
COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 
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EDICIÓN FACSIMILAR

Pepe de Xan Baña foi un xalleiro emigrante en Cuba. 
Seminarista, restaurador, articulista, polemista, rapsodo 
popular, amigo de Curros Enríquez, mestre e persoa implicada 
no decorrer das institucións galegas da Habana. Os seus 
contos e poemas popularizáronse de tal maneira que aínda 
seguen vivos na memoria dos maiores de Xallas, Soneira e 
Bergantiños.
Xan Baña escribiu numerosos artigos en prensa e dous libros: 

Vindicación. Vida y milagros de Pepe de Xan Baña en 30 años 
de Cuba (1921) e Suspiros da terriña (1922).
Vindicación é un libro que consta de dúas partes: a primeira 

é un conxunto de prosas en castelán que teñen como eixe 
central a figura de Curros e as tensas relacións entre os 
dirixentes das sociedades galegas. 
A segunda, subtitulada Vida e milagros de Pepe de Xan Baña, 

é un monllo de poemas escritos para seren lidos entre os seus 
paisanos de Santa Comba. Son poemas saudosos e 
retranqueiros que constitúen un canto ás súas orixes, á súa 
terra, á súa toponimia, aos seus paisanos e a seus pais, ademais 
dalgún poema en defensa da galeguidade ou de tipo relixioso. 
O libro remata cun apéndice de retratos de dirixentes das 
sociedades galegas.
Esta segunda parte de Vindicación está escrita nun vizoso 

galego dialectal da Terra de Xallas, cunha admirable riqueza 
léxica e fraseolóxica e certas concesións a castelanismos e 
vulgarismos populares e, tamén, a algúns dialectalismos 
veciños, todos eles trazos típicos do galego da época.

JOSÉ BAÑA POSE

Naceu o 4 de xaneiro de 1872 no lugar de Varilongo, 
parroquia de Santa Sabiña, concello de Santa Comba. 
Apenas foi tres anos á escola e o 19 de decembro de 
1889 emigrou para A Habana.
Alí desempeñou varios traballos e ingresou no 

seminario de San Carlos, onde permaneceu tres 
anos, sen chegar nunca a se ordenar. Este período 
serviulle para adquirir unha sólida formación clásica 
e humanística.
Con 20 anos comezou a colaborar co xornal El Eco de 

Galicia. Fixo amizade con Curros Enríquez e traballou 
con el en La Tierra Gallega, do que o celanovés era 
director. A amizade con Curros rachou en 1905 a raíz 
de querer Curros que o Centro Galego financiase a 
Historia de Galicia de Murguía, ao que se opuxeron 
algúns socios, entre eles Baña.
En 1921 publica Vindicación, obra destinada aos seus 

paisanos xalleiros. Viaxa a Galicia, reparte Vindicación e 
volve á Habana. En 1922 publica Suspiros da terriña 
como despedida da terra que nunca máis volvería pisar.
Colaborou intensamente na prensa galega, participou 

de xeito activo na vida das institucións e sociedades 
galegas de Cuba e foi profesor de instrución pública en 
varios lugares da illa.
Morreu o 16 de outubro de 1945 no hospital da 

Beneficencia Galega. Os seus ósos repousan no 
Panteón do Centro Galego do cemiterio de Colón 
da Habana.
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Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración Galega 
do Consello da Cultura Galega é a difusión de estu-
dos sobre o fenómeno migratorio, a través de publi-

cacións de obras de interese cultural e científico. Nesa liña, e 
en colaboración coa Secretaría Xeral da Emigración da Xunta 
de Galicia, aprácenos presentar ao público esta colección de li-
bros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas súas diversas 
épocas, destinos e facetas. Recadamos e divulgamos obras que 
hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías, e 
que así poden ser máis accesibles para o público investigador, 
mais tamén para calquera persoa interesada no tema. 

Como ben afirmara Manuel Murguía, non se pode entender 
a Galicia moderna e contemporánea sen a emigración. Trátase 
dun fenómeno que atinxe de forma transversal a todas as di-
mensións da súa existencia, no eido social, económico, político 
e cultural. Como non podía ser doutro xeito, as reflexións sobre 
o fenómeno migratorio son case tan antigas coma o comezo das 
migracións masivas. Xa dende finais do século xix publicáronse 
en Galicia e América libros, folletos e artigos xornalísticos que 
tiñan como obxectivo a comprensión acaída do que se percibía 
como un éxodo crecente de milleiros de galegos e galegas. In-
telectuais, políticos, publicistas e mesmo tamén emigrantes do 
común posicionábanse así a prol ou en contra da emigración, 
preguntábanse polas súas causas e polas leis invisibles que a de-
terminarían. Xa daquela xurdiran partidarios e detractores das 
migracións, optimistas e pesimistas. 
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Dende mediados do oitocentos, a prensa galega publicou 
centos de artigos e testemuños coa emigración como fío con-
dutor. Inquiríase sobre as súas causas e solucións, denunciá-
banse abusos e condicións de viaxe, dábanse consellos a quen 
quixese emigrar, informábase tamén sobre as condicións nos 
lugares de destino, a existencia e actividades das comunidades 
de emigrantes que se artellaban alén mar. Os intelectuais máis 
lúcidos escribiron así abondosas reflexións; tamén institucións e 
organismos oficiais emitiron informes, publicaron estatísticas, e 
mesmo promoveron congresos para coñecer e, en moitos casos, 
dar cabo ao fenómeno migratorio.

Nesta colección pretendemos ofrecer unha escolma destas 
obras, merecentes de seren rescatadas do esquecemento, e que 
sen dúbida contribúen a coñecer e valorar a historia da emi-
gración galega dende diversas perspectivas. Inclúense libros 
publicados por autores coetáneos ao fenómeno, dende Ramón 
Castro López a Vicente Riguera, que exerceron un certo influxo 
na sociedade do seu tempo. Recóllense tamén os testemuños e 
reflexións legados polos propios protagonistas da emigración, 
fosen eles mesmos migrantes ou fillos de migrantes, que goza-
ron tamén dunha ampla difusión na colectividade emigrada. 
Velaí o caso de escritores e xornalistas hoxe esquecidos, mais 
que no seu tempo deixaron unha grande pegada nas colectivi-
dades galegas emigradas, pero tamén na mesma Galicia, coma, 
entre outros, Fortunato Cruces, Julio Sigüenza, Waldo Álvarez 
Insua ou Mercedes Vieito Bouza. En fin, tamén se inclúen nes-
ta colección obras que, dende a década de 1930, sentaron os 
primeiros alicerces da actual e puxante historiografía galega das 
migracións, dende Luisa Cuesta a Ramón Otero Pedrayo.

A publicación facsimilar destas obras acompáñase de cadan-
súa introdución e estudo crítico, escritos por salientados espe-
cialistas de diversas disciplinas académicas, dende a Historia ata 
os Estudos Literarios, para contextualizar e presentar ao público 
as características principais e mais a relevancia de cada un dos 
clásicos da emigración. 
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Agardamos, por tanto, que esta colección Clásicos da emi-
gración sexa da maior utilidade e interese para todos aqueles 
e aquelas que teñan interese en coñecer polo miúdo, fóra de 
estereotipos e simplificacións, as características e variantes do 
fenómeno migratorio en Galicia, como parte integral e deter-
minante da nosa identidade colectiva, mais tamén do noso pa-
sado e futuro colectivos. 

Rosario Álvarez
Presidenta do Consello da Cultura Galega





Galicia non sería a que é sen o mar. Tampouco o sería sen 
as árbores, ríos, e produtos da terra e do mar, que fan 
dela un dos paraísos turísticos e de calidade de vida do 

mundo enteiro. Iso é exactamente o mesmo que ocorre coa emi-
gración. Galicia non sería Galicia sen os centos de milleiros de 
galegos que hai espallados polo mundo, que a fan cada día máis 
universal e infinita, variada, multicultural e rica. A emigración 
ten a mesma importancia para a nosa terra que a nosa paisaxe, a 
nosa gastronomía ou as nosas tradicións na definición do noso 
sinal de identidade. A pegada dactilar de Galicia ten a forma dos 
cinco continentes, porque sen eles non estaría completa. 

Resulta estéril intentar debuxar os límites xeográficos de 
Galicia. Todos coñecemos e somos capaces de deliñar cos ollos 
pechados a topografía da nosa comunidade autónoma, pero re-
súltanos imposible trasladar esas fronteiras á nosa patria, á nosa 
terra, ao noso fogar. Os centos de milleiros de galegos que ao 
longo das últimas décadas pecharon as ventás das súas casas 
para construír fogares e abrir as portas a unha nova vida crearon 
sistemas sanitarios como os que aínda hoxe rexen a sanidade en 
moitos países, enviaron cartos para que os que quedaron na Ga-
licia territorial puidesen seguir estudando para buscar un futuro 
mellor e procuráronlles traballo desde os seus países de destino 
aos que querían seguir os seus pasos. 

E non só iso. A achega que fixeron os emigrantes galegos ao 
patrimonio inmaterial de Galicia aínda hoxe constitúe un fito 
difícil de igualar. Os escritores, debuxantes, pintores, músicos 
e outros intelectuais que crearon a súa obra a partir ou desde a 
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emigración fixeron, en moitos casos, historia e escribiron páxi-
nas únicas da arte mundial. Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, Luís Seoane, Rosalía de Castro, Manuel Colmeiro, Emilia 
Pardo Bazán, Mestre Vide, Xosé Castro «Chané»..., é infinita 
a listaxe de nomes propios que gañaron o dereito de figurar en 
maiúsculas para a eternidade.

Décadas despois, cando estes tempos quedaron atrás e Gali-
cia avanza máis ca nunca, os emigrantes seguen a contribuír coa 
súa terra e seguen a constituír unha oportunidade sen límites 
para a nosa comunidade, tanto os que están fóra como os que 
retornan cada día ou están a pensar en facelo. Por iso Galicia se 
sente tan orgullosa da súa emigración.

A viaxe de ida e, en moitos casos, volta dos emigrantes segue 
aínda hoxe a xerar un acervo fundamental na historia de Galicia 
grazas aos autores que reflicten este fenómeno, que se adentran 
nel para convertelo nun recordo á vez dunha obra mestra da lite-
ratura. Nesta colección intentamos darlles o espazo que merecen 
e poñer en valor a súa importancia para o presente e o futuro 
da nosa terra. Espero que gocen de todas e cada unha das obras 
que a integran e tamén, por que non, que nos axude a lembrar e 
entender, mellor aínda se cabe, á nosa querida Rosalía, emblema 
da nosa poesía, cando dicía: «¡Ai, quen fora paxariño/ de leves 
alas lixeiras!/ ¡Ai, con que prisa voara,/ toliña de tan contenta,/ 
para cantar a alborada/ nos campos da miña terra!». 

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración da Xunta de Galicia



A LINGUA GALEGA DE VIDA E MILAGROS DE 
PEPE DE XAN BAÑA EN TRINTA ANOS DE CUBA, 
de José Baña Pose (1921)

Xosé-Henrique Costas González
Universidade de Vigo

Vindicación foi o primeiro dos dous libros que publicou hai cen 
anos Xosé Baña Pose, coñecido polo pseudónimo de Pepe de 
Xan Baña, alcume que empregou sobre todo nos seus libros e 
artigos de prensa en galego, mentres que nos artigos en castelán 
usou o nome de seu.

