nos
6
.,

!

PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRUAA
EL NOROESTE

(1918-1919)

EDICIÓN FACSIMILAR

Edita
XUNTA DE GALICIA
CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A
INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria
CELSO CURRÁS FERNÁNDEZ

Director Xeral de Política Lingiiística
XESÚS P. GONZÁLEZ MOREIRAS

Coordinador Científico
CONSTANTINO GARCÍA

Director Técnico de Literatura
ANXO TARRÍO VARELA

Realización
Gráficas ATV

Depó ito Legal: C-398-2001

I.S.B.N.: 84-453-3048-9

NÓS
PÁXINAS GALLEGAS DO DIARIO
DA CRUNA EL NOROESTE

-

EDICIÓN DE:
Luís Alonso Girgado
Teresa Monteagudo Cabaleiro

,

NOTA DE EDICION

Para esta edición facsimilar de Nós. "Páxinas gallegas do
diario da Cruña El Noroeste" servímonos da colección existente
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As páxinas do xornal coruñés El Noroeste consérvanse só
de forma moi fragmentaria e incompleta. Tal circunstancia determina que non teñamos constancia puntual das súas páxinas galegas de Nós polo que á súa xeira completa se retire. Aínda que non
é probable, cabe a posibilidade de que exista algún número posterior ós que presentamos nesta edición facsimilar.
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Presentación

A recuperación destas páxinas galegas -galegas e !iterarias, en verso ou en prosa.
que don Eladio Rodríguez González foi confeccionando con vontade de facer delas, baixo
a cabeceira Nós, unha fermosa escolma coa que agasallar ós lectores de El Noroeste, da
Coruña, constitúe certamente unha interesante novidade e unha contribución ó mellor coñecemento do noso pasado literario. Quero aproveitar esta oportunidade para salientar o positivo labor de boa parte da prensa galega que, ademais de cumprir coa súa obriga informativa, deu xenerosa cabida nas súas páxinas á creación !iteraria e foi oportuna canle para que
se manifestasen os nosos escritores. Estas páxinas de Nós (1918) son unha boa mostra da
aposta cultural dun expoñente da prensa rexionalista como foi El Noroeste coruñés.
Pero sabía don Eladio Rodríguez González que, inevitablemente, as páxinas de
prensa son efémeras e que o seu Nós debía aspirar a algo máis perdurable. Por iso quixo
facer unha escolma coleccionable e encademable que constituíra un volume, un libro de
poemas e contos. E así foi.
Velaquí, xuntas, mostras líricas de grandes figuras do Rexurdimento -Rosalía,
Pondal, Curros- e poemas e prosas de escritores finiseculares, militantes moitos deles no
Rexionalismo. E, ó seu carón, os primeiros poemas galegos de Vicente Risco e Manuel
Antonio. Velaquí unha axustada panorámica de poesía enxebre, poesía da terra -culta ou
popular- paisaxística e costumista, pero tamén de poesía social e reivindicativa preocupada por graves problemas históricos como a pobreza, a inxustiza, a emigración.
En 1918, esgotado o Rexionalismo, comezábase a afirmar o Nacionalismo. En calquera destas dúas etapas a necesidade de dignificar e prestixiar a lingua foi un principio tan
fundamental como xeralmente aceptado. E, dende logo, fomentar a creación !iteraria era a
mellor forma de alcanzar esa meta. Rexionalista convencido, don Eladio predicou co seu
exemplo e, xeneroso e traballador como era, desenvolveu iniciativas moi diversas entre as
que se conta este Nós, que ten vontade de ser punto de confiuencia de escritores de distintas xeracións e de diferentes estéticas, pero unidos polo seu amor a Galicia e a ese seu inequívoco sinal de identidade que é a lingua galega.
Celso Currás Fernández
CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
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1. INTRODUCCIÓN

1. Contexto hemerográfico: revistas literario-culturais galegas
(1910-1920).
A consideración crítica de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El
Noroeste" (1918-1919) debe ter un primeiro punto de referencia na panorámica hemerográfica na que xorde esta iniciativa persoal de don Eladio Rodríguez González, o seu fundador e director. O carácter nidiamente literario da
publicación restrinxirá o noso deseño desta panorámica da prensa galega da
segunda década do século XX (1910-1920) a aquelas publicacións de tipo literario, literario-cultural ou ós grandes xornais con presencia cultural de interese. A existencia actual de obras compilatorias que describen e analizan as
distintas cabeceiras da prensa galega nesa etapa limitará as nosas observacións, que ó respecto non queren ser redundantes.
Enmarcada a década 1910-1920 no final da segunda etapa da Restauración monárquica (1899-1923), cómpre salientar eses dez anos como verdadeiramente ricos en novas publicacións. Un reconto das que apareceron en
Galicia, no ámbito da emigración ou aínda en cidades como Madrid, ofrece
unha cifra superior á de 300 novas cabeceiras. Tal proliferación de novas páxinas de prensa é consecuencia do pulo dos partidos políticos republicanos, do
Rexionalismo, do movemento obreiro, do Agrarismo e da actividade sindical.
Unha ollada ós subtítulos das publicacións evidencia a reiteración de adxectivos que marcan a liña de moi boa parte delas: xornais ou revistas de tendencia católica, agrarista, conservadora, republicana, obreira, rexionalista, anticaciquil, socialista, emigrante ou independente.
Acontecementos históricos de extraordinaria magnitude como primeira
Guerra Mundial ou a Revolución rusa non foron alleos ó crecemento da prensa
e o subseguinte debate de opinión ideolóxico-política. Doutra banda, produciuse un abaratamento do prezo do exemplar como consecuencia do aumento
da tiraxe, unha profesionalización do labor xornalístico, un notable perfeccionamento tipográfico e unha clara mellora e incremento da capacidade de información. Cómpre tamén subliñar que os xornais de certa entidade tiñan obradoiros tipográficos propios que con frecuencia, ademais de tirar as páxinas do
xornal, imprimían libros, folletos, carteis ou aínda outros periódicos. O caso de
El Noroeste da Coruña responde perfectamente a esta situación.
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Dous importantes xornais que aínda hoxe continúan a súa xeira apareceron nesta década. Referímonos a La Región (Ourense, 1910) e El Ideal
Gallego (A Coruña, 1917). La Región 1 apareceu como "Diario independiente". Fundado pola Acción Social Católica, a súa tendencia foi católica e
conservadora. No cultural cómpre falar da emblemática e continuada presencia das colaboracións de Otero Pedrayo e da prestixiosa e ampla nómina de
sinaturas nas súas páxinas de "Arte y Letras". El Ideal Gallego 2 declarouse
"Católico, regionalista e independiente". A presencia do literario-cultural nas
súas páxinas foi irregular, de acordo coas distintas etapas polas que atravesou
o xornal.
La Voz de Ortigueira (1916), proclamouse "Semanario defensor de los
intereses generales de Ortigueira y su comarca" 3 . Bilingtie e artesanal, contou
coa presencia de Otero Pedrayo, Victoriano Taibo, Daniel Pernas Nieto ou
Carmiña Prieto Rouco. En fin, os anos vinte ven o nacemento de El Compostelano4 (Santiago, 1920), que fixo unha tarefa de difusión da literatura galega
de singular entidade e tivo en La Noche 5 a súa cabeceira continuadora a partir de 1946.

Pero naturalmente o punto de inflexión da décadq, polo que atinxe á
prensa galega, é a aparición, o 4 de novembro de 1916, na Coruña, de A Nosa
Terra 6, voceira, do "Idearium da Hirmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas d' América e Portugal", dirixido ata 1922 por Antón Villar Ponte
e en adiante levado por Víctor Casas ata a súa desaparición en 1936, cando era
semanario voceiro do Partido Galeguista. Publicación monolingtie en galego,
xogou un importantísimo papel no estudio e divulgación da cultura galega. A
este respecto, salienta Margarita Ledo Andión que, dende a óptica nacionalista, A Nosa Terra privilexiou a atención á Arte (pintura, música), pero engade- "o rei é o teatro" 7 , apoiado con importantes campañas informativas,
seguimento de estreas e aposta pola creación da Escola Dramática Galega.

1

Edelmiro Valladares Fernández, Historia de una empresa periodística gallega: La Región,
Ourense: La Región, S.A., 1996.
2
Carlos Fernández Santander, El Ideal Gallego. 75 años de historia (1917-1992), Sada -A
Coruña: Ediciós do Castro, 1999.
3
El Escolar. El Faro de Veiga. La Voz de Ortigueira, Edición de Luís Celeiro Álvarez, Vigo:
Consellería de Presidencia e Administración Pública, Xunta de Galicia, 1989.
4
Xulia Marqués Valea, A literatura galega no xornal El Compostelano (1920-1946), Santiago de Compostela: Editorial Compostela, 1999.
5
Plumas e Letras en La Noche (1946-1949), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, 1996 e La Noche. Suplemento del sábado (1949-1950),
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1996.
6
A Nosa Terra, Edición facsimilar, A Coruña: Ed. Edman, 1991, 15 tomos.
7
Margarita Ledo Andión, Prensa e galeguismo, Sada -A Coruña: Ediciós do Castro, 1982,
p. 115.
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Como "Defensora de los intereses regionales" e voceira do movemento
agrarista Acción Gallega, aparecía en Madrid, en 1910, Acción Gallega, dirixida polo líder agrarista Basilio Álvarez. Colaboraron nas súas páxinas Galo
Salinas coa sección "Palique(s)" e tamén Curros Enríquez con algún poema.
O mesmo ano 1910 presentábase en Rianxo El Barbero Municipal 8 , "Semanario conservador". A oportuna e recente edición facsimilar desta publicación
dirixida por José Arcos Moldes permítenos acceder a estas páxinas de tendencia católica e intención satírica das que foi Castelao ilustrador e director
administrativo. Interesante cultural e idiomaticamente, contou coas sinaturas
de F. Añón, Lisardo Barreira, Eduardo Dieste, Vicente Risco, Labarta Pose,
Sofía Casanova ou Guerra Junqueiro entre outros.
"Lenguaje, finanzas, turismo" foron asuntos tratados no quincenario
Estudios Gallegos (1915) que levaba en Madrid o escritor Aurelio Ribalta. O
interese polos problemas agrarios que manifestaba nas súas páxinas e o seu
chamamento en defensa da lingua foron factores que coadxuvaron á toma de
conciencia galeguista que callou na creación da primeira Irmandade da Fala
na Coruña, en 1916. Atenta á literatura galega da época, esta publicación contou coas achegas de Lamas, Benito Losada, Victoriano Taibo, López Abente
e aínda do seu director, Aurelio Ribalta.
No terreo xa do especificamente literario-cultural temos primeiramente
Mi Tierra (Ourense, 1911), dirixida por Eugenio López-Aydillo. Rexionalista,
interesada na arte, !iteraria e ilustrada, reservou o galego para a creación poética. Varios colaboradores como Risco, Castelao ou Ben-Cho-Shey reaparecerán en posteriores publicacións (Nós entre elas) como representantes dun
amplo grupo de escritores ourensáns. Foron colaboradores de prestixio Murguía, Noriega Varela, Xerardo Álvarez Limeses, Alfredo Vicenti, Lustres
Rivas, etc. Ourensá tamén, e unha auténtica rareza no noso panorama hemerográfico, foi La Centuria9 (1917-1918), dirixida por Vicente Risco. "Revista
neosófica", deu entrada a colaboracións de literatura, arte, historia, pensamento e bibliografia. Foi modernista e contestataria, refugou a tradición
galega e contou con ilustracións e artigos de Vicente Risco como o célebre
"Preludio a toda estética futura". A edición facsimilar realizada hai anos facilita a consulta destas páxinas nas que atopamos a Cansinos-Assens, R. Tagore,
Chesterton, Rimbaud, Roso de Luna xunto a Francisco Álvarez de Nóvoa, E.
Correa Calderón, López Cuevillas, Primitivo R. Sanjurjo, Noriega Varela e
mais outros.
No mesmo 1917 creábase en Santiago de Compostela a revista escolar
Maruxa, de "Literatura, ciencias y artes y cultura". Publicación de tendencia

