100 xa mui8 velliño levou

e que ó pouco de vestilas,
chamouno á súa groria Dios.
Aquel home de virtudes,
despertísimo Pastor,

105 que ás súas mansas ovellas
nin un instante olvidou,
o que siguese as pisadas
de Xesús, Maestro d’amor;
e foi todo caridade

110 e manso con todos foi.
Para a alma de saber9chea,
de virtude e de valor;

3. O autor escribe o son palatal fricativo xordo con “x”, con “g” ou con “j” e eu unifico todas estas grafías
en “x”, así que aquí debería poñer “Taxo”, pero penso que o autor quere poñer a forma castelá.

4. No texto así en maiúscula.

5. No texto parece que pon “poz” e non “pozo”.

6. Así no texto.

7. Así no texto.

8. Así no texto.

9. No texto “saiber”.
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sempre fiel á súa patria,
fiel ó rei e fiel a Dios,

115 o seu corazón cristiano
ó deber sólo o mandou.
E cando un día a Baiona
chamouno o usurpador,
pra fragoar cos vendidos

120 aquela baixa traición
coa que ó rei, despois de preso
roubarlle o trono pensou,
resposta digna e valente
mandoulle a Napoleón,

125 na que, afeándolle o feito,
díxolle: “Eu alá non vou”.
El da rexenza do reino
o gran peso agobiador
levou, cando o caído trono

130 do pobo a lealtade alzou.
Mais tan insine virtude
libre por eso non foi
de comer pan estranxeiro10,
sufrindo persecución.

135 Mais esta somente fixo
relumar11 moito millor
aquel tan craro diamante
pendido no amor de Dios.
Pai dos probes cariñoso

140 un hespicio aquí ordeou
e pola sagrada ciencia
na qu’era insigne doutor,
celoso, pró seu rebaño
un seminario deixou

145 no que a verdá se enseñase

da divina relixión.
Ese gran Bispo, nos días
dichosos dos meus avós,
ás12 mans cheas a semente

150 das virtudes derramou.
E en terra tan boa caera
e frutos dera tan bons,
que da cosecha pra sempre,
aquí lembranza quedou.

155 ¡Santo Bispo, si ti agora
saíses do panteón
que pró teu sono da morte
un bon galego che dou!
¡Si agora ti refolgases

160 e fóra da túa prisión
de mármol, da túa Igrexa
reparases ó redor!
¡Ai! ¡Cantas penas virían
a espertarche o corazón!

165 ¡Cantas africcións, meu santo,
canta bágoa e canto dor!
¿Que dirías daquel Cristo
que a túa fe tanto adorou,
cuia capilla é a halaxe

170 da túa catredal mellor,
donde hoxe todo é probeza,
o que antes riqueza foi?
¿Que dirías deses cultos,
que ó fogo da devoción

175 dos teus fieles acendían,
nos que a pompa reemprazou
tal probeza que, com’ela
non vin noutro lado, non?

10. No texto “estunxeiro”.

11. No texto “reclumar”.

12. No texto “as”.
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¿Que dirías da enseñanza
180 na que a túa voz resoou

de cote, a verdá ós13 teus fillos
mostrando con tanto amor?
Viras no fondo da nave
da catredal, nun rincón

185 escuro, unha santa imaxe
que culto ningún logrou14,
rota, cuberta de polvo,
parez no olvido maor.
É dun grorioso santiño,

190 dun frade humilde que foi
a morrer da súa terra
lonxe, moi lonxe, ó Xapón.
Mais a aquela terra fera
sólo unha cousa o levou;

195 levouno o amor ó próximo
nascido do amor de Dios;
levouno, si, a caridade
que Xesucristo enseñou,
que nos fai irmáns a todos

200 pró ben e prá salvación
e move a buscar aqueles
qu’están nas sombras do error
pra mostrarlles da verdade
o lume qu’il nos mostrou.

205 O feito grandioso é este
dos homes da relixión:
os que entre salvaxens morren,
por eles cheos d’ amor,
lonxe dos seus e do mundo

210 que non os loará, non.