Vindicación. Vida y milagros de Pepe de Xan Baña en 30 años 
de Cuba publicouse en maio de 1921 na imprenta La Universal, 
propiedade do Centro Galego da Habana, grazas ao patrocinio 
da Beneficencia Galega. Este libro saíu coa intención de ser re-
partido entre os seus veciños na viaxe que fixo o autor á súa te-
rra natal en xuño dese mesmo ano. En xullo de 1922 publicou 
un segundo e derradeiro libro, Suspiros na terriña, tamén en La 
Universal, un conxunto de poemas saudosos en que relataba en 
verso narrativo moitas das súas experiencias e emocións senti-
das nos dous meses que pasara o ano anterior en Galicia, onde 
estivera por derradeira vez, entre o 29 de xuño e o 27 de agosto 
de 1921, e xa nunca máis volvería.

Dun xeito esquemático, podemos concretar decendo que Pepe 
de Xan Baña foi un xalleiro autodidacta emigrante en Cuba, semi-
narista, restaurador, articulista, polemista, rapsodo popular, amigo 
de Curros, mestre e persoa sempre implicada no decorrer das so-
ciedades, organizacións e institucións galegas da Habana. Os seus 
contos e poemas popularizáronse de tal maneira que aínda hoxe, 
cen anos despois, seguen vivos nos beizos e na memoria de moitos 
maiores das comarcas de Xallas, Soneira e Bergantiños1.

1 En certo modo lembrounos o inmenso éxito popular dun contista humorístico como 
Roxelio Rivero, xornalista en diversos medios de Ponteareas e Vigo, onde asinaba 
como Xan d’as Cubelas, de quen hoxe, 100 anos despois, aínda se botan contos en festas e 
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1. SOBRE O AUTOR2

Xosé Baña Pose naceu o 4 de xaneiro de 1872 no lugarello de 
Varilongo, parroquia de Santa Sabiña, concello de Santa Com-
ba, foi o máis vello dos sete fillos habidos do matrimonio de 
Xoán Baña Lois, natural de Teixidón-Mira-Zas, e Xoana Pose 
Negreira, natural de Anido-A Agualada-Coristanco. Aos seis 
anos foi á escola da Agualada-Coristanco durante os tres anos 
que daquela era obrigatorio por lei3. Entre os nove e os 17 de-
dicouse a axudar á familia tendo conta das ovellas da casa nos 
montes do Cuzo.

Aínda non fixera os 18 cando embarcou para A Habana o 
19 de decembro de 1889. Ao pouco de chegar ponse a traballar 
nunha «bodega», tenda de ultramarinos, e en xaneiro de 1890 
xa o temos como socio do Centro Galego da Habana. Vólvense 
ter noticias del en 1892 cando se sabe que estaba a estudar para 
crego no Seminario de San Carlos, aínda que nunca se chegaría 
a ordenar. O período de tres anos no seminario valeulle para ad-
quirir unha sólida formación en saberes clásicos e humanísticos.

Aos 20 anos escribe o seu primeiro artigo en prensa no xor-
nal El Eco de Galicia. En 1894 cursa Gramática castelá na Sec-
ción de Instrución do Centro Galego da Habana.

De 1896 data a súa estreita relación con Curros Enríquez, pois 
en outubro dese ano o celanovés anuncia nas páxinas de La Tierra 
Gallega que Baña fora contratado nese semanario. Un mes despois, 
Curros pecha esta publicación para irse ao Diario de la Marina.

reunións familiares nas comarcas da Paradanda, O Condado, O Baixo Miño e A Louriña. 
Roxelio Rivero foi autor de obras como Funqueirazos (1920), Cóchegas (1920), Galicia rindo 
(1924), Aventuras de Guan Piériz (1934), Aturuxos (1935) etc., antes de emigrar a Lisboa.

2 Os datos biográficos foron tomados do libro de Xosé María Rei Lema (2005): As 
historias de Pepe de Xan Baña. A obra de Xosé Baña Pose, Santa Comba, TresCtres Editores.

3 En Suspiros da terriña (1922) di o propio autor: «Fun á escola tres anos e nunca me 
bourou o mestre. De doce anos astra que vin prá Habana fun sempre cas ovellas». 
Conservou sempre moi bo recordo do seu mestre, Xosé María Pazos, a quen lle 
dedicou un poema de 15 estrofas neste mesmo libro de 1922. 
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Por outra publicación galega, Follas Novas, e coincidindo 
coa chegada á Habana do seu irmán Eduardo, sabemos que en 
xaneiro de 1898 Baña abriu un restaurante. En 1900 ou 1901 
volve por primeira vez a Galicia.

En 1904 casa en Cuba coa galega Dolores Cancela, con 
quen tería tres fillos. Máis tarde casaría cunha cubana, Caridad 
Martell, coa que tivo dous fillos máis.

En 1905 protagoniza un agre debate contra Curros Enrí-
quez dentro do Centro Galego. Curros propugnaba empregar 
fondos na publicación da Historia de Galicia de Murguía, men-
tres Baña se negaba a isto ao alegar que Murguía era un irres-
ponsable e un incumpridor. A raíz desta polémica, moi asollada 
na prensa galega da Habana4, romperían dez anos de amizade.

En 1911 publica a «Carta ós de Santa Comba de Negreira», 
que aparecería máis tarde, en 1921, abrindo a segunda parte de 
Vindicación. Viaxa a Galicia, reparte e vende Vindicación como era 
a súa pretensión, e volve á Habana, onde en 1922 publica Suspiros 
da terriña como despedida da terra que nunca máis volverá pisar. 

Sabemos que tamén foi profesor en varios lugares de Cuba e 
que entre 1936 e 1938 estivo ingresado na Benéfica, o hospital 
do Centro Galego, por tuberculose. 

En 1941 reaparece na prensa apoiando o sector franquis-
ta nunhas eleccións á presidencia do Centro Galego. De novo 
foi ingresado na Benéfica polo agravamento da súa doenza e 
morreu o 16 de outubro de 1945. Os seus restos repousan no 
Panteón do Centro Galego do cemiterio de Colón da Habana.

2. ESTRUTURA E CONTIDOS DE VINDICACIÓN

Vindicación é un libro escrito maiormente en castelán, agás a 
parte lírica e algunha carta. É unha sorte de caixón de xastre 
onde caben unha recompilación de artigos, varias cartas e bio-
4 Vid. por exemplo: «El señor Murguía, sus amigos y el Centro Gallego», Follas No-
vas, 422, 2/7/1905, p. 6 (reproducido en Rei Lema 2005: 345-347).
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grafías, poemas de Curros, traducións ao castelán, poemas de 
Rosalía e poemas de Baña. Podemos sobrancear desta primeira 
parte as noticias que achega sobre a complexa personalidade de 
Curros Enríquez.

Na portada, debaixo do título, aparece o busto dun gaiteiro 
ou dun home vestido co traxe nacional e con monteira e, ao 
pé del, un texto: «Este non son eu ¡Estou dentro!». No índice 
preséntase unha foto de Bala cun pé que reza: «Profesor de ins-
trucción pública».

2.1. Parte primeira. Vindicación (pp. 1-90)

Esta primeira parte non podemos simplificar decendo que xire 
arredor da figura de Curros Enríquez pero si debemos recoñe-
cer que moitos dos seus textos teñen a Curros como motivo ou 
pretexto central. O máis salientable quizais sexa a cantidade e 
calidade da información que nos proporciona sobre as facetas 
humana e xornalística do poeta ourensán.

Comeza o libro cunha ao Carta ao Sr. Director da Bene-
ficencia Gallega y Señores Consiliarios titulada «Un sacrificio 
más», misiva en que lles agradece o apoio para a publicación do 
libro e lles pide que velen polos seus tres fillos menores de idade 
mentres el viaxe a Galicia. 

No apartado titulado «In memoriam» sae en defensa de Cu-
rros, director de La Tierra Gallega, que chocaba contra todos os 
reaccionarios, mesmo por defender os voluntarios de raza negra 
«tan españoles como el general en jefe del ejército regular». Chega 
a confesar que Curros, a quen el moito tratou e coñeceu, perdía 
axiña a paciencia, por iso os notables da galeguidade habaneira 
non o aturaban e sempre acababan por lle retirar o financiamen-
to, polo que o vate celanovés chegara mesmo a vivir na indixen-
cia. «Curros a la primera vista parecía un déspota e irascible».

En «Quoque sui» relata as relacións tensas entre Nicolás Ri-
vero, director de Diario de la Marina, e Curros. Entre a colecti-
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vidade galega Curros era admirado como poeta e intelectual e, 
asemade, tamén repudiado polos dardos envelenados dos seus 
artigos que nunca deixaban feridos ao seu paso, o que lle va-
lía frecuentes multas por parte da censura. Nestes artigos re-
producidos en Vindicación, Baña achega moitos detalles para 
unha biografía de Curros, detalles humanos —case íntimos—, 
políticos e xornalísticos. Relata tamén neste apartado como se 
desamigou con Curros por se negar á subvención á Historia de 
Murguía, a quen Baña chega a denominar «inmoral paisano». 
Curros aparece retratado agora como un excéntrico caprichoso 
e arroutado, e por iso Baña toma partido por Nicolás Rivero.

En «Paralelo» narra como os galegos da Habana crearon 
para Curros La Tierra Gallega, e fala da actividade xornalística 
de Curros en Diario de la Familia, El País, órgano dos auto-
nomistas de Cuba, ou El Eco de Galicia. Ata a páxina 24 segue 
achegando a súa visión persoal do poeta celanovés, por exemplo 
nestes dous parágrafos das páxinas 19 e 22:

Curros Enríquez, en su manera especial de ser, no se había 
conquistado ninguna amistad, ni siquiera entre los mismos de 
las letras, porque la amistad se consigue con el trato y se cultiva 
con la constancia.

D. Manuel Curros arremetía con sus contrarios, considerán-
dolos como enemigos mortales: los maltrataba sin compasión, 
y le quedaban siempre presentes en forma de fantasmas, a las 
que arremetía nuevamente cuando se le invocaban o las recor-
daba.

Logo de facer unha sucinta «Biografía de D. José Rivero 
y Muñiz», irmán de Nicolás, transcribe cartas súas ao irmán 
sobre aspectos da Lei de Instrución Pública de Cuba e a Cons-
titución da República de Cuba, xunto coa resposta de D. Ni-
colás Rivero.
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Continúa cunha biografía de Curros Enríquez, conta como 
á súa chegada en 1894 os galegos da Habana lle fundaran para 
el La Tierra Gallega, que deixou de publicarse en 1896 tras re-
cibir dúas multas consecutivas e pasarse Curros ao Diario de 
la Marina. Reproduce unha oda de Curros durante a guerra 
carlista de 1874 (pp. 39-44) e a seguir reproduce os poemas de 
Curros «Mirand’o chau» e «Espiña», precedidos da tradución 
ao castelán do primeiro deles.