8

9

El Barbero Municipal, Edición facsimilar, Sada -A Coruña: Ediciós do Castro, 2 vols., 2000.
La Centuria, Edición facsimilar, Barcelona: Sotelo Blanco Edicións, 1981.
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xermanófila, creada pola iniciativa dun grupo de universitarios de Santiago,
mantivo o seu galeguismo na sección "Verbas enxebres". Contou con prestixiosas sinaturas: Curros, Cabanillas, F. Bouza Brey, López Abente, Aureliano
J. Pereira, Lois Porteiro, Álvaro de las Casas, Armando Cotarelo, S. Cabeza
de León, etc.
Pero ós poucos meses da súa aparición tivo graves problemas ó saír Suevia, "Revista semanal de literatura y arte" que dirixía Ortiz Novo. Coincidiron
aquí V. Paz Andrade, García Martí, S. Cabeza de León, X. Álvarez Limeses,
L. Carré Alvarellos, Xesús San Luis Romero xunto con moi importantes
nomes da literatura española (Juan Ramón Jiménez como figura máis sobranceira). La Raza (1918), tamén compostelá, foi a súa continuadora. "Revista
!iteraria" exclusivamente, representativa dun moderado rexionalismo e aínda
xermanófila, prestou importante atención á crítica, ós estudios literarios e á
creación. Dirixida por Mariano A. López Blanco, contou con colaboradores
como Cabanillas, E. Carré Aldao, Lisardo Barreira, J osé Gómez PosadaCurros, Victoriano Taibo, F. Villaespesa ou G. Martínez Sierra.
Pero esta incompleta panorámica precisa polo menos da mención da xa
mítica cabeceira de Nós 10, o "Boletín mensual da cul~ra galega" que deu
nome a toda unha xeración de escritores de primeira liña e abriu a nova década
de forma espléndida para a hemerografía cultural de Galicia.
Boa parte dos colaboradores das diferentes cabeceiras de prensa que
citamos reaparecen naquelas páxinas que no alén mar fundaron, dirixiron e
impulsaron xornalistas e escritores galegos que compartiron a emigración.
Pola súa especial relevancia referímonos sobre todo á nosa prensa emigrante
en Cuba, Arxentina e Uruguai.
Polo que se refire a Cuba, na década 1910-1920 que aquí delimitamos
apareceron un total de 24 novas cabeceiras de prensa. Cómpre lembrar que xa
anteriormente na illa apareceran publicacións de auténtico relevo como A
Gaita Gallega 11 (1885), pioneira no emprego exclusivo do galego nas súas
páxinas, dirixidas por Ramón Armada Teixeiro e Manuel Lugrís Freire, e
xunto con ela outras culturalmente moi importantes: o inesquecible El Eco de
Galicia (1878) de Waldo Álvarez Insua, Follas Novas (1897) do que levaron
o dirección Alfredo Nan de Allariz ou Adelardo Novo; La Tierra Gallega
(1894), fundada e dirixida por Curros Enríquez; Galicia Moderna (1885), fundada por José Novo García ou Galicia (1904), que tivo a Vicente López Veiga
como primeiro director.
·

10

Nós. Edición facsimilar, A Coruña: Xuntanza Editorial, 1991, 8 tomos.
A Gaita Gallega. Edición facsimilar, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para
a Investigación en Humanidades, 1999.
11
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Naturalmente, tanto estas publicacións como as que, xa metidos na
segunda década do século XX, citaremos a continuación, tiñan como principal obxectivo unha información que servira de ponte entre Galicia e as súas
comunidades de emigrantes. Pero nalgúns casos a presencia da temática literario-cultural alcanzou indiscutible entidade e a nómina de colaboradores ilustres no terreo das artes e as letras é proba irrefutable do que dicimos.
Precisamente, pois, polo peso cultural das súas páxinas temos que citar
cabeceiras como Eco de Galicia ( 1917) da que foi primeiro director Manuel
Femández Doallo; "Revista ilustrada y de información regional" con numerosos poemas e tamén textos en prosa en galego, en especial na súa "páxina
nazonalista". Mercedes Vieito Bouza, Florencio Vaamonde Lores, Antón
Villar Ponte, Xosé Otero Espasandín, Filgueira Valverde, Basilio Álvarez,
Lesta Meis ou L. Carré Alvarellos foron algúns dos seus colaboradores.
Os primeiros poemas de Cabanillas na emigración están nas páxinas de
Suevia (1910) que dirixiu Ricardo Carballal Lafourcade e que contou coas
sinaturas de Curros, F. Añón, Pardo Bazán, A. Rey Soto, Marcial Valladares
Núñez, Roberto Blanco Torres ou Francisco Mª de la Iglesia. En 1912 inicia
Suevia unha segunda xeira na que salienta, de acordo co subtítulo de "Revista
ilustrada", a reproducción de cadros de pintares galegos de Cuba e o abondoso
material poético do que son autores Cabanillas, Labarta Pose, X. Álvarez
Limeses, Lisardo Barreira, Sofía Casanova, Gondell Linares, Francisco Á. de
Nóvoa, Nan de Allariz ou Curros Enríquez entre moitos máis.
Moi atenta á actividade da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega e á mesma Real Academia Galega estivo Labor Gallega (1913),
levada polo ferrolán Juan V. Martínez Quelle. Revista ilustrada, voceira das
sociedades galegas de instrucción en Cuba, prestou atención ós artistas plásticos galego.s e tamén á lírica. Pero a literatura en xeral e a lírica en particular
foron tamén obxecto ·de interese en Galicia Gráfica (1913), dirixida por
Ramiro García. Temos nela, novamente, a Cabanillas e, ó seu carón, Filomena
Dato Muruais, R. Blanco Torres, E. Carré Aldao, Amor Meilán ou Eugenio
Mañach. Interesan os moitos debuxos de artistas galegos. A memoria de
Curros, no que atinxe á súa actitude crítica e posicionamento ético-político,
inspirou a creación de La Tierra Gallega12 (1915). Nacida na Habana como as
citadas ata agora neste apartado, foi dirixida e fundada por Roberto Blanco
Torres. Dirixida "Contra los farsantes" do Centro Galego, prestou pouca atención ó terreo cultural. Con anterioridade o mesmo Blanco Torres botara
adiante La Alborada (1912), que mantivo unha interesante páxina de literatura
galega. E no mesmo ano 1912 aparecía Pro-Galicia, revista ilustrada intere-

12

La Tierra Gallega, (AHabana, 1915) eLaAlborada, (AHabana, 1912). Ediciónfacsimilar,
Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1999.
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sada no ámbito das sociedades galegas de instrucción. Nas súas páxinas publicouse por entregas "La ilustración del pueblo", de Concepción Arenal e colaboraron Curros·, Basilio Álvarez, Prudencio Canitrot ou Luis Antón de Olmet.
A lembranza da emblemática publicación de Lamas Carvajal inspirou O
Tío Marcos (1914), fundada por Alfredo Femández (Nan de Allariz), publicación satírica e efémera dabondo nos seus tres únicos números. En fin, páxinas !iterarias de consideración foron as de Heraldo Gallego (1919), fundada
por M. Femández Doallo baixo o lema "Por y para Galicia". Entre os seus
colaboradores figuran Mercedes Vieito Bouza, Blanco Torres, Avelino Rodríguez Elías ou Modesto Prieto Camiña.
De menor riqueza foi a colleita hemerográfica da década na Arxentina,
onde en 1919 Acción Gallega tentaba continuar a tendencia agrarista mantida
por Basilio Álvarez. Nunha liña máis cultural situouseAcción Gallega (1920),
dirixida en Bos Aires por Rodolfo Prada e voceira da Casa de Galicia. Da súa
extraordinaria nómina de prestixiosas sinaturas !iterarias son parte N oriega
Varela, Cabanillas, X . Álvarez Limeses, Eladio Rodríguez González, E.
Correa Calderón ou Eduardo Blanco Amor.
O movemento rexionalista tivo a súa canle en Suevia (1913), efémera na
súa primeira xeira (e practicamente coetánea da súa homónima cubana) pero
reaparecida en 1916 da man do seu primeiro director, J oaquín Pesqueira, como
revista cultural e ilustrada ou máis exactamente "periódico de arte gallego".
López Aydillo, R. Femández Mato, Lois Porteiro Garea, Basilio Álvarez,
Valle-Inclán, García Martí, Cabanillas, Blanco Torres ou Labarta Pose son
parte do grupo de colaboradores desta revista que Alberto Vilanova estimou
"de espléndida presentación y enjundia" 13 . Pero no 1913 aparecen tamén La
Voz de Galicia, da que foi director Francisco-Álvarez de Nóvoa. Como tantas
e tantas da emigración o uso do galego estivo limitado nela ó domínio literario, aínda que se proclamara "campeón irreductible del Credo regionalista".
Malia o que anuncia a súa cabeceira, La Cultura (1911) foi unha publicación pedagóxica interesada polos temas de carácter educativo e estaba editada pola Sociedade pro-Escola en Moraña. Ben distinta (e de moitísima máis
entidade) foi Boletín Oficial del Centro Gallego de Bos Aires (1913), que en
1926 presentábase como Galicia: Revista del Centro Gallego, que divulgou o
acontecer da vida galega e informou das actividades do Centro Galego de Bos
Aires. Colaboraron nas súas páxinas Murguía, Pondal, José Novo García,
Manuel Nóvoa Costoya, Barcia Caballero, Blanco Amor, Pardo Bazán, Lustres Rivas, Prudencio Canitrot ou Avelino Rodríguez Elías. Outra institución,

13

Alberto Vilanova, Los Gallegos en La Argentina, Bos Aires: Ediciones Galicia, vol. II,
1966, p. 1416.