Tamén ese o grande premio
do noso santiño foi;
grande, si, porque a coroa
do martirio que lle dou

215 a ingratitude e fiereza
dos que rechamos d’amor
ía a dar, máis que os lostregos
reluma diante de Dios.
Mais a obra da caridade,

220 que bendixo a relixión,
dos seus paisanos d’agora
pequeno apianzo alcanzou:
nin gaita, nin foliada,
nin relumante función,

225 fixeron nesta a súa terra
cando en Roma o gran Pastor
dos fieles, ó santo humilde,
honra altísima lle dou.
Era o santo galleguiño

230 nacido no Tameirón15,
de donde, rapaz saíndo,
foi logo a morrer por Dios.
e cando a sagrada festa
da súa canonización,

235 de paisanos e parentes
máis soliño se topou
que os demáis que recibiron
honra semellante entón.
E si hoxe do seu bispado

240 hai inda na igrexa maor
aquela súa probe imaxe
esposta a veneración,

13. No texto “os”.

14. Este verso está cortado na fotocopia e non podo ler con exactitude máis que a última palabra, “logrou”.

15. No texto aparece con minúscula, pero supoño que será un lugar.
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eso débese á piedade
sólo dos nosos avós.

245 ¡Grorioso Francisco Blanco!
Santiño de bendición;
pra ti a honra aquí quixera
que a túa virtude gañou;
mais si ti aquí fuches probe,

250 probe moito16 máis eu só:
que rico tu de virtudes
fuches de diante de Dios,
mais tamén de todo espido
delas por meu mal estou.

255 Facerche un altar non podo
nin, o que fora mellor,
terche acá altarciño d’ouro
dentro do meu corazón.
Mais non esquenzas, meu santo,

260 qu’esta a túa terra foi,
na que viche a vez primeira
o lume do craro sol.
E ti e o bendito Bispo
que pra xunta ti marchou,

265 recordádevos na groria
e pedí moito ó Señor
polos que hoxe o val pasamos
desta peregrinación.
¡Ai..! ¡Mosqueira afortunado

270 que pretiño deles foi!
Si ó teu chamo non acode,
si a frauta muda quedou,
el sólo merece inviria17

nós lástima e compasión;

275 pois marchou alá, pró ceo
deixándonos a18 dor.
El o mundo da mentira
polo da verdá trocou,
topa paz, topa alegría;

280 deixa ruindade e traición,
perde os amores que acaban
e encontra19 o eterno amor.
E si aquí a frauta non soa
nin con ela a súa voz

285 da cruz da súa sepultura
colgada non a deixou,
que, desterrado que volve
á patria do seu amor,
levouna e d’anxos no coro

290 resoa diante de Dios.
¡Esa si que é foliada,
esas si que festas son!
E el que da Reina do ceo
tanto as grorias celebrou,

295 el que a esa estrela dos mares,
consolo das africcións,
tantas cantigas lle dixo
con fe ardiente e aceso amor,
¡cantas doces alboradas

300 soará diante ela a súa voz!
Mais, ¿que outra cousa é a vida
si non un viaxe ó redor
da focha qu’aberta espera
desque a luz vemos do sol?

305 Vixiando sin vagar vamos, 
com’o xudío andador

16. Así no texto.

17. Así no texto.

18. No texto “e”.

19. No texto “encontrar”.
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e á beira da nosa estrada
sólo sepulturas son.
Do noso triste camiño

310 elas forman os “mojóns”20

sendo cal pedra miliaria
que a distancia señalou.
Alí queda un bon21 amigo,
aquí queda unha ilusión,

315 o pai, a muller, o fillo…
tódalas prendas d’amor.
E nós, sin pensar, correndo,
que a parar, na conclusión, 
vamos da morte no paso

320 que pra todos frabicou.
Esta é a casa verdadeira;
as outras pousadas son.
Tu mismo, cantor querido,
na canta que rechamou

325 tódolos bons galeguiños
¿non dás un dorido adiós
a esas túas máis douradas
xuveniles ilusións?
¡Ai! Non sabes, non, meu dono,

330 com´ese adiós resoou
cando cho ouín acá dentro
do meu triste corazón.
Tamén, si, da miña vida
a frorida edá pasou

335 nesa metrópoli insine
da sagrada relixión,

nese Areópago sabio
que nosa terra ilustrou,
nese santuario, que tanto

340 no mundo nomeado foi.
Eu tamén pisei a casa
donde o saber s’albergou,
que, armada, a diosa Minerva
ten enriba do frontón.