No «Epílogo» sobre Curros, a quen segue a defender a pesar 
de romperen a amizade, di del que se trata de «un astro rey que 
destruye todo cuanto a su paso se opone», explicación dun ex-
celso poeta pero tiránico amigo. En «Párrafos sublimes» lembra 
a intelixente defensa do avogado defensor de Curros na Coru-
ña, D. Luciano Puga.

Remata esta primeira parte de Vindicación cunha biografía 
de José López Pérez, secretario da Sección de Instrución do 
Centro Galego ás ordes do presidente Waldo Álvarez Insua e 
logo tamén presidente do Centro Galego; neste capítulo final 
tamén se trata sobre a creación de sociedades galegas e benéficas 
en Cuba e de como se construíu o «palacio social» do Centro 
Galego.

Queremos engadir aquí unha nota que aparece ao final da 
segunda parte, onde Baña Pose publica «Una aclaración nece-
saria» e di que: «Espero que no se lean las 30 primeras páginas 
con reservas mentales de herir en lo más mínimo la memoria 
del ilustre bardo». Isto é, aínda que Curros foi como foi, a súa 
memoria é a dun ilustre bardo que o deu todo por Galicia.

2.2. Parte segunda. Vida e milagros de Pepe de Xan Baña (pp. 
91-191 e 192-222)

A segunda parte de Vindicación é nidiamente autobiográfica. 
Rei Lema5 cualifícaa acertadamente como «unha autobiografía 

5 Vid. Rei Lema 2005: 38.
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en verso», aínda que non deixa de ser, coma a primeira, un pou-
co reboutallo variado: catro poemas, dúas cartas, varios artigos 
sobre fundadores e directivas do Centro Galego e da Beneficen-
cia Galega e, á parte da aclaración necesaria vista máis arriba, 
unha fe de erratas chamada por el «Parches gramaticales».

Comeza esta parte con dúas estrofas e un texto en prosa, 
«Petand’a porta. Sidrín II» xa en galego. Chama a atención a 
declaración lingüística que fai xa na páxina 95: 

Lede o libriño, feito na lingua escrusiva de Xallas, que lle saquei 
hastra moitas regras d’Ortografía corrente, pra que a lingua, que 
é o martelo, dese pronto na fragua, que é a palabra escrita dian-
te: como po los mais, que hastra agora s’escribiu e escribe po los 
nosos académicos así: pol’o mais: co él, que o escriben c’ o él. 
Ténse razón escribir así, en canto nos dí que se sacan letras de 
palabras enteiras, pro paréceme que non fai falla, cando se lé 
facer un eixamen de Gramática, e moito menos si o qu ese lé 
ten escoitadores.

Coincidimos con Rei Lema na interpretación deste parágra-
fo: a) quere reflectir a lingua que aprendeu, o galego xalleiro;    
b) quere que os seus versos sexan máis escoitados ca lidos, por 
iso desenvolveu practicamente unha escrita foneticista prescin-
dindo das regras ortográficas, que para o galego daquela época 
non había, só usos escritos dos poetas máis relevantes e así e 
todo a anarquía ortográfica era a regra6. E isto último é así por-
que, como o propio autor recoñece na mesma páxina:

D’ahí provén que moitos d’os nosos paisanos queden un anaco 
co a boca aberta pra decir a palabra siguente, afeitos nas esco-
las a decir as palabras cada unha ben separada, por ser lingua 
extranxeira.

6 Vid. Carme Hermida Gulías 1992: 182 e ss.
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É decer: os galegos dubidan ao falar castelán porque apren-
den a falala soletreando nunha lingua estranxeira. Por iso escri-
be como o fai, para que alguén lea e outros escoiten o que el 
chama «copras de cego».

As primeiras copras de cego son a «Carta ós de Santa Com-
ba de Negreira dedicada a Farruco do Vinculeiro, o millor albeite 
de xente e animás de toda miña terra, en gratitú d’as moas que 
lle sacou a miña nai c’as tenazas de ferrar os facos». Esta longa 
Carta en 81 estrofas, que se estende das páxinas 99 á 114, xa a 
publicara no xornal Galicia en 1911 pero agora recóllea en libro.

É unha carta que manda «nunha ala dunha pomba / pra que 
sea lida enteira / no medio de Santa Comba». Son lembran-
zas felices da infancia («Ti, lugar de Varilongo / casiña d’onde 
nacín»), son evocacións dos lugares amados (Castriz, Grixoa, 
Ribela, Sordíns, Fornos, Santa Sabiña, Santa Comba...), son 
constatacións do paso do tempo desde a distancia («Vin pr’ 
Habana, desde entón / empecei a envellecer») e despedida dos 
seus veciños e familiares:

Adios xente qu’escuitades;
Adios xente quem’ oíches;
Adios quem’ acordades;
Adios os que me non viches.

Na liña máis saudosa do «Adios ríos, adios fontes» rosaliano. 
Mesmo deixa dito que cando morra lle boten unha misa rezada 
e lle dean unha soa badalada.

A «Carta de meu pai» son 500 estrofas contidas entre as 
páxinas 115-168, nelas o pai fálalle da despedida, de como 
lle mercou un baúl e roupa e o levou a embarcar á Coruña.              
A cerna deste poema é a aparición dun tal Arousa reclamán-
dolle ao pai uns cartos que lle emprestara na Habana ao fillo 
cando este ingresou no seminario («o seu fillo hoxe n’Habana /     
é un crego de Carballo», «e que o teu rapás quere ser / crego de 
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Santa Sabiña»). É un poema narrativo de enredo cos cartos de 
protagonistas, con calotes e caloteiros, estadeas e bruxas no me-
dio, e sempre cun matiz marcadamente humorístico. A esta carta 
hai que lle amecer os «Bens que me deixa meu pai no seu testa-
mento que por vir esquirtos nun anaco de papel, non se puxeno 
na páxina 168, onde debía dir». Nesta engádega chama moito 
a atención que, ademais dos bens materiais, o pai lle legue no 
seu testamento once historias (contos populares como «Maneira 
de roubar e ser santo», «Historia de como a rolda vai de noite a 
buscar os difuntos», «Maneira de buscar cartos sin reutos e con-
seguilos sin testitos nin documentos» etc.) e «un caixón cheo de 
outras historias que deixo fechadas, pra cando veñas».

A «Carta de miña nai» son 48 estrofas entre as páxinas 169- 
-174 en que a nai lle amosa os seus desvelos e angustia pola pro-
longada separación do fillo. Chama a atención que o pai é capaz 
de escribir unha carta pero a nai non, a nai ten que pedir a axuda 
do crego para escribila e ten que solicitar a asistencia dos netos 
para ler as cartas que chegan, polo que se deduce que é analfabeta. 
O pai sabe ler e escribir e a nai non. Das páxinas 177-179 son 
as 21 estrofas da «Contesta á nai», nela dille que non a esquece, 
lembra a infancia feliz ao seu lado e dille que logo ha chegar a vela.

A «Carta aberta a Eva Canel», nome artístico da escritora 
e xornalista asturiana Agar Eva Infanzón Canel, asentada na 
Habana, é un texto en prosa que abrangue as páxinas 181-183; 
nela recrimínalle que falase mal de dúas galegas na prensa e 
cita grandes galegas da historia, desde María Pita ou Rosalía á 
Bella Otero. Despídese de Eva Canel non moi amigablemente: 
«Dios a conserve moito tempo, e me libre de ser seu senro [sic]».          
A seguir desta carta reproduce dous poemas de Rosalía: «Como 
rezan as solteiras» e «Abrir os ollos mulleres», xunto cunha lis-
taxe de obras de Pardo Bazán e Concepción Arenal.

A «Carta ós cregos de Santa Comba e súas comarcas» (páxi-
nas 189-191) é un texto en prosa exhortando os cregos a aban-
donaren a hipocrisía do celibato e di que cando chegue a Santa 
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Comba lle han enviar un escrito ao bispo para que permita os 
curas casaren.

Entre as páxinas 91 e 191 usou o galego, maioritariamente 
en verso. A partir desta páxina e ata o remate do libro as páxi-
nas de Vindicación serán retratos de presidentes das sociedades 
galegas, relación de secretarios de honra, socios máis antigos, 
apoderados nas asembleas, benfeitores da Sociedade de Benefi-
cencia Galega etc.

O libro remata cunha fe de erratas, citas de artigos (87-94) 
dos estatutos da Caja de Ahorros y Banco Gallego S.A. e publi-
cidade dunha tenda de fotografía.

3. A LINGUA GALEGA DE VIDA E MILAGROS DE PEPE 
DE XAN BAÑA EN TRINTA ANOS DE CUBA

Se unha persoa nacida no século xxi lese os versos e a prosa en 
galego de Pepe de Xan Baña, chamaríanlle a atención unha serie 
de detalles que percibirá estrañamente como «non normativos». 
Non esquezamos nunca que Xan Baña escribía con tendencia 
foneticista porque o seu degaro era que os seus versos e historias 
fosen escoitadas, non tanto lidas, e por iso trataba de reproducir 
o máis fielmente posible a fala dos seus veciños xalleiros, sonei-
ráns, bergantiñáns e fisterráns. Calquera persoa identificará os 
textos de Baña como galegos, indubidablemente, pero con cer-
tas eivas que lle renxerán. No modelo ortográfico, por exemplo, 
detectará o uso e abuso do apóstrofo ou a aparición da grafía Y 
en ditongo decrecente ou noutros contextos; e, á parte dalgúns 
castelanismos léxicos propios da fala coloquial, detectará a pre-
senza frecuente de dialectalismos morfolóxicos e léxicos que non 
están recollidos no estándar escrito ou que non son moi habituais 
nos estándares oral e escrito actuais. Mais, en xeral, esa persoa do 
noso tempo terá a sensación de se achar perante un galego escrito 
moi rico, moi enxebre, ben popular e levemente interdialectal.
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E isto é así porque, malia os dialectalismos noroccidentais 
(fisterráns, bergantiñáns e xalleiros) doadamente apreciables 
nos textos de Xan Baña, tamén son detectables en non pou-
cas ocasións algúns dialectalismos procedentes doutros terri-
torios galegos. Isto foi norma nos diferentes autores do xix e 
da primeira metade do xx, agás os textos elaborados no gale-
go do occidente de Asturias e do Bierzo, que si reproduciron 
exactamente a fala local desas zonas sen daren entrada a outros 
dialectalismos procedentes da Galicia «interior». Este proce-

Cadro 1. Noroccidente dialectal de Galicia: IA. Área bergantiñá; IB. Área Fisterrá. 
IB-1 Subárea do Xallas; IB-2 Subárea do Tambre-Barbanza; IB-3 Subárea de Bembi-
bre. IB-4. Subárea de Compostela. Mapa tomado da rede (Galician Linguistic Areas) 
e baseado na división dialectal de Fernández Rei (1990).
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der interdialectal viña sendo así na escrita dos devanceiros do 
pre-rexurdimento e do Rexurdimento, e mesmo desde antes, 
desde Martín Sarmiento, pois xa no seu Coloquio en mil duascentas 
coplas galegas (1747) non botou man do seu galego berciano nativo 
de Vilafranca, nin do galego da comarca da boa vila de Pontevedra, 
terra onde se el criou, nin sequera do galego do Morrazo, área de 
onde procede a meirande parte dos personaxes populares des-
ta obra fundacional da escrita galega moderna. Non, o galego 
do Coloquio está redactado nunha fusión popular interdialectal 
que demostra xa unha vontade unificadora das diferentes falas 
galegas por parte de Sarmiento. O galego de Pepe de Xan Baña 
contén moi esporadicamente dialectalismos do centro do país, 
son fabas contadas, mais, debémolo recoñecer, os dialectalismos 
principais e máis numerosos que usa son os sobranceiros do ga-
lego occidental e, máis concretamente, do seu galego sincrético 
noroccidental da Terra de Xallas e Soneira (IB-1), Bembribe 
(IB-3) e Bergantiños (IA).