20

a Biblioteca América da Universidade de Santiago, tivo o seu voceiro no Boletín de la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela
(1910), que incluía, ademais de información sobre as actividades na Biblioteca, artigos de tipo cultural e colaboracións !iterarias. Gumersindo Busto,
Porteiro Garea, Joaquín Pesqueira, Pérez Bustamante ou M. Nóvoa Costoya
foron os seus colaboradores.
Pero haberia que agardar ó ano 1924 para que aparecera a gran revista
artístico-literaria e galega da Arxentina. Referimonos a Céltiga, da que foi
director-fundador Ramón Peña. Esta excelente revista non ten aínda hoxe
axeitada edición facsimilar que sen dúbida merece. Tal circunstancia non se
dá, afortunadamente, en Terra 14 (1923), dirixida por Ramiro Isla Couto, !iteraria e monolingtie en galego e predecesora de Céltiga.
Por fin, no ámbito galego de Montevideo, é de xustiza mencionar nesta
década dúas cabeceiras. A primeira, Centro Gallego (1917), ~Órgano de la
colectividad Gallega en Uruguay'', da que durante un tempo foi director Xulio
Sigtienza. Sobresaen aquí as páxinas culturais galegas e as achegas !iterarias
en verso e prosa de autoria dun amplo grupo de ilustres colaboradores como
Álvaro de las Casas, Bal y Gay, A. Villar Ponte, R. Femández Mato, Otero
Pedrayo, Castelao, V. Paz Andrade, R. Blanco Torres e o mesmo Xulio
Sigtienza entre moitos máis.
A segunda éAlma Gallega (1919), "Órgano Oficial de la Sociedad Casa
de Galicia" de Montevideo, que chegou a tirar: ata cinco mil exemplares. Parte
fundamental das súas páxinas está dedicada a fomentar a cultura galega e de
aí a presencia de textos de Rosalía, Curros, Castelao, Filomena Dato Muruais,
Augusto Mª Casas, Otero Espasandín, Francisca Herrera Garrido, Manuel
Antonio, Emilia Pardo Bazán, Prudencio Canitrot, Xavier Bóveda, etc.
Nesta panorámica da prensa literario-cultural galega xorde a novidosa
iniciativa de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" que a
partir do mes de setembro de 1918 ofrecía ós lectores unha antoloxía coleccionable, por entregas, de literatura galega con selectos textos de lírica e
narrativa breve. O seu director e impulsor, Eladio Rodriguez González, foi
colaborador de varias publicacións culturais que citamos ó longo da nosa
panorámica ó mesmo tempo que dirixía a súa escolleita Nós, da que tamén foi
asíduo colaborador. E polas cabeceiras que fomos citando atopamos a outros
moitos colaboradores de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" como Vicente Risco, Manuel Antonio, Leandro Carré Alvarellos, Gonzalo López Abente, Cabanillas, Heraclio Pérez Placer, Ricardo Carballal

14

Terra, Edición facsimilar, Vigo: Nova Galicia Edicións, tomo ill, 1995 (lnclúe parte de A
Fouce).
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Lafourcade, Manuel Lugrís Freire, ou textos reproducidos de autores xa
daquela desaparecidos: Rosalía, Curros, Benito Losada, Alberto García
Ferreiro, Francisco Añón, Eduardo Pondal, Salvador Golpe e moitos outros.

2. Percorrido polas páxinas de El Noroeste (A Coruña, 1895).
O xornal coruñés El Noroeste, subtitulado primeiramente «Diario católico rexionalista» e máis tarde «Diario de La Coruña», perde o subtítulo a partir do 1912. O diario nace nesta cidade o 31 de decembro de 1896, fundado
por José Lombardero y Franco.
A súa redacción e administración estaban situadas na rúa Real 26 e a
Tipografia en Galera nº 21, como figura explicitamente na cabeceira de tódolos números conservados.
A tendencia que manifestaba a publicación era conservadora aínda que
aberta ó rexionalismo.
Sabemos que a súa xeira cesa despois do 1934, pero descoñecemos a
data exacta do seu remate. Lamentablemente, este é un caso máis do descoido
no que se atopan moitas das publicacións galegas de finais do século XIX e
comezos do XX, circunstancia que dificulta notablemente e en moitos casos
mesmo imposibilita a súa consulta para unha análise exhaustiva.
O diario acadou unha gran difusión na cidade como se manifesta claramente nas súas páxinas a partir do ano 1912, nas que figura na súa cabeceira
«Es el periódico de mayor circulación en la Coruña». Tamén se fai explícito no
xornal que «El Noroeste se vende en Madrid en el kiosko de Lerín, frente al
Teatro de Ayala» e mesmo contaba con un correspondente propio na capital 15 .
Pero tamén gozaba dun notable prestixio pola calidade dos seus redactores, entre os que se contan Eladio Rodríguez González, Antonio Valcárcel,
Alfredo Tella, Manuel Puga y Pardo, J osé Pan de Soraluce -quen baixo o
pseudónimo Micromegas foi o autor das "Crónicas de París" publicadas neste
xornal e que logo recompilou no seu libro La ciudad encantada, publicado na
Coruña en 1908-, ou o escritor Wenceslao Femández Flórez, a quen lembra
don Eladio as horas compartidas na redacción do xornal no discurso pronunciado durante o banquete celebrado na homenaxe que lle ofreceu, no hotel
Atlantic da Coruña, a Asociación de Prensa da cidade herculina:

t5

Estes datos figuran en múltiples números do xornal, por exemplo, nos dos días comprendidos entre o 14-IV-1912 e o 25-IV-1912.
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"Femández Flórez fué mi compañero en los albores de su juventud. En
tomo de la misma mesa escribíamos uno y otro. Trabajaba él con un optimismo
alentador. Era un niño que llevaba en su mente y en su imaginación un capital
que, al fin, tendría que cotizarse muy alto.
Se fué un día a dirigir un periódico de una ciudad gallega, y triunfó en su
cometido, pensando entonces lógicamente en campo más amplio, en Madrid" 16 .

Da autoria de W. Fernández Flórez rexístranse no xornal numerosos
escritos, entre os que se contan, por exemplo, "Palique: «El prisionero»" 17 e
mesmo posúe unha sección chamada «Cuentos de El Noroeste» na que
publica "Grano de sal" 18 ou "La novia muerta" 19 entre outros.
Os seus colaboradores eran persoas destacadas da cultura da época;
entre eles figuran Vicente Risco, F. Salgado y López Quiroga, José Lesta
Meis, Teófilo Ortega --quen nos anos trinta publica numerosas notas e reseñas de libros-, etc. Aínda que as colaboracións máis abundant~s corresponden a Antón Villar Ponte: da súa autoria rexistramos, entre outros escritos, "La
Tercera exposición de Arte Gallego en La Coruña" 2º, "Los nuevos padres provinciales y el espíritu gallego" 21 , "Pretextos cotidianos. La muiñeira y la sardana"22 ou "Honrando a nuestros poetas Curros Enríquez y Pondal" 23 .
No referente ás cuestións directivo-administrativas do xornal temos que
sinalar que na súa cabeceira figura o nome de J osé Lombardero como directorpropietario, ata que a partir de 1914 aparece como fundador e omítese calquera
noticia sobre quén o dirixe. Entre os seus directores cóntanse (ademais de José
Lombardero y Franco), J osé García Acuña e Eladio Rodríguez González.

José Lombardero y Franco
Nacido na Coruña en 1860, rexistrouse nesta mesma cidade como avogado cando rematou a súa carreira. Desenvolveu unha vastísima tarefa como
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A. Carballo Tenorio, "El homenaje a Femández Flórez", en Domecq en Galicia, nº 33,
(1-X-1928).
17
El Noroeste, nº 6.085, (25-IV-1912), p. 1.
18
El Noroeste, nº 6.066, (15-IV-1912), p. 1.
19
El Noroeste, nº 6.080, (22-IV-1912), p. 1.
20
No número dedicado a esta exposición o autor fai unha presentación.panorámica que abrangue dúas columnas completas do xornal do día (30-IX-1923). p. 1.
21
El Noroeste, nº 12.351, (24-I-1924), p. 1.
22
El Noroeste, nº 12.352, (25-I-1924), p. 1.
23
Texto no que conmemora os dez anos da morte en Cuba de Curros e lembra que dous días
máis tarde cump.riranse dous do pasamento de Pondal na Coruña. El Noroeste, nº 10.319,
(7-lli-1916), p. 1.
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xornalista, aínda que tamén exerceu a política. Moi novo dirixe e administra
La Voz de Galicia. Codirixe anos máis tarde, con Luciano Puga, El Imparcial.
E mesmo foi xefe de redacción de El Nacional de Madrid. En 1895 fundou na
cidade da Coruña o diario El Noroeste, onde traballou como colaborador e
director. Cara á fin do século viaxou co seu amigo Luciano Puga a Cuba, de
onde regresou en 1901.
No eido da política foi un militante do partido conservador e obtivo en
diversas ocasións a acta de deputado a Cortes, primeiro pola Fonsagrada, posteriormente por Arzúa, e finalmente representou ó distrito de Pontedeume
dende 1910. Foi un estreito colaborador de Maura, quen o nomeou para
desempeñar o cargo correspondente á Dirección xeral de Rexistros e do Notariado. Colaborou en Madrid con Cánovas, con quen despachaba a diario.
Incansable batallador, hábil e vigoroso, foi o responsable de defender a Lei de
Administración Local. Morreu en París o 22 de outubro de 1912. O mesmo
xornal El Noroeste recolle a súa necrolóxica e publica unha ampla nota da
redacción, o día 24 de outubro de 1912, onde se di que morrera dous días antes
en París, a onde acudira para tratarse dunha grave enfermidade que padecía.
O seu pasamento tivo lugar no hotel Lutetia da capital francesa.

Eladio Rodríguez González

Naceu na aldea de San Clodio, (concello de Leiro, no Ribeiro ourensán),
o 24 de xullo de 1864 e finou na cidade da Coruña 14 de abril de 1949. Desenvolveu unha extensa actividade xornalística. Ó pouco tempo de chegar á
cidade herculina entrou a formar parte da redacción do diario coruñés La
Mañana e máis tarde pasou a El Noroeste, no que realizou as tarefas de redactor, xefe de redacción e posteriormente de director. El foi tamén un dos fundadores da Asociación de Prensa da Coruña, creada en 1904. No ano 1905 o
diario madrileño ABC nomeouno o seu correspondente e temos noticia de que
tamén desenvolvía esa actividade para o xornal La Unión Española 24 de
Madrid por esas mesmas datas.
Foi funcionaria municipal do concello coruñés -dende o 1889 ata o 31
de agosto de 1937-, no que desempeñou o cargo de escribán e posteriormente ascendeu ata acadar o grao de Oficial Maior. Amosou ó longo de toda
a súa vida unha fonda vocación poética como poñen de manifesto as súas
numerosas colaboracións en preto de medio centenar das máis prestixiosas
revistas e xornais da época -tanto de Galicia como da emigración galega na
Habana, Bos Aires e Montevideo- e nos múltiples certames poéticos nos que

24

Galicia, Revista Semanal Ilustrada, A Habana, nº 1, ( 1-1-1905).
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participou. Neles foron premiadas algunhas das súas composicións. Froito
desta actividade conservamos así mesmo tres libros de poemas da súa autoria:
Folerpas 25, Raza e Terra 26 e Oraciós campesiñas27 .
A todas estas tarefas temos que sumarlle a elaboración dun gran diccionario galego-castelán28 no que estivo traballando ó longo de toda a súa vida e
que o autor non puido ver editado.
Pero salienta entre a súa intensa actividade un importante labor cultural
como membro da redacción da Revista Gallega (editada entre 1895 e 1907) e
a súa participación na Liga Gallega aló no 1897. Destacou como un dos membros da Cova Céltica, formou parte da Irmandade da Fala en 1916 e no 1905
foi un dos membros fundadores da Real Academia Galega. Nesta institución
desenvolveu o cargo de secretario dende o 31 de agosto de 1920 e posteriormente de presidente, cargo para o que foi designado o 20 de novembro de
1926, pero ó que debeu renunciar no 1934 por problemas de saúde.
Trátase, pois, dun activo galeguista que, consciente do importante
momento histórico que estaba a atravesar a cultura galega, pretendeu dende
estas e outras páxinas da prensa contribuíra esta concienciación colectiva e
apoiala.