345 E bebín daquela fonte
que verte o rico licor
de Helicona e de Hipocrene22

cal a túa musa cantou.
Iña23 non hai moitos días

350 que repasei os rincóns
da ciudá que sempre amada
será do meu corazón,
as grandes cousas lembrando
as que dar un tenro adiós;

355 e eu espricarche non podo
a afrixida sensación
que sufrín, véndome estraño
a canto tiña ó redor.
Cal morto que resucita

360 e, xunta si, non topou
quen o conoza, así mismo,
miña presencia alí foi.
A mente sólo mamorias
en tal soedade alcontrou.

365 Compañeiros, condisciplos,
bonitas nenas d’entón,

20. O autor escribe o son palatal fricativo xordo con “x”, con “g” ou con “j” e eu unifico todas estas grafí-
as en “x”, así que aquí deberiamos poñer “moxóns”, pero é unha palabra que nos parece rara en galego e
conservámola na forma castelá agalegada.

21. Así no texto.

22. No texto “Hipoisene”.

23. Así no texto.
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polas que ás noites ruaba
cantándolle o meu amor...
Nada, nin os grandes maestros

370 que meus foron, xa alí son.
Naredo, Seixas, Rey, Arias,
Castro Lamas e despois
Taboada, Neira e Ozores,
que ó claustro deron honor

375 e o gran doutor Losada,
que a ti tamén deu leución
esas lumieiras da ciencia,
¿donde están? ¿Que delas foi?
-“Morreron”, esa palabra

380 triste ó meu lado soou,
ó verme alí rodeado
de nova xeneración.
Mira, pois, si escoitar puden,
sin chorar, o triste adiós

385 que cantas, o que alegría
si onte deu, dá agora dor.
¡Ah! Quén pudera ir ó Burgo
a matar as africcións
e as alegres castañolas

390 redobrar da gaita ó son.
Quén pudera á foliada
alá ir, qué farés vós
nas festas, ca túa gaitiña
a Galicia lle anunciou.

395 Mais non sente a miña chola
o fogo da inspiración,
que eu, a contarche a verdade,
son cal paxaro sin voz,
que xamáis as alboradas

400 imitou do reiseñor;
triste paxaro que nunca
o seu cantar redobrou,
que tendo probe piteiro,

un canto non chirlou bo,
405 somente dolentes chíos

dar soubo á posta do sol.
Por eso do agro á beira,
sentadiño nun rincón
eu verei acurruchado

410 vosa foliada de Dios.
Pero alí n’hei de entrar mudo,
que aprauso a máis e mellor
héivolo de dar de veras
cas mans e co corazón.

415 Cal a anduriña viaxeira
que ó nido en que se criou
a buscar volve cada ano
nas alas do seu amor,
así o meu probe nidiño

420 mui querido de min foi
e sempre amei sobre todas
esta terriña de Dios.
Quixera vela dichosa,
libre de tanta africción,

425 que os seus fillos sempre foran
grandes en virtude e honor
e que de cote tivesen,
pró ben, verdadeira unión.
E somente pra que saibas

430 que ese é o meu deseo maor;
e pan ó pan, viño ó viño
sempre chamar me gustou;
e que dos meus pais a lengua,
anque mal falada for

435 por min, eu prefiro, afeito,
o que ouín no meu terrón,
esta resposta che mando,
qu’inda ha de soar pior
e máis ruda ás túas orellas

440 que o chanchar do gorrión.
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Mais a miña alma namora
dos galleguiños a unión,
que a volver xuntos acodan
pola súa terra e honor,

445 e este fin nobre o rechamo
ten, que a túa gaita botou.
Mais dirá algún sabiondo

que estas son sólo visións
dalgún fraco e desvariado

450 pensamento soñador.
Pero son visións douradas
déixennos con elas, pois,
porque as súas realidades
para cubizar non son.