Se a unha persoa de Palas de Rei, da Guarda, de Muxía ou 
de Verín lle damos a ler un poema dos Ensaios poéticos en dialec-
to berciano (1861), do xeneral de brigada cacabelense Antonio 
Fernández Morales e escrito nun galego puramente dialectal do 
Bierzo de mediados do século xix, malia todo isto, esa persoa 
recoñecerá o texto como galego, galego con «rarezas», pero non 
portugués nin castelán. E se a esa mesma persoa lle damos a 
escoitar unha audición de Navia, en Asturias; de Lubián, en 
Zamora; ou do Grove, tamén a recoñecerá como galego, aínda 
que haxa cousas que a sorprendan (as «canciois e lacois» duns, a 
gheada e o seseo doutros etc.). E iso é porque os galegofalantes 
somos conscientes das nosas diferenzas dentro da nosa unida-
de lingüístico-identitaria, fronte ao castelán, o asturleonés e o 
portugués. 

Esas diferenzas adoito son esaxeradas ou magnificadas por 
algúns detractores do noso idioma como unha pexa para a súa 
normalización. Este prexuízo, tan espallado por certa prensa a 
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pesar dos anos de introdución do galego no ensino, non é máis 
que pura ignorancia, porque eses mesmos negacionistas o único 
castelán que coñecen é o estándar libresco, académico ou televi-
sivo, ao ignoraren os moitos e moi diversos modelos de casteláns 
populares dialectais esparexidos por España adiante (e non diga-
mos por América). Non saben eles ben que o galego posiblemen-
te sexa, dentro das linguas románicas, a máis unificada no eido 
dialectal, a que menos ou menores variedades internas presenta. 
Así e todo, os galegofalantes espontáneos sobrancean as dife-
renzas que notan entre o seu falar e o falar doutros lugares, xa 
veciños, xa afastados (aquí/eiquí, alá/aló, canciós/canciois, sinco/
cinco, lus/luz, ghato/gato, el/il, fungueiro/estadullo, xabre/sábrego, 
grelo/cimón, tu/ti etc.). Mais, con todo, as nosas diferenzas dialec-
tais son mínimas, poucas e pequenas, comparadas coas que ten 
internamente o castelán, o catalán ou o portugués, linguas das 
que apenas coñecemos os seus estándares e descoñecemos as falas 
locais, por iso ignoramos a súa vizosa variación dialectal interna.

Con esta análise que agora imos facer da lingua empregada 
para escribir por Pepe de Xan Baña pretendemos tres obxecti-
vos fundamentais: a) por un lado, analizarmos a súa corrección 
idiomática téndomos en conta a época e as circunstancias en 
que foi escrito: en 1921 por un emigrante que di levar 30 anos 
fóra de Galicia; b) por outro lado, repararmos nas características 
senlleiras da lingua deste autor, da intersección ou sincretismo 
de características dialectais das falas das áreas fisterrá e berganti-
ñá que lle poderían chamar a atención a un galego alleo a estas 
realidades dialectais; e c) por último, caracterizarmos o modelo 
ortográfico, morfolóxico, sintáctico e léxico de Baña desde a 
óptica da historia da lingua galega e en comparación con outros 
modelos lingüísticos da mesma época. Teñamos en conta que 
para os escritores desta época, ao non teren presente un mode-
lo normativo polo que se guiar, o recurso ao dialectalismo, ao 
vulgarismo ou ao castelanismo non constituía algo negativo de 
seu, era un recurso lingüístico máis para procuraren unha rima, 
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unha métrica ou unha maior expresividade ou apego á fala po-
pular. Estes recursos extra-normativos, secasí, non os podemos 
xulgar cos ollos de hoxe.

3.1. Caracterización dialectal

Se examinamos a toponimia referencial dos versos de Xan Baña, é 
de agardar que a meirande parte dos trazos dialectais se correspon-
dan con esta zona dialectal xalleiro-bergantiñá, que se caracteriza 
principalmente pola gheada, o seseo (explosivo na área fisterrá oc-
cidental e implosivo na área bergantiñá), os plurais en -ns (bran-
dóns, capitáns, chans, mañáns), as terminacións en -án dos nomes 
masculinos e femininos (o irmán, a mañán, o chan, a mazán) e 
algúns outros fenómenos nos que iremos debullando. Vexamos 
de entrada algúns trazos diferenciadores entre as diversas zonas das 
áreas fisterrás e bergantiñá que nos axudarán a comprender mellor 
as prácticas dialectais e interdialectais de Xan Baña.

FISTERRÁ BERGANTIÑÁ

XALLAS BEMBIBRE TAMBRE

-ULT-, 
-OCT-

muito, nuite moito, noite moito, noite moito, noite

Seseo lus / luses lus / luses lus / luses lus / luces

P4, P5 éramos éramos / eramos éramos éramos / eramos

CHE / 
TE

cheísta non cheísta cheísta non cheísta

colleu, 
partiu

colliu, partiu colliu, partiu colleu, parteu colliu, partiu

cantás /
cantades

cantás cantás / cantades cantades cantás / cantades

cantano /
cantaron

cantano cantaron cantano cantaron

Cadro 2. Algunhas diferenzas entre as falas fisterrás e a bergantiñá. Elaboración pro-
pia a partir de Fernández Rei (1990).
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3.1.1. Gheada

Todas as falas occidentais galegas e boa parte das centrais pre-
sentan gheada na oralidade. Porén, a gheada sempre foi moi 
estigmatizada e apenas se representou na escrita máis que como 
hipercaracterización da fala popular, como descoido, en ultra-
correccións ou en contextos humorísticos. Rosalía e Pondal, 
orixinarios de áreas gheadófonas, non a representaron, e coma 
eles case todos os autores do xix e comezos do xx.

No texto de Xan Baña hai un caso evidente de representación 
da gheada co grafema J: «Siñor Marqués d’o Zaramago / e pronto 
d’a cajalleira», nunha expresión vulgar que se repite: «Marqués da 
cajalleira», quizabes como reforzo expresivo estigmatizante, refor-
zador do despeito e da carga negativa. Esa mesma palabra Zara-
mago faina rimar con «barajo!» (eufemismo de «carajo!»). Pero no 
99 % dos casos a gheada non se representa.

¿Non vay comprar hoxe os bens
d’o Marqués d’o Zaramago?
e ti vas ser un testigo
dixo berrando ¡barajo!

Hai tamén outro exemplo de «gheada» nun intento de ago-
chala ultracorrixíndoa enxebremente na voz xusto por gusto 
(pronunciada con gheada ghusto). É un caso análogo ao que 
se acha nalgunha fala popular actual e que se rexistra xa en tex-
tos do xix7 nunha voz como portuxés (por portugués ou portu-
ghés). Do mesmo xeito que a «gueada» é unha hipercorrección 
castelanizante da gheada (Gorgue, Sanguengo por Jorge ou San-
genjo), a «xeada» é unha hipercorrección enxebrizante. Xeada e 
gueada delatan a presenza de gheada querendo evitala. Así mes-
mo, achamos noutros textos de Baña a forma Coristango como 
ultracorrección do grupo -nk- das áreas gheadófonas (onde se 

7 Vid. Freixeiro Mato 2005: 218.
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di dominco ou ninquén por domingo, ninguén). Estes fenóme-
nos achegan ademais unha valiosa información sociolingüística: 
o autoodio dalgunhas pronuncias dialectais estigmatizadas e o 
empeño dos falantes en as evitaren.

3.1.2. Seseo

Di X. R. Freixeiro que «o seseo é un fenómeno ben representado na 
lingua da literatura decimonónica, nomeadamente o implosivo»8. 
Xan Baña non representa nunca o seseo explosivo ou total («son 
des ducias a mais cinco»), pero si achamos casos de seseo camuflado 
por hipercorrección en ceceo: «Marqués d’o Zaramago», ou noutros 
textos de Baña as formas zarillo, azados, codezos e zoán.

Outramente si representa na escrita o seseo implosivo ou 
final en: arrós, lus, crus, vellés, ves, perdís, rapás, des, xués (só nal-
gunha ocasión non o representa nas voces dez e xuez). Baña tiña 
entre os seus modelos o seu amigo Curros, procedente dunha 
zona sen seseo ningún mais que empregaba ás veces o seseo im-
plosivo na escrita por elección fonoestilística. Era este do seseo 
implosivo, xa que logo, un estilema digno e literario.

Atopamos dous casos de grafía s en lugar de x (quiso e sen-
ro) que atribuímos a posibles grallas, porque ao longo do texto 
tamén aparecen as formas quixo (con fixo, dixo etc.) e xenros, e 
outras moitas voces con x (xeixo, coxo, toxo, xente etc.), aínda 
que tamén se poderían interpretar como descoidos pola pro-
nuncia despalatalizadora da zona dialectal de orixe. 

3.1.3. Resultados das terminacións latinas -ANUM, -ANAM e 
plural das palabras agudas rematadas en -N

A conxunción destes dous trazos sérvenos para caracterizar calquera 
fala dentro dun dos tres bloques dialectais galegos. Polo xeral, as 
falas occidentais evolucionaron a -án/-án: o irmán, a irmán, o chan, 

8 Op. cit., p. 218.
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a chan, a man, a mañán..., cos plurais en -ns: os irmáns, as ir-
máns, os chans, as chans, as mans, as mañáns... As falas centrais e 
orientais evolucionaron a -ao/-á: o irmao, a irmá, o chao, a chá, 
a mao, a mañá..., formando os plurais coa engádega de -s: os 
irmaos, as irmás, os chaos, as chás, as maos, as mañás. Verbo dos 
plurais das palabras agudas rematadas en -n, aí é onde se xebran 
estes dous bloques: mentres o central fai corazós, naciós, panta-
lós, o oriental vai facer corazois, naciois, pantalois.

Galego occidental Galego central Galego oriental

-ANUM, -ANAM irmán, mañán irmao, mañá irmao, mañá

Plurais de -N nacións, capitáns naciós, capitás naciois, capitais

Cadro 3. Isoglosas-marco para a división macrodialectal do galego. Elaboración pro-
pia a partir de Fernández Rei (1990).