José Garda Acuña
Natural de Betanzos (onde naceu en 1874), morreu na cidade da Coruña
o 10 de xuño de 1933. Cursou estudios de Dereito en Madrid e ingresou na
carreira diplomática. Foi o encargado de representar a España en diversos países europeos e americanos. Cando aínda era estudiante deuse a coñecer como
escritor en El Globo, publicación madrileña dirixida por Alfredo Vicenti. Nos
seus últimos anos estivo á fronte do xornal coruñés El Noroeste. Ademais de
numerosos estudios, crónicas, contos e artigos en diferentes publicacións, foi
o autor da obra De vita et moribus. Solaces literarios, publicada en Madrid no
1913. Na cidade da Coruña viu a luz en 1923 a súa no vela costumista La
Mariñana, que se desenvolve na comarca das Mariñas; ó ano seguinte publica
o Idearium regionalista. Esquema sintético de la evolución regionalista ibé-
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A Coruña: Imprenta de Andrés Martínez Salazar, 1894 (Biblioteca Gallega, 35).
Ferrol: Editorial Céltiga, 1922 (Colección Céltiga, 9).
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A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927.
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A obra, publicada postumamente en tres volumes editados entre os anos 1958 e 1961, foi
preparada polos guieiros de Galaxia a partir dos milleiros de cuartillas que o fillo do autor,
Julio Rodríguez Yordi, lles entregou. Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Vigo:
Galaxia, 3 volumes, 1958-61.
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rica, prologado por Antón Villar Ponte, e ata o ano 1932 non publicará a Conquista y evangelización de la Nueva Galicia, que é o título do seu discurso de
ingreso na Real Academia Galega contestado por Félix Estrada Catoyra. El foi
tamén o responsable da traducción do francés de dúas obras de Leon Duguit,
-quen lle redactou os correspondentes prólogos-: Manual de Derecho
Constitucional e Soberanía y Libertad. Posteriormente tamén traduciu a obra
de J. Charles-Brun El Regionalismo.
O interese informativo do diario El Noroeste diversificase, como é
lóxico, en ámbitos variados:
a) A información referente ó ámbito galego

Resulta a máis abundante e abrangue contidos moi distintos, aínda que
destacan claramente os culturais, sociais e políticos, como os que temos nos
artigos: "El acto de homenaje a Concepción Arenal celebrado el domingo 17
de septiembre de 1916"29 , "El museo de arte de la Real Academia Gallega" 3º,
"Cambio na directiva do coro Cántigas da Terra" 31 , "La Real Academia
Regional" 32 , "Homenaxe ó ilustre galego «El Sr. Rodríguez de Viguri en Santiago»"33, "Publicaciones coruñesas. La Revista de Casa América-Galicia" 34 ,
"Homenaje a Murguía" 35 , "D. Manuel Murguía. El homenaje del domingo" 36 ,
"Homenaje a Calvo Sotelo en Santiago" 37 , "La escuadra inglesa en Villagarcía"38, a reseña da conferencia "Los trovadores gallegos compostelanos de la
Edad Media" 39 , "El congreso de La Toja" 4º-no que anuncia as xestións realizadas para celebrar un congreso antituberculoso organizado polo doutor Gil
Casares-, "El museo de arte de la Real Academia Gallega" 41 , etc.
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El Noroeste, nº 9.903, (18-IX-1916), p. 1.
Artigo asinado por Eladio Rodríguez González no que fala da colección de cadros e esculturas do Museo de Arte Moderno concedida polo Ministerio de Instrucción pública á RAG.
El Noroeste, nº 11.569, (20-IV-1921), p. 1.
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El Noroeste, nº 11 .569, (20-IV-1921), p. 1.
32
El Noroeste, nº 11.891, (20-VI-1922), p. 1.
33
El Noroeste, nº 12.054, (9-11-1923), p. 1.
34
El Noroeste, nº 12.054, (9-11-1923), p. 1.
35
El Noroeste, nº 12.360, (3-11-1924), p. 1.
36
El Noroeste, nº 12.361, (5-11-1924), p. 1.
37
El Noroeste, nº 12.413, (5-IV-1924), p. 1.
38
El Noroeste, nº 12.413, (5-IV-1924), p. 1.
39 El Noroeste, nº 10.869, (1-IX-1920), p. 1.
40
El Noroeste, nº 12.917, (15-IX-1925), p. 2.
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Con este título figuran dous interesantes artigos da autoria de Eladio Rodríguez González,
que os días 19 e 20 de abril de 1921 nos falan da colección de cadros e esculturas procedentes do Museo de Arte Moderno que por real orden o Ministerio de Instrucción Pública lle cede
á Real Academia Galega.
30
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A atención cultural chega a ocupar números enteiros d<? xornal en situacións excepcionais como o acto da RAG no Balneario de Mondariz para recibir como novos académicos a Antonio Rey Soto e Ramón Cabanillas. Este feito
aparece amplisimamente recollido nos artigos: "El acto de Mondariz. Recepción de Rey Soto" e "En la Real Academia Gallega. Recepción del académico
de número don Ramón Cabanillas", no que figura íntegro ,o discurso de Cabanillas e a contestación de don Eladio Rodríguez. O mesmo ocorre co número
12.252 do xornal, de 30 de setembro de 1923, dedicado integramente á Terceira
Exposición de Arte Gallego na Coruña. Nel Antón Villar Ponte fai unha longa
presentación de dúas columnas que logo continuará nunha breve reseña dos
artistas máis salientables acompañados da súa foto, caricatura ou algunha das
súas creacións. Entre eles figuran: Manuel Abelenda, F. Álvarez de Sotomayor,
Felipe Bello Piñeiro, Imeldo Corral ou Álvaro Cebreiro entre outros.
Merece unha mención especial a información recollida sobre o movemento galeguista que se está a desenvolver no noso país. Véxase por exemplo
os artigos: "Los nacionalistas gallegos en Vigo", que dá noticia das conclusións acadadas o domingo 17 de abril de 1921 -trala conferencia de Vicente
Risco no salón de festas Recreo Liceo- no local da Federación Agraria de
Lavadores onde se celebrou un mitin no que falou Peña Novo. Tamén informa
de que na sesión de clausura da Asemblea Nacionalista galega participaron os
irmáns Villar Ponte, Peña Novo, Víctor Casas, Ricardo Carballal, Gil Rovira,
Blanco Torres, Losada Diéguez, Paz Andrade, Vicente Risco, Otero Pedrayo,
Peinador, López Abente e Ramón Cabanillas. No artigo titulado "La Asamblea agraria del domingo" 42 dá noticia da asemblea celebrada no centro
obreiro de Pontevedra o domingo anterior, pero tamén nos escritos "El II Congreso Regional Agrario" e "Los agrarios solicitan respetuosamente la revisión
imparcial de la Real Orden sobre pago de atrasos de rentas forales y costas de
juicios sobre reconocimiento de pensión" 43 , no que se retiren as meritorias
xestións de Basilio Álvarez.
Ademais, en maio de 1924 El Noroeste abre nas súas páxinas unha sección destinada a divulgar as disposicións do Estatuto, como se anuncia no
artigo "Labor de divulgación y de crítica"44 asinado por Eladio Rodríguez
González, daquela aínda director do xornal. E a partir dó mes de abril publica
nas súas páxinas de El Folletón o "Idearium Regionalista", que figura en folla
suplementaria45 .
Tamén se informa do acontecido no ámbito da nosa emigración, sobre
todo en Cuba. Figuran por exemplo noticias como: "Curros Enríquez"46 , onde
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El Noroeste, nº 12.550, (17-IX-1924), p. 1.
Ambos recollidos en El Noroeste, nº 12.415, (8-IV-1924), p. 1.
44
El Noroeste, nº 12.439, (7-V-1924), p. 1.
45
El Noroeste, nº 12.415, (8-IV-1924), p. 3.
46
El Noroeste, nº 4.586, (8-ill-1908), p. 1.
43
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se dá conta do seu pasamento na Habana; "El ayuntamiento de la Habana concede 2000 dólares para el monumento a Curros Enríquez"47 ou "Un homenaje
de reconocimiento y de cordialidad"48 , no que se agradece o xantar que o
señor don José Cornide, membro fundador do Centro Galego de Cuba, e o seu
fillo lle ofreceron no Hotel Atlantic á representación galega encargada de recibilos durante a súa estancia na cidade herculina, entre outras informacións.
Destaca tamén a vontade de recoller as noticias
locais, non só os acontecementos puntuais senón tamén
os diversos problemas tratados nas xuntas do concello
coruñés e as decisións adoptadas, que figuran nunha sección chamada "Notas municipales", moitas anónimas e
xeralmente asinadas por Iglesias Roura ó longo do ano
1925. E na sección "Espectáculos", chamada posteriormente "Gacetilla Teatral", inclúe información das actuacións teatrais, das óperas e máis tarde das sesións cinematográficas que se ofrecían nos locais dos teatros Pardo
Bazán e El Principal xa en 1912 e no Salón París e Pabellón Lino nos anos 1916 e seguintes ou nos teatros Rosalía Castro e Linares Rivas nos anos vinte. Nestas liñas
non se exerda a crítica, senón que se publicaban breves
crónicas onde se recollía a temática das obras e o resultado ou aceptación das distintas actuacións.
José
Jglesias

b) As novas de ámbito nacional

Roura

Proveñen case integramente de Madrid, onde, como xa apuntamos con
anterioridade, o xornal contaba con un correspondente. Este informa puntualmente de "Nuestra situación en Marruecos", en numerosísimos artigos nos
que fala da situación dos españois naquelas terras, da presencia dos franceses,
e posteriormente, do avance da guerra que alí se estaba a desenvolver.
Na súa serie "Las sesiones de Co~es" dá conta da actuación parlamentaria na capital de España. Pero este correspondente ofrece tamén información
sobre eventos internacionais de gran repercusión como a "Noticia de la Guerra Europea" 49 , "La agitación en el Próximo Oriente" 5º, "España firmará en
París el convenio sobre el Estatuto de Tánger", "La política exterior de
Rusia" 51 , "Las elecciones alemanas" 52 , etc. Sen esquecer entre as súa novas
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El Noroeste, nº 12.424, (19-IV-1924), p. 1.
El Noroeste, nº 12.439, (7-V-1924), p. 3.
49 El Noroeste, nº 10.279, (21-I-1918), p. 3.
50
El Noroeste , nº 12.054, (9-II-1923), p. 3.
51
Ambos recollidos en El Noroeste, nº 12.361, (5-II-1924), p. 3.
52
El Noroeste, nº 12.439, (7-V-1924), p. 3.
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UN AÑO MÁS DE FRÍO
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salud te deseamos, ~ amable lector, en el año que® pero, dejémonos de filosofias. Como dijo el latiahora comienza.
no, primero es vivir y después lucubrar. Que
no tengas que hacer dificiles lucubraciones para
No te ofrecemos, en verdad, una obra oerfecta; poder vivir, te desearrws, por último, en estas líneas,
mas, bien puedes asegurar que te ofrendamos y creemos estar en lo derto .al decirte, lector amigo,
todo cuanto alcanzamos y sabemos; y para mejor que estos votos nuestros compendian todo lo que
moverte a gratitud, pon,emos en tus manos el Alma- se puede pedir de más venturoso en los dias que
naque del año que nace, pues suponemos que a ti, ahora amanecen para la Humanidad, herida en el
como a todos los morta/es, te inquieta el cómputo corazón por la tortura de la guerra más cruel y
1 del tiempo, ese factor que los hombres reputamos presa del anhelo de vivir, trocada, por angustiosa
1 poderoso y que no existe {no te sobresaltes, /ector), hiperesti:sia, en sacudida epiléptica.
1 porque la vida aproa a .la eternidad; y es su estela
que pasó, y lo que pasó es el tiempo.
~.
El NOROESTE
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Castelao ilustrou tamén as páxinas de El Noroeste (extra nº 2; 1920)
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Partitura de José Baldomir para un poema de Rosalía de Castro (El Noroeste, extra, nº 2; 1920)