Valentín de Novoa.
Ourense, marzo 4 de 1875.
(Publicado en forma de folletón no Faro de Vigo, 7, 10 e 14 de abril de 1875,

n.os 2237, 2238 e 2239).
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ALBERTO CAMINO SIGÜER (1820-1861)

Alberto Camino Sigüer pertenceu a unha familia que loitaba por introducir-
se na burguesía. O seu pai, de orixe labrega, foi sarxento do exército e posteriormente
mestre de escola privada. Alberte naceu en Ferrol e viviu parte da súa infancia en
Burgos e Valladolid e, cara a 1826, está apousentado en Santiago. Descoñécese se
Alberto fixo estudos universitarios, o único que se sabe é que desempeñou a profe-
sión de curial durante dous anos na bisbarra de Xallas. Na década dos corenta cola-
bora co grupo da “Academia Literaria” escribindo para o Iris de Galicia, El Idólatra de
Galicia, El Recreo Compostelano, El Porvenir e La Aurora de Galicia. En 1849, por
razóns económicas, decide emigrar a Madrid (onde se dedica con preferencia aos tra-
ballos forenses) pero non por iso deixa de colaborar coa prensa galega, mandando de
cando en vez artigos e poemas ao Semanario Santiagués, Faro de Vigo, El Miño, La
Perseverancia e Galicia, Revista Universal de este Reino. Camino tamén colabora con
periódicos non galegos, en concreto con La Antorcha de Barcelona ou, na súa estan-
cia en Madrid, co madrileño La Esperanza. Agás o breve período do bienio liberal
(1854-56), no que volve a Galicia (seguramente con algún cargo que descoñecemos),
o resto da súa vida vai desenvolverse na vila madrileña, onde morreu.

O principal valor de Alberto Camino, que é, como a maioría dos poetas con-
temporáneos seus, máis un “amateur” ca un profesional da poesía, está no feito de
que a súa estética é enteiramente romántica. Camino rompe cos moldes clásicos e
presenta xa unha métrica libertaria. Ademais está sempre aleuto para asociar forma e
contido, nun desexo de que a súa poesía constitúa un todo subxectivo e orixinal. A
súa temática colócao principalmente entre o grupo truculentista e nela hai que des-
tacar unha certa tendencia pola repetición dos temas amorosos e dentro deles os de
referencia ao amor maternal. Claro que non falta na súa obra a pegada do folcloris-
mo e do didactismo (que hai que asociar co costumismo e co “socialismo utópico”).

O primeiro poema en galego coñecido de Alberto Camino é “O desconsolo”.
Foi famosísimo e apareceu publicado practicamente en todos os periódicos galeguis-
tas do século XIX. Tamén é autor de catro vilancetes que hai que datar no Nadal de
1848 e no de 1849 e que foron cantados no hospicio compostelán. Escritos en
romance, case sempre octosílabo, comezan cos versos “Agora si que é a certa”, “Hoxe
é gran festa miniñas”, “Alegría, festa e rúa” e “Falade ben baixo”. Outros poemas en
galego deste autor son “A Delorosa” (1849), “Nai chorosa” (1852), “Ao nacimento do
Real Miniño (Cántiga)” (1857), “¡Coitadiño!” (1858), “¡Dorme...!” (1858), “¡As fonti-
ñas!” (1858), “A Ferrol” (1858), “O sol e a rosa”(1859), “A rula” (1859), “Lexos dela”
(1859), “A caridá” (1859), “A foliada de San Xoán” (1861), “Repique” (1861),
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“Obligado de corno” (1861), “A Béltrica” (1861), “Amores e dolores. Balada” (1861)
e “El amor maternal”, publicado por primeira vez en 1896, na edición que Martínez
Salazar fixo das Poesías gallegas de Alberto Camino.

Aquí interésanos polo seu poema en castelán titulado “Epístola”, que man-
dou a La Perseverancia por petición do equipo de redacción e que deu pé ao poema
de Pintos titulado “Contestación”. De novo interveu Alberto Camino, esta vez cun
poema bilingüe titulado “Resposta” (1859). Os dous veñen a seguir.
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Madrid, a once de marzo
del cincuenta y nueva, calle
de Jacometrezo, número
ochenta, cuarto que cae

5 entre el bajo y principal,
o sea, si no es bastante
aquesta seña, entresuelo
de la derecha el más grande
de los seis que hai en la casa

10 y el más oscuro y sin aires.
Señores don Julio Astray
y compañía. Apreciables
señores míos: Contesto
a su estimada algo tarde,