A lingua de Xan Baña adscríbese claramente ao bloque occi-
dental de falas galegas, como podemos resumir xa de entrada con 
este verso da p. 116: «ti cas mans nos pantalóns». Temos millenta 
exemplos de solucións occidentais nos versos de Baña: a lan, túas 
hirmáns, mañán (coa variante fisterrá miñán), meu hirmán, meu 
curmán etc., ou patacóns, lacóns, cans, bens, uns etc. 

como os de Bertamiráns:
todos mirando pra nós
e os criados cos cans.

Unicamente debemos sinalar dúas excepción, na páxina 135 
coa forma do galego central ladrós, na páxina 156, cando acha-
mos dúas formas máis: 

donde ven tantos millós,
e os homes e mulleres
feitos d’outros corazós.
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Fóra destas formas contadas con recurso ao dialectalismo 
alleo, o resto dos centos de formas rexistradas en Xan Baña son 
inequivocamente occidentais, polo que poderiamos comezar 
por decer que o tipo de lingua empregada polo autor é nidia-
mente occidental con ocultación da gheada na escrita e repre-
sentación maioritaria do seseo implosivo ou en final de sílaba. 

3.1.4. Resultados dos grupos latinos -ǓLT-, -ǓCT-, -ǑCT-, -ǑRI- 
e -KW-, -GW-

Na subárea de Xallas da área fisterrá as formas latinas como 
MǓLTU, TRǓCTA, NǑCTE, CǑRIUM derivaron nas for-
mas muito, truita, nuite, cuiro respectivamente, con ditongo 
-ui-, mentres que no galego común e maioritario, e tamén nas 
subáreas veciñas polo leste e polo sur, a evolución destas formas 
foi cara ao ditongo -oi-: moito, troita, noite, coiro. 

Nos textos de Baña temos normalmente as solucións do galego 
común con ditongo -oi-: loitar, escoitando, corredoira, moita, oito, 
noite, enxoita, troitas…, mentres que do seu nativo ditongo -ui- ape-
nas temos dez rexistros: escuitades, cuiro, cuidar, correduira, muitas 
(166, 184). A alternancia é moi chocante porque sempre emprega 
muy e, outramente, usa moit- nun 85 % dos casos e muit- no 15 % 
restante. Quere iso decer que a Baña non lle soarían alleas ningunha 
das dúas porque era orixinario dunha zona fronteiriza entre os resul-
tados en -ui- (Xallas) e en -oi- (Bergantiños).

Verbo dos resultados de GW e KW latinos, as formas que 
nos ofrecen os textos de Baña son inconfundiblemente occi-
dentais (agás o Baixo Miño) coa eliminación da semivogal: car-
tos, cando, catro, cantos, gard’os cartos (138), gardache os cartos 
(171), cartos gardados (172) etc.

3.2. Ortografía e fonética

Pepe de Xan Baña tenta escribir nun galego que reproduza 
fielmente a fala popular, e para iso non dubida en botar man 
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de recursos gráficos como os apóstrofos para representar os en-
contros, sinalefas e contraccións vocálicas orais. A ortografía de 
Xan Baña está dentro do esperable no momento, caracterizada 
pola asistematicidade nos usos gráficos debido a que non existía 
ningún modelo nin orientación gráfica fóra da imitación dos 
grandes modelos do xix, Rosalía, Pondal e Curros. No caso de 
Xan Baña son explícitas as mencións e referencias a Curros, 
como ben vimos, pois ambos e dous eran moi activos na comu-
nidade galega da Habana. 

3.2.1. Apóstrofos

A primeira vista é o máis rechamante da súa escrita. Case sem-
pre que hai unha contracción entre unha preposición e un de-
mostrativo ou un artigo, esa amálgama vaina representar con 
apóstrofo, como se aprecia paradigmaticamente nos versos «e 
n’a gabia d’un balado» ou «n’unha ala d’unha pomba», «d’os do-
tes d’as nosas fillas», «d’aquí» etc.

A DE EN CON POR PRA

O(S) o d’o n’o (no) c’o (co) po lo pro

A(S) a d’a n’a c’a (ca) co a po la pra

UN(S) — d’un nun c’un — —

UNHA(S) — d’unha n’unha c’unha — —

Cadro 4. Contraccións de preposicións con artigos en Xan Baña. Elaboración propia.

Moi rara vez aparece sen apostrofar algunha contracción das 
preposicións en, con, de, pra... con artigo: «Téñovos no corazón», 
pero no caso de con mais artigo si que temos algúns exemplos 
máis sen apostrofar: «ti cas mans nos pantalóns / eu ca roupa e 
co fol». Nas escasísimas ocasións en que pra contrae co artigo        
—sen apóstrofo— non se diferencia da conxunción adversativa 
pro (nunca pero), como vemos nestes dous versos da p. 105:
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Pro deixemos estas cousas
pro tribunal do Señor;

Pra tamén o escribe apostrofado ante os adverbios de lugar 
aquí ou alí, demostrativos etc.: pr’aquí, pr’alí, pr’esa..., o mes-
mo cás sinalefas coas partículas que e coma: «qu’est’home é d’a 
nosa terra», «com’as d’os homes», en calquera dos seus valores 
gramaticais.

Tamén emprega o apóstrofo para as contraccións pronomi-
nais: «Si Dios ll’a manda pedir» etc., ou mesmo con algúns pro-
nomes átonos diante de vogal, como na estrofa da p. 106: 

Os que son meus semellantes
o menos así m’o din;
o que ll’eu parezo a eles
parecenm’eles a min.

E en moitos máis exemplos: espero que m’o farés, darm’a 
min, deill’un couce, dall’o que queira, que s’o tuvera, Es’home, 
xuntábam’eu, quérom’engañar, buscánom’eles passim, reflectindo 
deste xeito o máis fielmente posible a fala viva popular. 

Un caso especial de apostrofación é o empregado para re-
presentar a amálgama do adverbio de negación non con prono-
me o/a/os/as ou con forma verbal comezada por vogal: «eu n’o 
digo por facerme», «esta n’é á terra, non» (108), «Porque Dios 
n’a de querer» (113), «si n’a deixaran saír», «¡com’iba a hachar! 
n’achou» (123), «n’hay millor home de ben (129)». No tomo 
III do ALGa comprobamos que é un fenómeno do galego oc-
cidental e algo da franxa setentrional. En ocasións non repre-
senta esa amálgama co adverbio de negación pero segue a mar-
car a pronuncia alveolar da nasal con apóstrofo: «como non’os 
poden ver» (113), «igual non’o debe haber» (110), e coidamos 
que isto ten que ser así, con pronuncia alveolar, se lemos este 
verso: «non’o poño n’estas listas». É por iso polo que non nos 
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resulta estraño imaxinar a sorpresa e mesmo incomodidade 
dun galego do século xxi para ler versos inzados de apóstrofos 
como «que n’es d’a casta d’os Lois!» (144) ou «¡com’iba hachar! 
n’hachou» (123).

3.2.2. Acentuación

A acentuación que segue Xan Baña é basicamente a común 
do galego actual e do castelán. Trátase dun galego deficiente-
mente instruído que emigra a Cuba polo ano 1890 e que logo 
cursa tres anos de seminario e un ano de Gramática española 
no Centro Galego. Non é difícil adiviñar que a súa única lin-
gua de instrución sería o castelán. Así e todo, debemos refe-
rir algúns casos de acentuación/non acentuación que poden 
sorprender: o a con til (á) tanto pode indicar a preposición 
a, o artigo a ou a contracción á: «Mirando á ver». Do mesmo 
xeito, o pode representar tanto o artigo o coma a contracción 
a+o: «vay chegand’o Pindo!», «Carta os de Santa Comba», de 
maneira que hai ocasións en que na escrita non é doado saber 
cal é o suxeito e cal o complemento: «D’as pagas que lle botan /
os de riba os de baixo».

Non podemos agardar a existencia de acentuación diacrí-
tica porque aínda faltarían moitos anos para unhas mínimas 
orientacións gráficas en galego. A P3 do PI do verbo ser, é, apa-
rece ás veces sen artigo ningún, confundíndose coa forma da 
conxunción copulativa e, e noutras veces con acento: «esa n’é 
terra» (108), mais tamén pode aparecer grafado con h: «pero 
he certo»). 

En xeral nótase o peso da instrución académica e cultural 
en castelán (xornais, libros etc.) en que o noso autor acentúa os 
pronomes tónicos tí, él e mesmo éla debido á presenza do tú e 
él do castelán. Do mesmo xeito e polo mesmo motivo acentúa a 
forma pronominal oblícula mín dada a proximidade referencial 
do castelán mí ou a partícula afirmativa sí.
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3.2.3. Usos dos grafemas B, V, H e Y

Os autores da época guiábanse do castelán e fiábanse da súa in-
tuición nas formas diferenciais. Así e todo, en Baña hai «faltas de 
ortografía» que quizabes fosen debidas a unha incompleta ins-
trución: «Púxose no lavadoiro / labando a camisa ben». Escribe 
con V ven, Convarro e con B: abó, labando, bella, aprobeita, coba, 
bermello, naballa, obella, passim. Hai pares que abalan do V ao B 
votoute / botei, balado / valado. Escribe sen H: erbal, eiche, erbas 
ou isopo; e con el: hirmáns, hirmán, hovos, hombros, ahí, hachar...

Saqueino con gran traballo,
sobr’o balado botei,
os hombros e pau debaixo
hasta casa camiñei.

Escribe con Y: Bayo (124), Santa Baya, Vilamayor ~ Vila Ma-
yor, Noya (124), váyase, ay, vaya, caya, oya, hay, muy, vay (135), 
fayado (159), rayo (141), desmayos (127)...

Un morto apareceu
na carretera de Bayo
entrerrouse, pois dixeron
que fora morto por rayo.

3.2.4. Alteracións populares no vocalismo e no consonantismo

En moitos escritores galegos do xix e principios do xx deuse na 
escrita unha ponderación de formas diferencialistas para mar-
car distancia co castelán e, asemade, aproximarse ou reproducir 
fielmente a fala popular. A falta de normativa permitía o uso de 
disparidade de formas, nada era incorrecto se era popular, e des-
te xeito tiveron cabida na escrita enxurradas de vulgarismos9, 
9  O concepto de vulgarismo en lingüística nunca é negativo ou pexorativo. Para 
nós é vulgarismo dreito, con síncope, pero é a forma normativa en francés (droit) ou 
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ben por puro diferencialismo, ben por expresividade, ben por 
razóns métricas ou eufónicas.

Ao lado de síncopes vocálicas como fridas, dreito, pra, pro... 
ou sinalefas como as vistas no apartado 2.1., imos achar tamén 
harmonizacións vocálicas como direito; epénteses como moyega 
(162), ademirado (156); próteses como adolorida; disimilacións 
como rivés, siñor, millor; apócopes como crás; labializacións 
como dovesa, rofaixo; ou outros tipos de alteracións do vocalis-
mo átono como periódeco, médeco, disgracia, promeira, alumiou 
etc., tan características do galego escrito no xix e primeiro terzo 
do xx. Baña chega ao extremo mesmo de representar con u a 
extrema realización pechada do -o final átono en formas como 
fríu ou ríu.