30

aquelas actividades culturais máis destacadas para os galegos, así por exemplo: "Nuevo Centro de Galicia" -no que o 19 de abril de 1921 informa da
fusión do Centro Gallego e a Casa de Galicia realizada por José Costa Figueiras- ou o especial "Confidencias de Francisco Lloréns, el gran paisajista
gallego", onde recolle a entrevista concedida polo pintor con motivo da exposición no Centro de Galicia de Madrid, que figura no xornal do día 27 de maio
de 1924 en folla suplementaria.
Resulta rechamante a noticia recollida no número correspondente ó día
12 de abril de 1912, titulada "El sillón de Dª Emilia. Sigue el plebiscito", na
que publica as opinións dos restantes académicos da Língua respecto ó controvertido ingreso na Real Academia Española da condesa de Pardo Bazán;
polémica novamente recollida días máis tarde no artigo "El sillón de doña
Emitia. Habla la Academia" correspondente ó 18 de abril.
Non falta tampouco información das principais noticias de Barcelona,
Sevilla ou Málaga entre outras cidades españolas.
c) A información internacional

Só se recollia en casos excepcionais e era así mesmo responsabilidade
do correspondente en Madrid, aínda que tamén atopamos outras sinaturas.
Entre as novas máis salientables están: "Naufragio del Titanic. El mayor
buque del mundo" 53 , do que se dá noticia ó longo de varios días; o anuncio ou
reseña dalgunha exposición importante, unha feira de grande interese, así por
exemplo, a crónica da Feira do Libro celebrada en Berlín, amplamente recollida neste xornal o 6 de xaneiro de 1934; necrolóxicas de figuras ilustres: "La
muerte de Teófilo Braga", "Wilson ha muerto" 54 , "Una triste nueva. Fernando
Maristany ha muerto" 55 , "Curros Enríquez" (no que se constata o seu pasamento na Habana), etc.
Nas follas de El Noroeste tamén tiveron o seu espacio os coñecidos
folletóns entre os que se rexistran: Los millones de Mr. Joramie 56, de Emilio
Richebourg; El hijo del diablo 57, novela escrita por Paul Feval; La cuerda al
cuello 58 , de Emilio Gaboriau. Dentro da colección «Biblioteca de El Noroeste» a novela Los hidalgos de Monforte, de Benito Vicetto, publicada a
comezos de 1919 e El último conde, folletón recollido nas páxinas do xornal
correspondentes ó ano 1929. Ademais das xa mencionadas colaboracións oca-
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El Noroeste, nº 6.068, (17-IV-1912), p. 3.
Ambas recollidas en El Noroeste, nº 12.361, (5-II-1924), p. 2. ·
55
El Noroeste, nº 12.439, (7-V-1924), p. 2.
56
El Noroeste, nº 4.586, (8-III-1908), p. 3. Figura a súa segunda entrega.
57
El Noroeste, nº 6.066, (15-IV-1912), p. 3. Rexístrase a entreganº 8.
58
El Noroeste, nº 9.903, (18-IX-1916), p. 3.
54
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sionais de diferentes autores, como os variados relatos breves do tamén redactor do xornal, Wenceslao Fernández Flórez, o conto de Miguel Provins "El
secreto" 59 , as composicións de F. Salgado y López-Quiroga "De tempos a
tempos" ou "Poema curto", recollidas o 17 e 21 de setembro de 1924 respectivamente, son só algunhas das máis salientables.
Pero nas páxinas de El Noroeste advertimos unha fundamental preocupación pola problemática cultural (e particularmente !iteraria e lingtiística)
galega, como se pon de manifesto coa publicación de diferentes números
extraordinarios e mesmo suplementos deste tipo. Así no 1917 iníciase a primeira xeira do chamado ¡Terra a Nosa! que reaparecerá en 1919. E o 10 de
setembro de 1918 verá a luz a primeira entrega do novo suplemento Nós.
"Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" do que nos ocupamos a
continuación.

3. Estudio de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña
El Noroeste".
3.1. Ficha técnica.
TÍTULO: Nós
SUBTÍTULO: Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste ..
CABECEIRA: Na primeira entrega só figura, en maiúsculas, 'PÁXINAS
GALLEGAS DO DIARIO DA CRUÑA EL NOROESTE'. A partir da segunda
entrega, e ata o final da súa xeira, presenta unha cabeceira na que se
recolle un debuxo de Castelao que contén no seu interior o título e subtítulo do suplemento.
LUGAR: A Coruña.
DIRECTOR: Eladio Rodríguez González.
ENDEREZO DA REDACCIÓN: Redacción do xornal El Noroeste. Redacción e administración na rúa Real, nº 26.
IMPRENTA: Tipografia de El Noroeste, A Coruña, rúa Galera, nº 21.
EDITORES: Diario coruñés El Noroeste.
DATADE INICIO: 10 de setembro de 1918.
DATA FINAL: O último número conservado data do 18 de novembro de 1919.

59

El Noroeste, nº 10.279, (21-1-1918), p. 1.
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ÉPOCAS: Presenta unha única etapa, cunha discontinuidade temporal entre a
27ª entrega (20-III-1919) e a 28ª (18-XI-1919).
IDIOMA: Totalmente en galego.
PERIODICIDADE: Semanal de xeito ininterrompido ata a 2Y entrega (25-II1919). As seguintes entregas experimentan un notable at~aso: a 26ª (9III-1919), 27ª (20-III-1919) e mesmo unha longa interrupción con respecto á 28ª entrega (18-XI-1919).
CONTIDO: Suplemento literario que recolle verso e prosa fundamentalmente.
COLABORADORES: Francisco Álvarez de Nóvoa, Antonio Valcárcel,
Alberto Camino, Alfonso X (o Sabio ), Álvaro Cebreiro, Francisco
Añón, Asieumedre, Lisardo Barreiro, Bemal de Bonaval, Ramón
Cabanillas, Celestino Cabarcos Suárez, Julio Camba, José Campos
Núñez, Alfredo Canalejo Martínez-Fontenla, Ricardo Carballal,
Eugenio Carré Aldao, Eugenio Carré Alvarellos, M. Castro López,
Antonio Castro, Rosalía Castro, Ricardo Conde Salgado, Manuel
Curros Enríquez, Martín Díaz Spuch, Esperanza Roca, Femán Pérez de
Andrade, Lois Femández Gómez, Juan Femández Merino, Constantino
Femández, Xosé Ramón Femández, Arminda Flora Serrano, Ricardo
Frade Giráldez, Fuco de Tabeayo, F. García Acuña, Alberto García
Ferreiro, Juan García San Millán, Salvador Golpe, Urbano González
Varela, Francisca Herrera Garrido, José Iglesias Roura, Aureliano J.
Pereira, Joan de Guillade, Manuel Lago González, Modesto Lamas
Carvajal, Valentín Lamas Carvajal, Leandro Carré, Manuel Leiras
Pulpeiro, J. Leite de Vasconcellos, Gonzalo López Abente, Benito
Losada, Manuel Lugrís Freire, Francisco Mª de la Iglesia, Manoel da
Ruanova, Manuel Antonio Pérez, Joan Maragall, Marqués de
Santillana, Martín Codax, M. Martínez González, José María Moar,
Javier Montero, Antonio Noriega Varela, José Pérez Ballesteros,
Heraclio Pérez Placer, Camilo Placer Bouzo, Lois Pereiro González,
Eduardo Pondal, Lois Porteiro Garea, Francisco Porto Rey, Xavier
Prado, Alberto Ribalta, Vicente Risco, Avelino Rodríguez Elías, Eladio
Rodríguez González, Jesús Rodríguez López, Antonio Saco y Arce, F.
Salgado y López Quiroga, Jesús San Luis Romero, Francisco Sánchez
García, Ramón Suárez Pedreira, Pedro Subiela, Victoriano Taibo,
Florencio Vaamonde, Antonio Valcárcel e Luís Villardefrancos Calé.
NÚMEROS LOCALIZADOS: 28.
SECCIÓNS: "Pintores de almas", "Glosa", "Himno", "De min pra vós",
"Balada", "Conto", "Contos gallegos", "A voadora", "Cántigas novas",
"Cantiga".
ILUSTRACIÓNS: Carece de calquera tipo de ilustración a excepción do
debuxo que constitúe a súa cabeceira.
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PUBLICIDADE: Non figura.
Nº DE PÁXINAS: 4 (sen variación).
FORMATO: As dúas primeiras, 29,7 x 20 cm. Tódalas restantes, 31x20 cm.
PREZO: Exemplar de balde entregado como parte recortable dunha folla extra
situada no interior do xornal.
ACCESIBLE EN: As primeiras 27 entregas atópanse na Biblioteca Xeral da
Universidade de Santiago. A 28ª está depositada na Biblioteca Penzol de
Vigo.

3.2. Caracterización externa.
3.2.1. O aspecto directivo-administrativo.
A publicación Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste"
era un suplemento (en realidade -precisión que reiteraremos- unha antoloxía !iteraria recortable por entregas) que aparecía nunha folla extraordinaria e
semanal que figuraba no interior deste diario. Este feito explica que nas súas
páxinas non se rexistre ningún dato acerca da súa dirección e imprenta, xa que
coincidían coas do xornal. Así pois, a súa redacción e administración estaban
situadas na rúa Real nº 26 e a tipografia na rúa Galera nº 21.
O director do xornal, Eladio Rodríguez González, era tamén o encargado de dirixir estas páxinas, que tiñan como obxectivos a reivindicación da
lingua galega e a divulgación da nosa literatura, como figura claramente explícito nas dúas notas editoriais que aparecen en senllas primeiras páxinas das
dúas entregas iniciais.
Como quedou anotado, a preocupación específica polo cultural e literario galego foi unha constante nas páxinas do diario El Noroeste manifestada
na publicación de diferentes números extraordinarios 60 e mesmo de suplementos literarios. Así no 1917 iníciase a primeira etapa do chamado ¡Terra a
Nosa!, que terá unha segunda andaina no 1919.
Pero é o suplemento Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" o que primeiro sobresae pola súa calidade e número de entregas, que
tiñan como obxectivo reunir nas súas páxinas aqueles autores máis represen-

60

Extraordinario nº 2 que ve a luz en xaneiro de 1920 e no que colaboran xunto con Eladio
Rodríguez González, Antonio Valcárcel, Gonzálo López Abente, Cabanillas, Noriega Varela
e mesmo se recolle un debuxo de Castelao. O 21 de abril de 1920 publicase un novo extraordinario, nel participan: Antonio Valcárcel, Eladio Femández Rodríguez, Julio J. Casal, etc.
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Poema de López Abente en El Noroeste (extra nº 2; 1920)
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Poema de Eladio Rodríguez González en El Noroeste (extra nº 2; 1920)
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tativos da nosa literatura coa finalidade de ofrecerlle ó lector do xornal o que
seria unha antoloxía básica. Esta publicación, que foi editada semanalmente de
xeito ininterrompido entre o 1Ode setembro de 1918 e o 25 de febreiro de 1919
-a periodicidade das tres últimas entregas conservadas é xa irregular-, conta
nas súas páxinas con textos de prestixiosos autores en lingua galega e mesmo
algunha traducción de notable interese. Algúns estudiosos 61 xa a.puntaron que
estas páxinas son as precursoras, ó seu xeito, da revista ourensá Nós. O obxectivo último era a publicación por entregas do que seria unha antoloxía básica
da literatura galega, como advirte explicitamente a nota editorial da páxina
inicial na súa primeira entrega62 •
Como dixemos, o 1Ode febreiro de 1919 aparece a
segunda etapa do suplemento ¡Terra a Nosa!, publicación que debe ser valorada no marco do proxecto das
Irmandades da Fala de promover unha literatura asequible económica e intelectualmente coa finalidade de estimular ideoloxicamente ó público galego.
O número inicial (que aparece sen numerar), chamado "Númaro programa", é unha homenaxe ó daquela
falecido Lois Porteiro Garea, o que fora presidente da
Irmandade da Fala de Santiago fundada o 28 de maio de
1916.