15 diciendo que a verso y prosa
yo les di un solemne mate.
Esto es, que ya no escribo,
como el Faro y Miño saben,
a quienes la despedida

20 he dado, bien que me hacen
favor admitiendo escritos
que ni dos céntimos valen.
Las razones que alegué
allí están y, creo, basten

25 para convencer a ustedes,
si enterarse quieren. Y antes
el sol irradiará sombras
y caerán del cielo panes
que yo volver con mi cálamo

30 a echarme por esos chanes
copleando a troche moche
y haciendo artículos graves

ni jocosos. Y es dislate
el pretender convencerme

35 de que para retirarme
del círculo literario
razón no tengo...¡eso es grande!
Repetiré lo alegado
y salga lo que salgare

40 y que se piense de mi
lo que se quiera, ¡futraque..!
No se me antoja escribir
porque es menos que ser sastre
el ser escritor. De veras.

45 No es grilla. Y me lo demanden
si miento. Y lo probaré
diciendo que a un sastre vale
cada prenda que concluye
tres, cuatro, cinco o más reales.

50 Y por un soneto a mi
¿Que me dan? ¡palo de aire!..
¡Cáscaras, rábanos fritos!..
¡Ni los buenos días..! ¡¡arre!!..
–“¡Qué bien escribe!”, dirán

55 algunos, “¡qué bien lo hace!
¡Oh, que talento!, ¡que chispa!”,
(no de vino) “¡que donaires!
¡que gracejo! ¡esto es hermoso!
¡esto es sublime! ¡esto es grande!”

60 –“Coma usted, señor poeta,
con esto. ¡Bah!, como un padre
provincial con alabanzas
se pondrá usted gordo”. –“¡Callen..!
lo que me pondré será

EPÍSTOLA
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65 más delgado que un alambre.
me convertiré en cerilla,
tal vez de las de Cascante”.
–“Pero, ¿y la gloria, señor,
la gloria de ser un vate?”

70 –“La gloria está”, diré yo,
”en manducar con tomates
sendas magras de jamón
de Caldelas o Andeade,
pues, siendo jamón gallego,

75 es bueno de cualquier parte.
Ahí está el golpe, señores,
y si a ese se le añade
una botella del seco
de Jerez...¡cáchiqui, cáchique..!

80 Me dirá cualquier galaico:
¡Quen o vira!, ¡que ben sabe!”
– “¡Que singular es usted,
señor Camino!, no caben
del espíritu en los goces

85 objetos tan materiales.
Mañana dirán de usted,
aunque se muera de hambre”,
(que es la mayor ignominia
que a un hombre puede encajarse)

90 “¡era todo un gran poeta!,
¡era una pluma!.. (de ánade),
¡qué primores escribía!
¡Gran Dios!, ¿por qué lo llevaste?”
Mas, como despues de muertos,

95 ni ven ni oyen los vates
lo mismo me dará entonces

que a un Homero me comparen,
como que digan que fui
un iroqués ou un comanche.

100 Mientras vivamos, bebamos,
esa es la gloria, compadres.
Y comamos si lo hay,
si no, requiescat in pace.
Si, que mejor es morirse

105 que andar ahitos de aire
ou patatas y agua chirle...
¡Vade retro!, ¡que me empalen
si no digo lo que siento!
Y, en suma, quiero rascarme

110 más bien la barriga al sol,
cual los cimarrones hacen,
que romperme la cabeza
en guisar coplas de balde,
porque en ello ganaré

115 cuando menos el holgarme.
Y con la prosa y los versos
¿qué he de ganar? ¿Qué me alaben?..
¡Alabado sea Dios!,
que es quien lo merece y baste.

120 Por fin, el decir a ustedes,
¡qué en país donde no cabe
el que haya un ferrocarril,
por envidia y mezquindades,
ningún escritor podía

125 en él ganar más que hambre!..
Beso la mano de ustedes.
Y en otra cosa me manden.