Neste empeño de acomodar a fala real á escrita mesmo se 
chegaron a representar as contraccións orais da vogal final átona 
dun verbo co pronome átono amalgamado o/a/os/as: comprabos, 
arregro, botos, veñ’os buscar, viros.

No consonantismo da escrita de Xan Baña tamén se lle dá 
acubillo a todo tipo de metáteses de r formando grupo conso-
nántico: probiña, perguiceiro, apertado, cabirtos, esquirtos... ou 
á confusión de líquidas nos grupos consonánticos con l (pl, cl, 
gl, bl, fl...) que deriva en r: grobo, pran, pruma, ingreses, posibre, 
apricar, contemprei, escramei, afrixido, drento, obratas, groria, es-
cruir etc. 

Do mesmo xeito, prodúcense algunhas vocalizacións en wau 
en grupos cultos ou grupos consonánticos: discreución, leución 
ou reuto (por recto e tamén significando rédito).

catalán (dret); para nós é vulgarismo direito, por harmonización vocálica, ou pergun-
tar, con metátese, pero son as formas normativas en portugués. O que é vulgarismo 
nunha lingua pode ser normativo noutra: escuro e auga son as formas normativas en 
galego, mentres que para os portugueses son vulgarismos. O vulgarismómetro varía de 
lingua a lingua, por iso «vulgarismo» non pode ter connotacións negativas, ningún é 
mellor nin peor có do veciño.
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3.3. Aspectos morfolóxicos e sintácticos sobranceiros

O galego de Xan Baña é, relativizando os condicionamentos 
ortográficos e as alteracións fonéticas, un galego popular moi 
vivo, fresco e correcto. Neste apartado incidiremos unicamente 
naquelas formas ou aspectos sobranceiros que puidesen chamar 
a atención dun galegofalante medio do século xxi que se ache-
gase á lectura da obra de Baña.

3.3.1. O nome: xénero e número

Neste apartado faremos mención unicamente ao xénero e nú-
mero dos nomes. Verbo do xénero debemos decer que Baña ten 
escasas interferencias do castelán; a carón de formas femininas 
coma a ponte, pouca door, mantén o masculino en un couce ou o 
dote. Unicamente rexistramos dúas voces co xénero alterado en 
palabras rematadas en -axe: o pasaxe e o viaxe.

Polo que respecta á formación dos plurais das palabras agu-
das rematadas en -n, o galego de Baña fórmaos á maneira occi-
dental: terróns, mañáns, bens, brandóns, cans. Canto aos plurais 
sobre palabras agudas rematadas en -l, o galego do autor faino 
mudando o -l en -s: reás, animás, portás, criminás, papés, cadrís, 
candís, pernís, corporás... á histórica maneira centro-occidental. 
Só achamos tres excepcións a esta regra: zagales, herbales e fa-
roles.

Verbo dos substantivos rematados en -tade, -tude ou -dade, o 
maioritario na lingua deste autor é o uso das formas apocopadas 
en -tá, -tu, -dá, coa eliminación da derradeira sílaba, fenómeno 
moi presente no galego popular ao que se lle atribúe certa inter-
ferencia do castelán: verdá, mocedá, mitá, novedá, tranquilidá, 
virtú, naturalidá…, agás a voz sociedade.
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3.3.2. Determinantes

3.3.2.1. Artigo

Os artigos son os propios e habituais da maioría das falas ga-
legas e do galego estándar actual: o, a, os, as, coas solucións do 
galego occidental nos chamados tradicionalmente artigos in-
determinados: un, unha, uns, unhas. O rechamante de Baña 
é como representa apostrofadas as contraccións destes artigos 
coas preposicións a, con, de, en, por e para, dos que máis arri-
ba, no punto 3.2.1., xa demos algúns exemplos. Na escrita de 
Baña os artigos aparecen amalgamados coa vogal da palabra an-
terior se esta remata en vogal: com’as d’os homes (119), hastr’o fin 
(159), hastr’os cazolos (159). 

A segunda forma do artigo non sempre a representa, en es-
casas ocasións: «o vel’a xente bailar», porque na maior parte 
dos casos non o fai: «vamos coller o camiño», «Non quixeches o 
diñeiro». Hai un exemplo no que cremos ler a representación 
da chamada terceira forma do artigo: empezan’os meus traballos, 
pois ese apóstrofo tras nasal final de palabra é o que indica a 
maioría das veces: non’o sei, a pronuncia alveolar.

3.3.2.2. Numerais

No apartado dos numerais debemos facer mención dos castela-
nismos treinta e veinte a carón de trinta e vinte, e do castelanismo 
exclusivo ochenta. Queren destacadas as formas corenta e milenta 
—non millenta— xunto co cómputo por centos a partir de mil: 
«o primeiro que matou foi o hirmán d’o xefe d’as tropas, e di a 
historia que logo tras d’él foron catorce centos» (183).

En ouro, esta morea,
en prata, este cotón,
en billetes de milenta
estes papeliños son.
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3.3.3. Pronome

A serie tónica dos pronomes persoais é a común co galego están-
dar. O único sinalable é, por influencia do castelán, a acentua-
ción de tí, él (e mesmo éla) e a non acentuación de nos. A formas 
de cortesía abalan entre o usté e o moito máis frecuente vosté. 

Canto ás formas átonas, deberemos indicar que Baña, aínda 
procedendo dunha zona cheísta, non é cheísta na súa escrita 
agás nun caso: «metinche dentro d’o fol». No resto de rexistros 
non atopamos cheísmo: «non te vin», «que te vou poñer en fila», 
salvoute, «Quérote levar santiño / que de tan bo te esfolan» etc.

Verbo das contraccións con preposición, ao igual que ocorre 
cos pronomes, é normal o uso dos apóstrofos xa visto máis arri-
ba: d’eles. Unicamente debemos comentar que coa preposición 
con rexistramos a forma co’ ela e que nas formas oblicuas imos 
achar comigo, contigo, conosco e convosco. 

3.3.4. Verbo

Os usos verbais de Baña son os propios dunha encrucillada de 
transición entre as áreas fisterrá e bergantiñá. Deixándomos a 
un lado tres pronominalizacións verbais erradas en galego por 
interferencia do castelán: subinme, marcharse e morrerse, só nos 
deteremos nas formas verbais máis sorprendentes e diferentes 
verbo do galego común e, posteriormente, faremos un percorri-
do por algunhas formas especiais dos verbos irregulares. 

3.3.4.1. Formas de P6 cantaron e cantano

Aproximadamente dous terzos das sextas persoas (P6) dos pre-
téritos de indicativo son formas rematadas en -no e non en 
-ron, que é o sufixo de número e persoa (SNP) que lles corres-
ponde. Así, achamos buscano, gozano, volveno, trougeno, mama-
no, abrazano, vestino, fuxino, abrino passim, ao lado de formas 
minoritarias como ladraron, viñeron etc. 
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Os bois anduveno un día
as catro, unha quinta feira;
e tuveno tanta sorte,
c’unha non quedou baldeira.

O volume 1 do ALGa, no seu tomo 1, no mapa 11, infór-
manos de que as formas cantano por cantaron ocupan irregular-
mente unha franxa occidental que vai desde Malpica ata Mos, 
ben en exclusiva, ben compartillando espazo coa forma común 
cantaron. A distribución destas dúas solucións en Baña é arbi-
traria, como podemos ver nestes versos:

Tocaron as de Seabia,
cantaron de Recarey,
¡qué cunchas! ¡qué pandeiretas!
dond’as trougeno non sei.

3.3.4.2. Formas de P2 comeches e comiches

O ALGa, no mapa 54, revélanos que a vogal temática das se-
gundas persoas (P2) do pretérito de indicativo da segunda 
conxugación (CII) é -i- en -iche(s): de coller colliche(s), que é 
o etimolóxico, maioritario e normativo no galego. Porén, en 
todo o bloque occidental deuse unha regularización coa vogal 
temática da conxugación, e así de coller deuse colleche(s).

Baña, como falante occidental, usa estas formas en -eches: 
volveches, comeches, meteches, agás en dúas contadas ocasións 
en que emprega as solucións centro-orientais e etimolóxicas: 
perdiches e comiches. O uso destas formas centro-orientais vén 
condicionado pola rima: perdiches para rimar con saliches, e 
comiches para rimar con pediches. É decer, o autor non dubida 
en botar man de dialectalismos doutras áreas ou bloques para 
manter a rima, como tampouco non dubidará en botar man de 
certos castelanismos se lle acaen aos seus propósitos expresivos. 
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No resto dos casos a distinción -eches (para a CII) e -iches (para 
a CIII) é normal en Baña:

volvecheste un galopín;
non serviches pros demais,
nin pra tí, menos pra mín.

3.3.4.3. Formas de P3 colleu/colliu e abreu/abriu 

As P3 dos perfectos da CII e CIII en galego manteñen a vo-
gal temática do infinitivo: de coller colleu e de vivir viviu. Po-
rén, nunha ampla zona do occidente coruñés (áreas fisterrá e 
bergantiñá) todo converxeu en -iu (colliu, viviu), mentres que 
nunha zona máis ampla que abrangue o resto da provincia da 
Coruña, a metade norte da de Pontevedra, o recanto norocci-
dental de Ourense e unha franxa vertical occidental de Lugo, 
todo converxeu en -eu (colleu, viveu). No resto do territorio 
galego distínguense os verbos da CII (comeu, bebeu) dos da ter-
ceira (viviu, fuxiu), como se pode ver perfectamente no mapa 
55 do tomo I do ALGa.

Baña é orixinario da zona onde todo converxeu en -iu, mais, 
polo xeral, o autor diferencia perfectamente as solucións dos ver-
bos, segundo sexan da II ou da III conxugación: colleu, fuxiu. 
Con todo, en ocasións déixase levar de dialectalismos dun lado 
e doutro e así escribe: respondiu, volviu, perdiu, colliu, atreviu, 
mordiu, naciu, esqueciu, estremeciu saliu, ou abreu, acudeu, bendi-
ceu, saleu, pareu, escribeu. Baña debeu convivir con falantes destas 
dúas zonas e para el ambas as dúas eran populares, é decer: lícitas 
en galego, polo que non dubida en usalas sen prexuízo ningún en 
función das súas necesidades expresivas ou de rima.

3.3.4.4. Fomas de P4 cantabamos e cantábamos

As P4 e P5 dos verbos galegos presentan acentuación etimo-
lóxica grave: cantabamos, cantabades, beberiamos, beberiades, 
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mais en boa parte do norte da Coruña e Lugo e nas marxes 
occidental e oriental do noso territorio lingüístico hai tamén 
algunhas zonas en que estas formas presentan acentuación non 
etimolóxica esdrúxula: cantábamos, cantábades, beberíamos, be-
beríades, como sucedeu en asturleonés, castelán e portugués. 
En Baña as solucións que achamos son sempre as esdrúxulas: 
tíñamos, queríamos, éramos, fósemos, estábamos.