•

r

t

1

MANUEL CURROS ENRIOUEZ

O 20 de marzo de 1920 faise público na folla suplemento do xornal El
Noroeste o "Primeiro concurso literario de '¡Terra a Nosa!" no que se di textualmente:
"Tendo en conta a acolleita que obtivo o númaro programa, e sendo o
noso deseio o lle dare facilidades â nosa xuventude literata, pra que contribuian
â obra de propaganda patriótica que, modestamente comenzamos, abrimos o
presente concurso pra premiare as tres obras orixinaes que máis logren intresar
os leitores de ¡Terra a Nosa!, ôs qu'encomendaremos o fallo deste certamen".

Os quince números restantes conservados deste suplemento recollen as
obras de: Euxenio Carré Aldao --o número 1 da colección cos seus "Contos da
forxa"-; Francisco Tettamancy, Manuel Curros Enríquez --o número tres da
colección é unha homenaxe a este autor onde se recolle poesía del e doutros
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Xesús Alonso Montero, "Prehistoria de Nós", en ESCRITORES: desterrados, namorados,
desacougantes, desacougados .. ., Sada -A Coruña: Ediciós do Castro, 1981, pp. 231-234; e
Xosé Filgueira Valverde, "Nós naceu na Cruña", en Homenaxe da Real Academia Gallega no
cincuentenario de Nós, A Coruña, (30-X-1970), vol. VI do facsímile de Nós, A Coruña: Xuntaza Editorial, 1987, pp. 33-34.
62
"Coa porta aberta", en Nós, (10-IX-1918), p. 1.
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autores que o homenaxean coas súas colaboracións en verso e prosa (Eladio
Rodríguez reproduce o poema "¡Excelsior!" que escribira na súa honra)-;
Ricardo Carballal, que ocupa a 4ª entrega do suplemento co seu conto "O
tesouro acobillado"; Florencio Vaamonde, Leandro Carré Alvarellos, a quen lle
corresponde a autoria da comedia en dous actos titulada Enredos; Vicente
Risco, quen no número 7 da colección publica o seu relato "Do caso que lle
aconteceu ó doutor Alveiros"; Eugenio Carré Alvarellos, Manuel Barros Arbones, Luís Femández Gómez, Francisca Herrera Garrido, José Alcrudo Gorchs,
Manuel Lugrís Freire (autor de "Versos de loita", a 13ª entrega deste suplemento correspondente ó 10 de xullo de 1919); Roxelio Rivero e Telesforo Sestelo (que publican conxuntamente a peza de teatro N'a casa do ciruxano, nonº
14) e Evaristo Martelo Paumán, que aparece na última entrega conservada
deste suplemento.
Esta publicación carecía de axuda económica como testemuña a queixa
expresada na nota "Ao lector" 63 , recollida no número dedicado a Manuel
Lugrís Freire, na que se explican as difíciles circunstancias económicas que
deben superar os seus editores:
"Sin recramos, sin propagandas, sin a axuda das entidades e pubricacións obrigadas á lle dare calor ao espallamento d'este folleto, «íTerra a Nosa!»
pol-o seu valor, pol-o seu propio peso, ábrese camiño por Galicia enteira, e
creba trunfalmente a indeferencia que moitos crên eisiste na nosa terra pol-a
lectura do galego.
Non nos chama a atención a falla d'axuda dos obrigados nin laiámonos
tampouco do seu silencio. Cando fixemos mentes de levare â práctica a pubricación de «¡Terra a Nosa!» tivemos por descontado este silencio i esta falla
d' axuda. E un mal moi vello en Galicia para o non ter en conta, o de non apoiar
ideias d' outros seian estas ou non benfeitoras para ela.
O galeguismo sentímol-o fondo, moi fondo, máis individual, avarento,
euísta. Cada·un fillo da antigua Suevia, xusgámonos un «leader»; todos queremos sere, e ninguén queremos sel-o.
A autonomía vive en nós, forte, asoballadora, puxante. Somos autonomistas por natureza; se de feito a non temos colectivamente, levámol-a por
dereito persoalmente choída no corazón e no cerebro. Acontécenos o qu'aos
avións: un á un, todos voamos; xuntos, en feixe, imposibre, estorbámonosos
unhos aos outros.
Por eso ao dare â pubricidade «¡Terra a Nosa!», soio determiñóunos á
elo o convencimento do trunfo que tiñamos de conquerire, pol-a sinxela razón
de qu'ainda nos atopando xuntos lectores i editores, non andaríamos revoltos,
misturados, senón que conservaríamos a nosa indevidualidade, e o vô poderíase efectuare sin nos estorbare os unhos aos outros.
E así imos de trunfo en trunfo. Cô presente volume, comenzamos unha
nova serie que daremos aos nosos lectores o máis á miudo que poidamos.
Temos ofrecimentos d' orixinais dos máis renomados escritores, e á medida
qu'os vaiamos recibindo irémoslles dando pubricidade pagando d'este xeito o
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"Ao lector" en ¡Terra a Nosa! , nº 13, (10-VII-1919), pp. 3-5.
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agarimo con que é recibido cada novo volume de «¡Terra a Nosa!». Ademáis,
de cando en cando, non votaremos en esquenzo aos nosos finados mestres.
Ofrecemos para cumprir, e canto maior seia a colleita qu' atopemos,
maiores terán de sere tamén as nosas dádivas e os nosos esforzos».

Este feito explica a brevidade do suplemento: tan só 16 .entregas. A
última delas conservada leva data de agosto de 1919.

3.2.2. Datación e cronoloxía.

A andaina de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste"
abrangue dende o 1Ode setembro de 1918 ata o 18 de novembro de 1919 (data
do último número conservado). As vintecinco primeiras entregas fanse puntualmente cada 7 días, pero a partir da que aparece o 25 de febreiro de 1919
fáltase a esa regularidade e distáncianse as entregas: a 26ª edítase o 9 _9e marzo
de 1919 e a seguinte o 20 de marzo dese mesmo ano. A partir de entón interrómpese o suplemento varios meses, para continuar a súa andaina o 18 de
novembro de 1919, en que ve a luz a 28ª, última entrega conservada, que afirmamos constitúe a continuación das anteriores, pois así nolo indica a numeración correlativa das súas páxinas (pp. 109-112). Ademais, este número non
presenta alteración algunha con respecto a estructura externa ou contidos das
entregas precedentes da publicación.
Pensamos que este intento de continuación da súa xeira puidera deberse
á interrupción do outro suplemento do xornal, pero non posuímos documentación que verifique esta hipótese. Temos que advertir ó lector que nesta
última entrega conservada non se fai constar explicitamente que sexa a derradeira, pero as nosas indagacións e as indicacións de numerosos estudiosos
precedentes fan pensar que foi así.
No aspecto referente á datación do suplemento, diremos que figura claramente en tódalas súas páxinas con excepción da primeira de cada número.
Aparece indicada no centro da marxe superior das follas. Rexístranse en
números arábigos o día e o ano, e en números romanos o mes correspondente.
A primeira entrega aparece datada o 10 de setembro de 1918 e consecutivamente, de xeito ininterrompido, seguen cada sete días ata o 25 de
febreiro de 1919 en que a periodicidade é variable e mesmo se interrompe a
súa publicación por causas que non se fan explícitas no suplemento. Conservamos unha nova entrega do 18 de novembro de 1919 na que tampouco
consta explicitamente que sexa a derradeira. Aínda que esta si é a última das
conservadas na actualidade nos fondos públicos de que dispomos.
A decisión de retomar a publicación meses despois da súa 27ª entrega
ben puidera estar en relación coa xeira do outro suplemento do xornal, o xa
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citado ¡Terra a Nosa!. Xa mencionamos con anterioridade que este comezara
a súa andaina o 1O de febreiro de 1919 e que debido ós problemas de financiamento non vai máis aló das dezaseis entregas. O último número conservado
data de agosto dese mesmo ano, aínda que nel non se fai constar que sexa o
derradeiro, polo que puidera haber publicados números posteriores dos que
nós non temos constancia.
Dadas as dificultades económicas coas que bate este segundo proxecto do
xornal, máis ambicioso e polo tanto máis custoso (trátase de números individuais, publicados independentes do xornal, cun número de páxinas considerablemente maior...), puidera ser que se pensase en retomar o suplemento Nós.
"Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste", que permanecera temporalmente interrompido e que esixía un custo menor para o xornal El Noroeste.

3.2.3. Traxectoria da publicación.

Estamos ante un suplemento moi homoxéneo no que apenas figuran
variacións estéticas ou ideolóxicas de interese ó longo da súa andaina.
Dende o punto de vista externo a única alteración relevante é a referente
á súa cabeceira, que non se fixará ata a segunda entrega do suplemento. No
número inicial só figuraban en letras maiúsculas as palabras PÁXINAS
GALLEGAS, DO DIARIO DA CRUÑA «EL NOROESTE» que despois constituirian o seu subtítulo, pois xa na segunda entrega se presenta a cabeceira
definitiva realizada por Castelao e que permanece invariable ata o final da súa
andaina. Nela figura o nome NÓS e como subtítulo as palabras que presentaba
a primeira entrega.
Esta circunstancia ocasiona que a publicación presente dúas notas editoriais redactadas por Eladio Rodríguez González. A primeira, "Coa porta
aberta"; a segunda, "Na xuntanza está a forza e na forza está o trunfo". Ambas
aparecen na primeira páxina de cadansúa entrega e refiicten unha mesma ideoloxía e obxectivos.
Este feito non pasa de ser unha curiosidade sen maior relevancia, xa que
a estructura, número de páxinas e propósitos manifestados nesta primeira
entrega coinciden coas posteriores plenamente.
O suplemento aparece nunha única época, moi posiblemente -como
dixemos- antecesor da revista ourensá Nós (que verá a luz no 1920). Como xa

apuntara o profesor Filgueira Valverde na conmemoración do cincuentenario
do nacemento desta última:
"Dise sempre que NÓS xurdiu en Ourense no outono de 1920. É mester
adiantar a data en dous anos e poñer os primeiros pasos na Cruña, porque
denantes de saír como revista senlleira foi páxina de xornal, El Noroeste, nun
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intre en que collian novo pulo as ideias do rexurdir galego. Foi entón a modo
dos vellos folletóns e das "Bibliotecas" dos periódicos que tanta sona e proveito deron ás nosas letras; lembrade o "Álbum de El Miño" entre tantas precursións das que logo foron "Hojas Literarias", ou "Suplementos" 64 .