Alberto Camino.
(Publicada en La Perseverancia, n.º 6, 20-3-1859)
Aquí hai que intercalar a “Contestación” de Pintos.
A seguir vén a “Resposta” a esa “Contestación”, por parte de Alberto Camino.
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Carta che escribo
estés morto ou estés vivo.
Señor de Pintos: Respondo
a1 súa carta falangueira

5 que é vosté un páxaro pinto,
según se sonsaca dela
e que sabe máis que Lepe
polo modo con que a axeita;
Pero, a fé, por máis que pinte

10 e con pinturas me veña,
non pinta acá; decir quero
que non me convence a’squela.
Ben pola pinta se saca
que ten, vosté, pluma arteira,

15 e visto que me pintou
máis do que vallo naquela,
doulle as gracias a vosté
e aos dés máis2 que representa,
xa que en bo predicamento

20 teñen a miña cacheira.
Pero nin por esas torzo,
nin torcerei, como as pegas,
de camiño, anque o podrico,
como di vosté, me enchera.

25 E de verdá lle aseguro
que, a súa pluma pintureira
temo que non quede airosa
sobre que a miña se erga

e no negriño mollado,
30 como agora fago, a meta

e escarabelle despois
con ela na blanca eira
do papel, facendo coplas
como quen mama cereixas.

35 Coplas, si, ben as faría
estando nunha regueifa,
nunha esmorga ou nunha embocha
ou siquer nunha merenda.
¿Pero coplear en seco?

40 ¡Pintos, non pinta ben esa!
Sin embargo, anque vostede
interesado me crea,
posto que dou a entender
que se me pague por peza,

45 a’stilo de xastre, digo
que eso non é máis que leria,
dado que nunca pensei
en poñer de escritos tenda,
nin a pondrei, que, a Dios gracias,

50 ben me goberno sin ela,
que aos máis que de escribir viven
nadie a ganancia lle arrenda.
Algúns hai que ben lles pinta,
poucos son, e outros pelan

55 a sacar un empleíño,
e nel se achantan e medran.

RESPOSTA

1. Así no texto.

2. Así no texto.
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Mais eu que nunca do oficio
quixen ser, é cousa certa
que sólo por pasatempo

60 escribía catro purrelas
de prosa e verso, e agora
non quero dar máis aa pénola,
que me fixen folgazán;
e máis fora si pudera

65 e si ben vosté me dice
que nada gano daquela,
nin por calar me dan cartos,
tampouco, Pintos, n´é esa,
meu velliño, a nai do año,

70 si que ll´ é a da folgueta.
Canto máis folgue mellor,
ora da pluma ou da lengua,
pois folgar é ser señor,
si se folga con pesetas.

75 Eu folgo con catro ichavos
medio día, e ben me chega.
E si me poño a´scribir
para moitos, cal se empeñan,
fora sempre traballar

80 e pasar a pena negra
e dos días que me resten
meterlle o clavo aa candea,

como fan os sacristás
para que deiten máis cera

85 os blandós cando hai difunto
páxaro gordo na iglesia.
E clavo, señor Pintiños,
n´a de andar na miña vela,
porque demáis sin atizos

90 se vai derritindo á présa.
Por outra parte, meu vello,
xurei, e foille de veras,
non tratar máis con Apolo
nin coas nove galdrumeiras

95 que están no monte Parnaso
rascando ao sol a pandeira.
E sería mal mirado,
un perxurio nun poeta,
(caso que o fore) e non sólo

100 nel, sinón noutro calquera.
Por ende, como cristiano,
vos fago, Pintos, protesta
que magüer vuesa misiva
está scripta con cabeza,

105 non de mi recabaredes
ser de esos que perseveran,
ca yo soy cristiano viejo
e perjurar fuera mengua.

ALBERTO CAMINO.
Madrid, marzo de 1859.
(La Perseverancia, n.º 10, 3-4-1859).
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CH. T.

(Autor descoñecido do poema en francés titulado “A Pontevedra”).