3.3.4.5. Formas de P5 pensades e pensás (cantade e cantá)

Mariño Paz (1992: 87) denuncia un importante retroceso xeo-
gráfico das solucións de P5 cantás e cantás, e do imperativo can-
tá, que antano ocuparan case toda a provincia da Coruña a xul-
gar pola súa frecuencia de aparición nos textos do xviii e xix. 
En Baña, ao carón das formas comúns e maioritarias galegas de 
P5 con sufixo de número-persoa rematados en -des, estaredes, 
escuitades, podedes, estades… aparecen en moitas ocasións for-
mas noroccidentais en retroceso como pensás, traballás, querés, 
amás, falás, podés, recibís, rogarés, farés, ou, relacionado con isto, 
os imperativos mandá, facé, abrí, propios só segundo o ALGa 
dalgúns puntos da Coruña situados nas áreas de Bergantiños e 
Fisterra, así como dalgúns puntos illados do interior de Pon-
tevedra e noroccidente de Ourense. Baña usa unha ou outra 
formas en función das necesidades de métrica ou de rima: «si 
mos dades para que faga eso / val máis que os gardés»

3.3.4.6. Formas de P5 oístes e oíches

No mapa 10 do volume I do ALGa, Cantastes, aparece rexistra-
da en Fisterra, Soneira e Val do Dubra a forma cantaches para a 
P5 do pretérito de indicativo, mentres que no resto do territo-
rio galego domina a forma cantastes e, en moita menor medida, 
cantáchedes ou cantástedes. Cantaches é a forma que detectamos 
en dúas ocasións nuns versos de Baña:
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Adios xente qu’escuitades;
Adios xente quem’ oíches;
Adios quem’ acordades;
Adios os que me non viches.

3.3.4.7. Formas canta-ra e canta-se

De 26 rexistros de formas en -ra (pluscuamperfecto de indica-
tivo) e en -se (imperfecto de subxuntivo), que por interferencia 
do castelán sofren moita confusión no galego coloquial actual, 
temos que decer que agás dous casos de usos de formas de indi-
cativo onde o esperable serán formas de subxuntivo: «como si non 
fora nada» e «que non lle tuvera medo», na maioría das ocasións 
Baña diferencia perfectamente os usos da forma de indicativo (-ra) 
da de subxuntivo (-se). Verbo destes usos e do pluscuamper-
fecto de indicativo, teremos tamén que apuntar algúns tempos 
compostos co verbo haber, aínda que ás veces sexa para que o 
participio rime en consonancia con algún adxectivo: 

dixen eu apesarado,
pensando cos cartos seus,
outro os había levado.

Sorprende este recurso aos tempos compostos nun autor que 
pretende representar un modelo de fala rica e popular —no que 
seguramente este castelanismo sería impensable—, mais lem-
bremos que o castelanismo é un recurso máis se ao autor lle 
cómpre con finalidade expresiva, ou por necesidades de métrica 
ou rima, como é este o caso.

3.3.4.8. Algúns aspectos sobranceiros nos verbos irregulares

As conxugacións dos verbos irregulares non se van afastar gran-
demente do agardado nestas falas noroccidentais, mais, así a 
todo, deberiamos facer fincapé nalgúns aspectos salientables:
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Dar
A primeira persoa (P1) do perfecto de indicativo (PP) é dei, 
forma única en todo o noroccidente de Galicia. O presente de 
subxuntivo (PS) presenta as formas dea, deas e a P3 do PP é dou 
en lugar da maioritaria e normativa deu. A área de extensión 
da forma dou como P3 abrangue case toda A Coruña, norte de 
Pontevedra e algúns puntos do galego exterior.

Estar
Do verbo estar só nos chama a atención o radical dos temas de 
perfecto en estuv-, estuveron, pero, sorprendentemente, nos da-
tos do ALGa na zona del o radical (máis) usado é estiv-.

Facer
O tema de perfecto presenta o radical do galego común fix- 
fixen; é de salientar a forma do imperativo: facé (185), rexistra-
do nas áreas bergantiñá e fisterrá. Chama a atención tamén a P2 
do presente: ti fais, forma que o mapa 255 do tomo I do ALGa 
establece en todo o galego oriental e, no occidente, nunha pe-
quena zona de Soneira e Costa da Morte.

Haber
Fóra do radical de perfecto houb-: houbo e do PS haxa (110) 
do galego común, non hai moito máis sinalable. Son habituais 
as perífrases de futuridade haber + de + infinitivo («que chos ei 
de por no meu carro», 153, «que os ha de ter alí», 153) e de 
obrigatoriedade haber + que + infinitivo:

hay que por no chan a vista;
hay que a rodilla dobrar.

Ir
Na P4 do presente de indicativo (PI) de ir alternan as formas 
imos con vamos. Nos tempos de pasado o radical é sempre fo-: 
foron, fosen, foches, agás as P1 do pretérito, fun, e a P3 que alter-
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nan as formas foi con fui, típica da área fisterrá, onde domina o 
ditongo -ui-: cuiro, nuite, uito. 

Canto á perífrase de ir + infinitivo, rexistramos a interfe-
rencia do castelán na metade dos casos: van a empezar, vamos a 
ir, fui a mirar, vay a morrer, mentres que noutros se conserva a 
perífrase en forma correcta, sen a preposición a polo medio: vas 
salir, vamos esperar, imos ver.

Oír-Caer
Destes dous verbos quere sobranceado o mesmo fenómeno: a 
pasaxe dun hiato a diptongo nas formas oi (155), cai (112) no 
canto de oe e cae. As formas oi e cai o ALGa documéntaas, 
entre outros lugares, na subárea do Xallas. Chama a atención 
tamén en oír a forma de P6 de PI eles on (por oen), rexistrada 
polo ALGa en varios puntos de Galicia, tamén na Fisterra.

Poñer-Pór
Baña emprega estas dúas variantes do mesmo verbo: poñer, pór, 
poñendo, pondo, porán. Aínda que pór é a forma usual na me-
tade sur de Galicia, tamén hai rexistros desta forma no sur da 
Fisterra, no Barbanza e na terra de Xallas, aquí alternando con 
poñer. Por isto mesmo non nos debe estrañar que o autor em-
pregue as dúas, xa que lle serían moi familiares. 

Nace un neno á carreira,
porlle sal e porlle aceite;

O radical dos tempos de perfecto é o agardable pux-: puxera 
(126), puxen (123, 112), puxo (112) etc. Mais o radical do PS é 
puñ-: púñalle (121), forma que tamén é propia do Xallas.

Querer
A P3 do PI é sempre quer, forma que o ALGa rexistra no oc-
cidente da área fisterrá e galego oriental; mentres que na P2 
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alternan ques con queres, alternancia rexistrada tamén na área 
fisterrá.

Tanto como usté me quer
querll’ este fillo ruín;

Temos un rexistro de quiso (181) que debemos atribuír a 
un erro de imprenta ou a unha despalatalización reflectida no 
texto, como xa expuxemos no punto 3.1.2. 

Saber
Do verbo saber sobranceamos a existencia do tema de perfecto 
soub- en soubo (138), souben etc., a carón do radical semicas-
telanizado soup- en soupen (190) e os (semi)castelanizados do 
presente de subxuntivo seipan e sepa.

Saír
A carón da forma patrimonial saír ou de formas como saín ou 
saíches, no resto do paradigma achamos formas interferidas con 
-l-: salín, saliron, saliches, saliu, saleu, salo. Segundo o ALGa, 
saír é forma viva no terzo sur de Galicia e nalgúns puntos do 
interior da Coruña, alternando sempre cos paradigmas de salir. 
Non rexistra o ALGa saír na terra nativa de Baña. Os datos do 
ALGa tomáronse en 1974-75, Baña escribiu a comezos do xx. 
É posible que esa alternancia saír-salir que amosa o autor en 
1920 se decantase forzadamente pola forma castelá ao longo do 
século xx.

Ser
Deste verbo no presente de indicativo rexistramos dúas formas 
para a P1 do PI: eu son e eu sou; esta última coidamos máis ben 
que sexa erro gráfico (como hai nuuca por nunca ou pouse por 
ponse). A forma sou só presenta no ALGa dous rexistros, un 
en Salave-Tapia e outro en Torneiros-O Porriño, no resto do 
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territorio a forma única é a etimolóxica eu son. As P2 e P3 do PI 
non presentan novidades, es, é. O PS presenta a forma sea, seas.

Si tí non es mullereiro,
seráche á muller homeira.

Ter
Do verbo ter só destacaremos dous aspectos: o radical dos temas 
de perfecto en tuv-: tuvera, tuvo, e a alternancia das formas de 
P5 tedes e tendes. Do primeiro chámanos a atención porque o 
ALGa demostra que nos anos 1970 o radical tiv- era frecuente 
ou único na terra de Xallas, polo que debería ser coñecido polo 
autor. Porén, nunca o usou, quizais por imitación doutros au-
tores como Curros, que tiñan o radical tuv-. Canto ás formas 
tedes e tendes, a isoglosa que xebra as dúas zonas atravesa pola 
metade a terra natural de Baña, polo que sen dúbida coñecería 
e usaría as dúas. Quere destacado tamén o uso da forma de P6 
do PI ten (en lugar de teñen): «os cartos non ten Preceptos», 
forma normal do galego oriental (eles tein) que tamén topamos 
nalgunhas falas noroccidentais.

Traguer
O verbo traguer está esparexido por todo o noso territorio. Rexís-
trase na Fisterra, na Ulla, espallado por Ourense, por unha boa 
franxa de Lugo, en puntos do norte da Coruña etc. Supomos que 
ese -g- é o resultado dun w epentético (coma no caso do galego 
eonaviego ouguir por ouír). Baña sempre o representa con g e 
non con gu cando lle corresponde, ante as vogais e ou i: trager, 
trougeno, trougo, tragen, tragía, trougese; non se debe entender que 
se trate dunha representación da gheada, senón da impericia do 
autor ao escribir do mesmo xeito trougo ca traguen, pois xa vimos 
que non entra na súa intención representar a gheada.

Os homes que ven de fora
tragen tanto berruallo,
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Valer
Do verbo valer debemos destacar o radical regularizado do PS 
val- na forma vala, forma moi usual no galego occidental.

Vir
A P3 do PP é veu, como é común en todo o territorio galego 
(agás o SO de Pontevedra), aínda que debemos subliñar que na 
Fisterra e Xallas tamén existe a forma vén (el vén por el veu). Si 
entra dentro do coñecido que as devanditas terras teñan tamén 
a forma vén para a P6 do PI: eles vén por eles veñen, forma que 
se acha espallada polo occidente da Coruña e polo sur de Ga-
licia e paralela á forma eles tén (por teñen) vista anteriormente. 
Rexistrámola no verso: «ven pr’acó os anarquistas».

3.3.5. Adverbios

Dos adverbios de tempo que aparecen na obra de Baña (onte, hoxe, 
mañán ~ miñán, sempre, decontado, logo, enseguida, despois ~ dem-
pois, antes, axiña, aínda~inda…), simplemente queren destacadas 
as formas dialectais dempois e miñán, forma dialectal xalleira e 
bergantiñá. 