Con esta publicación ourensá ademais do nome tamén compartirá a
cabeceira, que é un debuxo de Castelao. O debuxo está inspir&do nos monstros do pórtico da Gloria da Catedral compostelá, como explica o mesmo Eladio Rodríguez González no artigo que presenta a primeira entrega do suplemento con esta cabeceira:
"Os lións y-as águias que dan vida na pedra ôs capiteles do Pórtico da
Groria e que teñen enriba de si a pedra dos anos forman como unha leición
práctica que debemos adeprender hastra sabela de memoria" 65 .

Aínda que a cabeceira é moi similar, presenta algunha variación curiosa
na que reparou no seu día o profesor Filgueira:
"Castelao dibuxóu a cabeceira pra o Nós coruñés do Noroeste. A letra do
tíduo é a mesma; a predella ten os monstros do Pórtico de Mateu, que encabezaran tamén a primeira páxina do Nós ourensán, onde se leen unhas "Primeiras
Verbas" que siguen sendo hoxe, ao cabo dos anos, guieiro pra un encontro de
cantos, nos máis arredados carreiros, queiran traballar polo ben de Galicia. Se
na nova cabeceira o grande artista puxera os gurumantes vistos de lado, a
seguir, no encabezado do primeiro artigo de Vicente Risco, amostraba a visión
frontal. As olladas do deseño de 1918 virian tamén a se xuntar eiquí. Era como
unha chamada á visión total e tamén a unha continuidade, tan traballosa de
outer na nosa terra"66.

Algún estudioso ten advertido que a traxectoria de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" ben puidera ser tamén predecesora doutras publicacións da nosa literatura. Así César Antonio Molina67 , alude ás
palabras de Filgueira Valverde, quen considera este Nós como precedente
daquel emblemático homónimo que naceria en Ourense en 1920, e realiza un
breve percorrido polos diferentes números da publicación dirixida por don
Eladio Rodríguez González. Para esta tarefa César Antonio Molina consultou
a colección deste suplemento que é propiedade de D. J osé Antonio Durán,
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Xosé Filgueira Valverde, "Nós naceu na Cruña", en Homenaxe da Real Academia Gallega
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única -case con toda seguridade- colección practicamente completa. Digamos que existe outra tan completa como a de Durán na Biblioteca Xeral da
Universidade de Santiago en bo estado de conservación. Cómpre engadir que
o que se ofrece como último número da colección (datado o 20-III-1919) non
o é en realidade, pois na Biblioteca da Fundación Fermín Penzol, en Vigo,
gárdase un número posterior (de 18-XI-1919) que completa ós anteriores pola
súa paxinación correlativa. E aínda existe a posibilidade -máis ou menos
remota- de que este número non fora o derradeiro.
Concordamos con César Antonio Molina en que non se trata dun suplemento literario, pero tampouco este Nós é unha "revista poética" 68 ; primeiro,
porque xunto cos poemas está representado o ámbito da narrativa breve;
segundo, porque o mesmo director no escrito de presentación das súas páxinas -"Coa porta aberta"- fala dunha "compreta Antoloxía d'escritores
gallegos" na que van xuntos os "poetas da terra" e os que "escribiron y-escriben en prosa gallega". Trátase, pois, dunha escolma de poesía e prosa breve
(non sempre de ficción) que, efectivamente, tenta divulgar o idioma, pero
tamén e sobre todo a literatura expresada en língua galega.
César Antonio Molina afirma tamén nes~s mesmas páxinas:
"ademais de constituí-la prehistoria da revista do mesmo nome (polo
nome da cabeceira máis ca polas intencións) e dos suplementos dos xornais
diarios (acerta a ocupar un espacio que estaba baleiro), vén a sela realmente
doutras dúas publicacións dos anos trinta: Resol e Papel de calor, follas voandeiras de divulgación poético-lingi.iística"69

Coidamos que a esta aseveración cabe engadir certos matices. Deste
xeito, aínda que si coincide con Resol en constituír unha antoloxía por entregas,
difire claramente de esoutra publicación porque Resol non está vinculada a
ningún xornal, senón que é unha publicación independente; ademais, ten carácter bilingtie fronte ó monolingtiismo da outra. Finalmente, porque constitúe
unha aventura vangardista xuvenil de Arturo Cuadrado, Luís Seoane e Ánxel
Fole mentres que Nós pretende ser unha antoloxía !iteraria ó xeito tradicional.
Polo que se refire á súa semellanza con Papel de color diremos que si
coinciden no seu monolingtiismo en galego, pero os obxectivos son moi distintos, pois Papel de color foi unha iniciativa persoal de Cunqueiro que utilizou aquelas tarxetas para agasallar ós amigos, amosando deste xeito o seu
gusto pola poesía e a súa vontade publicista.

68
69

Op. Cit. p. 301.
Op. Cit. p. 302.
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3.2.4. Estructura externa dos números e seccións.
O suplemento figuraba na metade inferior dunha folla extraordinaria,
correspondente ás páxinas 3-4, que se entregaba no interior do diario El Noroeste semanalmente. Unha vez recortada esta metade da páxina, debíase dobrar
este anaco recortado e deste xeito obtíñanse as c'atro páxinas que constitúen o
que seria unha entrega de Nós. As páxinas das dúas primeiras entregas teñen
un formato de 29,7 cm x 20 cm (31x20 en tódalas restantes).
Polo que se refire á súa estructura a publicación presenta un molde
único ó longo de toda a súa andaina, no que se observan unhas mínimas variacións.
As vinteoito entregas conservadas carecen de numeración. Unicamente,
se rexistra a referencia á data, que nos indica a súa orde de publicación, e a
paxinación correlativa das 112 páxinas, que constitúen o total conservado na
actualidade.
O aspecto máis problemático da súa estructura externa, como xa advertimos con anterioridade, é a cabeceira, pois a definitiva aparecerá a partir da
segunda entrega e permanecerá inalterada ata o final da súa xeira. Na primeira
entrega só figuran en letras maiúsculas as palabras: PÁXINAS GALLEGAS
DO DIARIO DA CRUÑA «EL NOROESTE», que despois será o subtítulo da
publicación. .
O suplemento consta dun deseño de páxina en dúas columnas que só se
altera ocasionalmente cando, por tratarse de colaboracións extensas en verso
ou prosa, se opta por unha columna única. Dende a primeira entrega as dúas
columnas permanecen separadas por unha liña vertical e, a partir da terceira,
tódalas páxinas do suplemento aparecen encadradas por unha liña de cor
negra de 27,5 cm de longo e 15,7 cm de ancho, enfeitada cun pequeno debuxo
en cada un dos catro extremos do cadro.
A numeración é correlativa: abrangue da páxina 1 á 112 e figura na
marxe inferior esquerda nas páxinas impares e na marxe inferior dereita nas
pares. Non se fai unha numeración individual dos números, pois o obxectivo
dos editores era a creación dunha antoloxía básica da literatura galega como
se pon de manifesto na primeira entrega:
"Serán, pois estas follas unha colección que, co tempo, figurará entr' as
máis enxebres dã literatura gallega. Serán pra todol-os que as garden e queiran
encuademalas, unha compreta Antoloxía d'escritores gallegos, dend'os que
están consagrados hastr' os que inda empezan" 7

º
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A estructura é moi sinxela: figura na parte superior da primeira páxina
a súa cabeceira e a continuación as diferentes colaboracións. Temos que insistir na ausencia total de datos administrativos referentes ó suplemento, cousa
lóxica porque este era entregado co número correspondente do xornal El
Noroeste, e polo tanto a información seria a mesma. Pensamos tamén que o
carácter de coleccionable desta antoloxía explica esta ausencia de datos administrativos no suplemento.
Outro aspecto de interese é a ausencia de calquera tipo de publicidade,
habitual noutras publicacións similares precedentes. Este feito é explicable
polo seu carácter de suplemento cultural recortable do xornal xa mencionado
e non como publicación independente.
Non se rexistra tampouco ningún debuxo ou ilustración a non ser a
correspondente á cabeceira. Si se observa, sen embargo, un pequeno separador entre as diferentes colaboracións que resulta ser sempre o mesmo ata o
final da súa xeira. A separación interna dos parágrafos ou estrofas dunha
mesma colaboración adoita facerse mediante tres asteriscos.
As distintas seccións non presentan ningunha estructura diferente ó
resto dos textos con excepción da súa indicación na parte superior dereita do
texto. Os nomes das diferentes seccións: Glosa, Pintores de almas, Cantiga/Cantigas novas, Conto/Contos gallegos, De min pra vós, Himno, Balada
e A voadora aparecen indicados en letras maiúsculas subliñadas.
A estructura pouco complexa que presenta este suplemento fai que se
combinen de xeito moi variable as composicións líricas, textos en prosa,
homenaxes, ensaios, notas de redacción, etc. Aínda que si se rexistra unha
maior presencia da poesía, exclusiva nos catro últimos números.

3.3. Caracterización interna.
3.3.1. Dirección e liña programática.
O diario coruñés El Noroeste, publicación á que pertence este Nós, presenta unha tendencia conservadora aínda que aberta ó Rexionalismo. Este diario da Coruña foi un dos primeiros xornais galegos do seu tempo que manifestou un interese claro polos aspectos culturais e literarios galegos, como se
pon de manifesto coa publicación de números extraordinarios e suplementos
de carácter cultural que adoitaban publicar entre as súas páxinas ou ben como
publicación independente.
Como xa apuntabamos con anterioridade o director do xornal El Noroeste, Eladio Rodríguez González, era tamén o encargado de dirixir este suple-
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mento. Trátase dun home que asume un fondo compromiso galeguista e cunha
conciencia clara do momento tan interesante dende o punto de vista do acontecer cultural que se está a desenvolver por aquelas datas en Galicia.
Sabedor da importancia da concienciación colectiva e da necesidade de
divulgar o noso patrimonio cultural decide pór en marcha estas páxinas para
agasallar con elas ó lector do diario El Noroeste, coa finalidade de que deste
xeito se faga cunha antoloxía básica da literatura galega calquera cidadán
galego que así o desexe.
O suplemento contou con dúas inauguracións, pois na segunda entrega
muda a súa cabeceira inicial por outra máis elaborada artisticamente, na que
destaca un fermoso debuxo realizado por Castelao e onde xa aparece o nome
Nós, co subtítulo: "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste", quedando deste xeito fixado o nome definitivo. Esta cabeceira introduce as catro
páxinas que constitúen cada número e será a definitiva, pois permanecerá inalterada ata o final da súa xeira.
A publicación contará deste xeito con dúas notas editoriais en cadansúa
entrega. Na primeira Eladio Rodríguez González, no seu texto programático
inicial titulado "Coa porta aberta", manifesta abertamente cáles son os obxectivos da publicación:
«¿Qué cál é o ouxeto y-a finalidá d'estas follas en gallego? Dirémolo.
Non se trata de grandes cousas nin de trascendentales probremas. Trátase de
que a nosa fala melosiña vaya pouquiño a pouquiño ganando tarreo nas concencias, pra que non haxa gallegos desleigados que se avergoncen de selo e de
falar n'esta doce, n'esta meiga léngoa que é 'falar das fadas', 'idioma en que
garulan os paxaros, en que falan os ánxeles ôs nenos' ...
Por estas páxinas, sin máis pretensiós que esa de inzal-o noso idioma,
irán pasando todol-os nomes dos que escribiron y-escriben en prosa gallega e
todol-os poetas da terra, que compuñeron os seus versos na nosa léngoa nai,
como o grorioso Curros y-o barudo Pondal y-a santa Rosalía.
Serán, pois, estas follas probiñas unha colección que, co tempo, figurará
entr'as máis enxebres da literatura gallega. Serán pra todol-os que as garden e
queiran encuademalas, unha compretaAntoloxía d'escritores gallegos, dend'os
que están consagrados hastr'os que inda empezan.
Cobizamos facer d' estas páxinas unha xuntanza agarimosa de xentes
vellas e xentes noyas. D'este xeito haberá n'elas todo o respeto e toda a ademiración que merecen os nosos crásicos, e toda a proteución e toda a axuda que
hai que darlle ôs nosos principantes ... »