Texto orixinal en francés:

A PONTEVEDRA

J’ai vu le double golfe où Naples l’indolente
se mire avec amour dans la mer aux flotes bleux;
J’ai vu les bords fleuris où sommeille Sorrente,
j’ai franchi le desèrt, j’ai vécu sous la tente,

5 j’ai gravi de l’Atlas les sommets orgueilleux.
L’Afrique au ciel de feu, l’Italie enivrante
ont vainement pour moi déroulé leurs trésors;
j’ai suivi sans regrets ma course insouciante:
toi seule, Pontevedra, sur ta rive charmante

10 tu m’as fait dèsirer d’en suspendre l’essor!
J’aime tes frais vallons que le Lerez rapide
ralentissant son cours ne quitte qu’a regret;
j’aime aux pieds de les monts ta lagune limpide,
coupé d’azur où boit la colombe timide,

15 miroir que réfléchit une double forêt!
J’aime de la ria la poétique plage
où le fier océan comme épris de tes bords,
en murmure amoureux, change sa voix d’orage,
et, d’humides baisers caressant le rivage,

20 d’une frange d’argent ourle les sables d’or.
J’aime les murs déserts de tes couvens gothiques,
et leurs neufs où l’arceau s’étage en double rang;
et tes palais noircis dont les vastes portiques
etalent fiérement les blasons héroïques

25 que tes fils d’autrefois conquiren de leur sang!
J’aime tes vieux remparts ombragés de charmilles,
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vert manteau dont le temps a paré leurs dèbris,
ton alaméda sombre où tes aimables filles
laissent apercevoir, le soir, sous leurs mantilles,

30 ces yeux que l’Orient rêve pour ses houris!
Mais avant tes vallons, ton golfe, tes montagnes,
j’aime, Pontevedra, tes fils au noble coeur:
si le ciel en créant tes splendides campagnes
en fit le diamant de l’écrin des Espagnes

35 tes fils sont l’honneur même au pays de l’honneur.
A Dieu!.. J’aurais voulu, sur ta tranquile grève
qu’embellissait pour moi la riante amitié,
suivre longtemps encor, jusqu’a ce qu’il s’achève
ce rêve aux ailes d’or... mais quel est le doux rêve

40 dont un homme a pu voir la dernière moitié!

Ch. T.
(La Perseverancia, n.º 7, 22-3-1859).



Textos relacionados con Pintos pero da autoría doutros escritores 579

VICENTE DEL VILLAR

Para min descoñecido contemporáneo de Pintos (seguramente tamén pon-
tevedrés e quizais da redacción de La Perseverancia). É autor da tradución ao caste-
lán do poema anterior, é dicir, “A Pontevedra” de Ch. T.

“A PONTEVEDRA”

Traducción en castellano

He visto el doble golfo do Nápoles, la hermosa,
se mira voluptuosa en su terso cristal;
y los bordes floridos donde duerme Sorrento,
y del desierto el viento mover el arenal.

5 He dormido en la tienda donde duerme el Beduino;
del Atlas el camino a la cumbre seguí;
de Libia el cielo ardiente y el de Italia incitante
no admiré, y adelante indiferente fui.
En vano sus tesoros a mis ojos brillaron,

10 en ellos nada hallaron que fuese de admirar;
seguía indiferente mi marcha presurosa...
tu, Pontevedra hermosa, fijaste mi volar.
Amo tus frescos valles en que el rápido Lérez
te brinda mil placeres en su rico caudal;

15 o ya al pie de tus montes la límpida laguna
copa de azul que aduna encantos sin igual.
Amo de tu océano la poética playa
donde su espuma gaya arroja al resacar,
y en murmullo amoroso cambia su voz de trueno 

20 y vuélvese sereno su fiero rebramar.
Admiro de tu ría el mágico tesoro,
que el arenal de oro no cesa de argentar,
y deja sus orillas, con todo sentimiento
y tórnase un momento sus bordes a besar.

25 Y los desiertos muros de góticos conventos
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y de tus monumentos los arcos y bondad;
de tu palacio el pórtico ostentando su escudo
testigo frío y mudo de más dichosa edad.
Admiro tus murallas do crece el jaramago,

30 en que el tiempo su estrago con disgusto marcó;
y tu alameda hermosa, do se sienten enojos
al ver que brillan ojos que el Rey de Argel soñó.
Mas antes que tus valles, tu golfo, tus montañas,
tus bosques y espadañas es primero mi amor

35 para tus nobles hijos que honran las Españas
y son el honor mismo del país del honor.
Adiós... sólo quisiera en tu recinto hermoso
que hizo más delicioso para mi la amistad,
seguir morando en tanto que alentase mi vida...

40 ¡Una ilusión mentida podrá ser realidad!

VICENTE DEL VILLAR.
(La Perseverancia, n.º 7, 22-3-1859).