E dempois de tantos cartos
e dempois de tanta xente,

Nos adverbios e locucións adverbiais de lugar (aquí, alí, 
onde, ahí, drento, debaixo, lonxe, arriba, xunta de, preto, diante, 
detrás…) chaman a atención as formas aló e acó, propias da 
metade norte de Galicia, e, inexplicablemente, a forma cen-
tro-oriental eiquí cando o repetido ao longo de todo o texto é 
aquí. Ao igual que vimos con aqueles casos soltos de plurais en 
-ós (millós, corazós), propios do bloque central, podemos pensar 
noutro caso de pegada de Curros Enríquez —poeta e cidadán 
moi admirado polo autor xalleiro.



50 Xosé-Henrique Costas González

Eu diante, él detrás
ben preto e ben calados,

Por último, nos adverbios de cantidade destacamos abondo, 
só, pouco, moito, menos, nada, todo, algo etc. O adverbio medio 
concorda en xénero e número co nome que acompaña:

Os portugueses aqueles
medios mortos se quedaron

3.3.6. Preposicións, conxuncións e interxeccións

Na listaxe de preposicións, conxuncións e locucións emprega-
das por Baña (a, con, de, en, desde, por, tras… e xa, que, porque, 
por causa de, así que, logo que…) chaman a atención a forma 
dendes (de), a forma sempre sincopada pra, a preposición caste-
lá hasta~hastra e a conxunción aunque~anque, tamén castelán, 
alternando con aínda que. Seguíndomos no eido das conxun-
cións, nas adversativas alternan pro e mais; e a conxunción co-
pulativa e pode levar o reforzo de mais > e mais, pero en Baña 
aparece sempre como amais ou a mais:

Son des ducias a mais cinco,
e milenta estes papés.

As interxeccións son as agardables en galego común, agás a 
forma amalgamada viacó formada co imperativo de vir mais o 
adverbio de lugar acó: «¡Viacó, Xoana, axiña!».

3.3.7. Algúns trazos sintácticos

A sintaxe pronominal é moi correcta, como corresponde a unha 
persoa que domina a estrutura fundamental do idioma galego: 
«Parecerávos mentira / pensás que aquí non se chora,», «Mais si 
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Dios nos di que non / témonos que contentar». É máis, atopa-
mos dous casos de interpolación do pronome átono deses que 
hoxe en día son pouco frecuentes no galego escrito e estándar:

O que ll’ eu parezo a eles
parecen m’ eles a min

adios quem’ acordades;
adios os que me non viches.

Por último, neste fugaz repaso polas particularidades sin-
tácticas máis rechamantes, non podemos esquecer a elisión da 
preposición a con complemento directo de persoa mesmo can-
do se trata de nome propio de persoa, caso este bastante infre-
cuente mesmo na fala. Digamos que Baña debeu botar man 
deste recurso para manter a métrica e o ritmo do verso, de igual 
maneira que noutras ocasións acode ao castelanismo ou ao vul-
garismo para a mesma finalidade. Témolos nas páxinas 163 e 
111, respectivamente:

Ochenta anos vou cumplir,
conocín meu bisabó;

Sentei Prudencia no chan
con Eduardo tamén

4. CONCLUSIÓN

Ao longo dun cento de páxinas, de aproximadamente unhas 
700 formas léxicas diferenciais de nomes, verbos, adverbios, 
conxuncións e preposicións, apenas rexistramos 63 castelanis-
mos plenos (aunque, limosna, calle, desdichado, engañar, Dios, 
adios, amenaza, cardenal, pulpo, campanilla, rodilla, costillas, 
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anillo…) ou semicastelanismos (parexa, mortaxa, conexo, riñóns, 
pelexo, caliveiras, tinebras…), apenas un 9 % do total. Isto quere 
decer que o 91 % do léxico que emprega Xan Baña é plena e 
inequivocamente galego, e ademais dunha riqueza e autentici-
dade dialectal rechamante, pois, a carón dunha exhibición de 
variedade léxica moi enxebre: agruar, calleiro, cantarea, limpei-
ro, mea, moca, quinta feira, relleira, roga, tello, roxelo, almallo, 
toco, passim, achamos formas dialectais abondas: idoiro (doiro), 
derredeiro (derradeiro), xasteira (xesteira)... e mesmo bastante 
léxico que, por exemplo, non aparece no dicionario da RAG 
nin outros con moitas máis entradas como o Estraviz: berruallo, 
bormo, bulda, cocherlo, estarote, forreiro, froulear, galistrar, ho-
meira, larpada, tampella, trasbear, zascadoiro etc., o que dá unha 
boa mostra da autenticidade e enxebreza da lingua deste autor.

O galego de Xan Baña, ou de Baña Pose, é un galego dialec-
tal típico desa Terra de Xallas, encrucillada entre a Fisterra oc-
cidental e a oriental, cinguida pola área bergantiñá polo norte, 
a subárea do Tambre-Barbanza e de Compostela polo sur, e co 
bloque central moi preto polo leste. É un galego con vontade 
popular rico en matices, cunha estrutura idiomática ben conso-
lidade e un revestimento léxico vizoso e variado, malia os caste-
lanismos típicos e agardables nun texto de 1920, que supoñen 
apenas un 9 % das formas empregadas polo autor. Nunha épo-
ca de formación, información e administración unicamente en 
castelán, e nun autor que di levar 30 anos emigrado en Cuba, 
seméllanos escasa interferencia.

Pero é que, alén de todo isto, nuns textos elaborados apa-
rentemente cunha finalidade de inocente diversión, cóase unha 
información sociolingüística moi interesante que corrobora o 
que xa era sabido: o papel castelanizador da escola, da Igrexa e do 
aparello administrativo do Estado, neste caso por exemplo a 
Garda Civil. O papel castelanizador da escola xa o viramos ao 
principio desta parte segunda de Vindicación: «afeitos [os ne-
nos] nas escolas a decir as palabras cada unha ben separada, por 
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ser lingua extranxeira». A burla á Igrexa ten lugar reproducindo 
humoristicamente anacos de oracións ou admonicións en latín: 
Dies ire, Dies ila (148), ora pro nobis (151), kirie eleysón (153), e 
cancións da misa en castelán (158): «¡Oh María, madre mía! ¡oh 
consuelo del mortal! amparadme y guiadme / a la Patria Celestial», 
xunto coa denuncia indirecta dos usos lingüísticos en lingua 
«allea» [sic] da benemérita nas páxinas 158-159:

Nadie se mueva, dixo
un civil, en lingua allea;
hasta que mis ojos yo
esta casa bien la vea.

Lingua allea nun caso, lingua estranxeira noutro, Baña Pose, 
con escasa formación, tiña moito máis sentido e razoamento so-
ciolingüístico espontáneo ca moitos sabios. E seguro que mellor 
galego tamén. Tomara que o léxico de Xan Baña descoñecido 
en dicionarios mais contido nestes versos e cartas se puidese 
incorporar aos repertorios lexicográficos modernos, pois non 
podemos perder nin migalla desta riqueza lingüística. Os tex-
tos deste autor xalleiro son testemuño fiel dun momento con-
creto da historia da nosa lingua nunhas condicións persoais, 
xeográficas, sociais e políticas moi determinadas que explican a 
presenza duns mínimos castelanismos e certos vulgarismos no 
riquísimo galego popular dialectal de Pepe de Xan Baña.
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COLECCIÓN CLÁSICOS DA EMIGRACIÓN

Un dos obxectivos do Arquivo da Emigración 
Galega do Consello da Cultura Galega é a difusión 
de estudos sobre o fenómeno migratorio, a través de 
publicacións de obras de interese cultural e científi-
co. Nesa liña, e en colaboración coa Secretaría Xeral 
da Emigración da Xunta de Galicia, aprácenos 
presentar ao público esta colección de libros que 
desfrutan da consideración de ser obras clásicas para 
o coñecemento e análise da emigración galega nas 
súas diversas épocas, destinos e facetas. Recadamos e 
divulgamos obras que hoxe en día son difíciles de 
atopar en bibliotecas ou librarías, e que así poden ser 
máis accesibles para o público investigador, mais 
tamén para calquera persoa interesada no tema. 
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EDICIÓN FACSIMILAR

Pepe de Xan Baña foi un xalleiro emigrante en Cuba. 
Seminarista, restaurador, articulista, polemista, rapsodo 
popular, amigo de Curros Enríquez, mestre e persoa implicada 
no decorrer das institucións galegas da Habana. Os seus 
contos e poemas popularizáronse de tal maneira que aínda 
seguen vivos na memoria dos maiores de Xallas, Soneira e 
Bergantiños.
Xan Baña escribiu numerosos artigos en prensa e dous libros: 

Vindicación. Vida y milagros de Pepe de Xan Baña en 30 años 
de Cuba (1921) e Suspiros da terriña (1922).
Vindicación é un libro que consta de dúas partes: a primeira 

é un conxunto de prosas en castelán que teñen como eixe 
central a figura de Curros e as tensas relacións entre os 
dirixentes das sociedades galegas. 
A segunda, subtitulada Vida e milagros de Pepe de Xan Baña, 

é un monllo de poemas escritos para seren lidos entre os seus 
paisanos de Santa Comba. Son poemas saudosos e 
retranqueiros que constitúen un canto ás súas orixes, á súa 
terra, á súa toponimia, aos seus paisanos e a seus pais, ademais 
dalgún poema en defensa da galeguidade ou de tipo relixioso. 
O libro remata cun apéndice de retratos de dirixentes das 
sociedades galegas.
Esta segunda parte de Vindicación está escrita nun vizoso 

galego dialectal da Terra de Xallas, cunha admirable riqueza 
léxica e fraseolóxica e certas concesións a castelanismos e 
vulgarismos populares e, tamén, a algúns dialectalismos 
veciños, todos eles trazos típicos do galego da época.

JOSÉ BAÑA POSE

Naceu o 4 de xaneiro de 1872 no lugar de Varilongo, 
parroquia de Santa Sabiña, concello de Santa Comba. 
Apenas foi tres anos á escola e o 19 de decembro de 
1889 emigrou para A Habana.
Alí desempeñou varios traballos e ingresou no 

seminario de San Carlos, onde permaneceu tres 
anos, sen chegar nunca a se ordenar. Este período 
serviulle para adquirir unha sólida formación clásica 
e humanística.
Con 20 anos comezou a colaborar co xornal El Eco de 

Galicia. Fixo amizade con Curros Enríquez e traballou 
con el en La Tierra Gallega, do que o celanovés era 
director. A amizade con Curros rachou en 1905 a raíz 
de querer Curros que o Centro Galego financiase a 
Historia de Galicia de Murguía, ao que se opuxeron 
algúns socios, entre eles Baña.
En 1921 publica Vindicación, obra destinada aos seus 

paisanos xalleiros. Viaxa a Galicia, reparte Vindicación e 
volve á Habana. En 1922 publica Suspiros da terriña 
como despedida da terra que nunca máis volvería pisar.
Colaborou intensamente na prensa galega, participou 

de xeito activo na vida das institucións e sociedades 
galegas de Cuba e foi profesor de instrución pública en 
varios lugares da illa.
Morreu o 16 de outubro de 1945 no hospital da 

Beneficencia Galega. Os seus ósos repousan no 
Panteón do Centro Galego do cemiterio de Colón 
da Habana.
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