Na segunda entrega, novamente, don Eladio publica outro editorial no
que insiste nos puntos expostos no anterior:
«Pra esta outa labor de redimil-o noso doce idioma do esquencemento
en que dorme acurrunchado, e facer que o entendan todol-os que queiran
entendelo .. ».
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pero incide con maior intensidade na conciencia cultural:
«Os gallegos precisamos realidades vivas, algo que nos saque das
nosas vellas morriñas que nos leve ôs novos destinos. Xa o di o enxebre Castelao. Hai que ir fuxindo da gaita e do tamboril como representación da nosa
raza. O alaláa y-a muiñeira y-o aturuxo xa non poden ser a encarnación das
nosas ansias no porvir.
Temos que pensar que estamos en tempos novos e momentos decisivos.
Fainos falla pechar con sete ferrollos a porta do pasado, pra que non volvan a
saír pol-as ruas adiante as nosas lilaileiras choromicadas de pidinchós que queren vivir da esmola sin saber empregai-as forzas propias no seu propio ben...
Os !ións y-as águias que dan vida na pedra ôs capiteis do Pórtico da
Groria e que teñen enriba de sí pedra dos anos forman como unha leición
práctica que debemos adeprender hastra sabela de memoria.
Os gallegos traballadores, os de boa fe, os dos fondos entusiasmos y-as
sanas orientaciós, os que loitan e loitan pol-a redención da nosa terra, han de
comenzar por sel-os !ións y-as águias dos novos tempos pra erguerse coraxudos arrimando o lombo uns ôs outros, e pra guindar a lousa do centralismo
que nos esmaga, tirando co-ela hasta escachiza/a.
Estonces haberá pr 'a nosa terra unha alborada de rexurdimento, porque morto o centralismo terá que morrer tamén o caciquismo que nos afoga e
que soilo vive das falcatruadas, amparado por esa centralista forza bruta e
absurda que non sabe dar máis que paus de cego e que na sua ignorancia ou
na súa comenencia coida que todol-os pobos son iguales, como si non tivese
cada un a sua característica y-a sua persoa/idade.
Pensen os gallegos de corazón que na xuntanza está a forza e na forza
está o trunfo. ¡Adiante, pois, adiante sempre!

Así pois, trátase dun suplemento que ten como obxectivo reunir unha
antoloxía básica da literatura galega coa finalidade de divulgar e achegar este
patrimonio cultural ó maior número de galegos. O seu carácter de antoloxía
fai que _nas súas páxinas non figure a crítica nin a opinión sobre temas culturais e literarios, nin tampouco reseñas dos libros ou revistas novidosos no
panorama cultural galego da época. Este obxectivo explica tamén a diversidade de autores recollidos, dende os trobadores ata escritores coetáneos da
publicación. A escolla responde, claramente, ó gusto tradicional e persoal do
seu director, advertíndose á súa vez unha atención importante á música, complementaria de moitas das composicións nas que ó lado da sinatura do autor
do poema tamén se engade o nome do autor da correspondente partitura.

3.3.2. Contidos e seccións.
Os contidos da publicación e os seus obxectivos aparecen xa claramente
expresados polo seu director, Eladio Rodríguez González, na súa primeira
entrega:
"Serán estas follas probiñas ... unha compreta Antoloxía d'escritores
gallegos, dend' os que están consagrados hastr' os que inda empezan.
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Cobizamos facer d' estas páxinas unha xuntanza agarimosa de xentes
vellas e xentes novas. D'este xeito haberá n'elas todo o respeto e toda a ademiración que merecen os nosos crásicos, e toda a proteución e toda a axuda que
hai que darlle ôs nosos principantes.
Son chegadol-os tempos en que fai falla sumar todol-os esforzos e todolos valementos. A nosa obra será eso. Abrirlle á porta á cantos teñan condiciós
pra sentarse a tomal-o sol n' esta humilde solaina da literahíra da nosa terra"71

Estes obxectivos explican a coexistencia e altemancia nestas páxinas de
autores medievais como Martín Codax, Joan de Guillade, Alfonso X o Sabio,
Bemal de Bonaval, o Marqués de Santillana e mesmo un fragmento da traducción da Crónica Troyana, pero tamén de autores galegos consagrados que
xa faleceran daquela como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Manuel Leiras Pulpeiro, Valentín Lamas Carvajal, etc.; sen esquecer os
autores novos como Manuel Antonio ou en facetas pouco coñecidas para o
público como son, por exemplo, o poema "Recordos" de Julio Camba ou as
dúas composicións poéticas da autoria de Vicente Risco. Pero a publicación
non quere deixar de lado tampouco a presencia de autores estranxeiros, como
se pon de manifesto na colaboración de Leite de Vasconcellos, nas traduccións
de composicións como A vaca cega de Joan Maragall ou na composición de
Maurice Maeterlinck "Et s' il revenait un jour... ".
Dado o seu carácter de antoloxía o suplemen~o combina de xeito moi
variable as composicións líricas, textos en prosa, homenaxes, contos, notas de
redacción, etc.; este feito tamén explica a ausencia nas súas páxinas de crítica.
Pois ben, tampouco as diferentes seccións que amosa a publicación responden a unha distribución regular dos textos, tanto no que se refire á súa
periodicidade como no referente á súa autoria. De feito, non hai ningunha sección presente en tódalas entregas do suplemento e son na súa maioria de
carácter esporádico.
As seccións que figuran nesta publicación son as seguintes:
A) GLOSA
Constitúe a sección máis longa, pois conta con trece entregas. O seu responsable é Antonio Valcárcel, quen adoita asinar coas iniciais A. V. Como xa
indica o epígrafe este autor selecciona un breve fragmento dun escritor (reproducido na cabeceira da súa colaboración) para a continuación escribir a súa
interpretación ou comentario sobre o tema ou motivo tratado nel. Os seus textos constitúen breves discursos ou verbas incentivadoras de carácter patriótico
referidas a Galicia.
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Eladio Rodríguez González, "Coa porta aberta'', en Nós, (10-IX-1918), p. 1.

47

Entre os textos glosados figuran tres de Pondal, dous de Rosalía de Castro, outros tantos de Cabanillas, e nunha ocasión comenta a Salvador Golpe,
Lamas Carvajal, Curros, Alberto Garda Ferreiro, Noriega Varela e Aureliano
J. Pereira.
A resultante destes textos é a denuncia da inxustiza, a incitación á loita
e un canto á liberdade, sempre cun ton adoutrinador que busca finalmente a
concienciación galeguista do lector.
B) PINTORES DE ALMAS
Baixo este epígrafe o seu responsable, Eladio Rodríguez González,
recolle unha serie de catro composicións poéticas nas que homenaxea a outros
tantos persoeiros da vida artístico-cultural galega da época. Don Eladio tivera
unha sección homónima na publicación A Nosa Terra na que publicara doce
entregas onde rendía homenaxe a diversos artistas; estes son, por orde cronolóxica da publicación dos artigos: Sotomayor, Lloréns, Castelao, Sobrino,
Concheiro, Xan Luis, Abelenda, Asorey, Seijo Rubio, Madariaga, Bello
Piñeiro e Imeldo Corral.
Os creadores homenaxeados neste novo suplemento son os seguintes:
- "Manuel Abelenda": Abre a sección na entrega 22ª da publicación,
datada o 4 de febreiro de 1919. Esta composición loa a figura do pintor, que
se contaba entre os amigos de don Eladio. Anos máis tarde este artista plástico
será quen lle ilustre a cuberta do seu libro Oraciós campesiñas (este volume
ten a particularidade de que parte da súa tirada presenta unha portada realizada
por Castelao e a outra parte amosa unha cuberta diferente, pintada por Abelenda, como xa advertira Vicente Risco72).
Esta composición xa fora publicada con anterioridade no número 37 de
A Nosa Terra o 20 de novembro de 1917 (p. 5).
- "Xesús Corredoira": Este poema que homenaxea a figura do pintor ve
a luz o 18 de febreiro de 1919. É a única entrega desta sección que non se tiña
publicado con anterioridade. Será reproducida posteriormente en El Compostelano (23 de marzo de 1929).
-"Alfonso Castelao": Texto aparecido o 25 de febreiro de 1919. Constitúe unha homenaxe á figura máis relevante da vida cultural e política de
Galicia. O texto fora presentado con anterioridade na sección do mesmo nome
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"De coidada presentazón, c' unha soberbia portada do Castelao parte da edición, e outra
parte unha moi fermosa d' Abelenda... ", en Nós, nº 50, (15-11-1928), p. 38.
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que o autor publicou enA Nosa Terra. Esta composición figura no número 33,
do día 10 de outubro de 1917 (p. 5), e compleméntase cunha caricatura do
homenaxeado.
- "Francisco Asorey'': Exaltación das calidades deste escultor galego
que reflicte de modo singular e moi acertado a realidade e mesmo os sentimentos cotiáns da nosa xente. A composición, publicada o 20 de marzo de
1919, xa aparecera no número 38 de A Nosa Terra, do 30 de novembro de
1917 (p. 1), acompañada dunha caricatura do escultor.
C) CANTIGAS NOVAS
O responsable desta sección é o poeta Juan Femández Merino, quen
publica catro composicións da súa autoria:
-"Curros, Pondal e Chané", neste texto o poeta dialoga co mar da
Coruña, "Orzán", a quen lle chama "bardiño exemplar", pois canta co bater
das súas ondas para agasallar os persoeiros da cultura galega que descansan na
cidade herculina.
- "Galicia", composición poética que mereceu o premio honorífico na
Festa da Poesía e da Música Gallegas celebrada en Lugo o día 6 de Outubro
do ano 1918.
-"A raza de Gundar", nela o autor formula unha incitación á loita apelando ó pobo galego, a quen chama "raza de Gundar". Como sabemos, na
épica pondaliana personalizase ese topónimo converténdoo nun bardo, no
máis importante destes rapsodos celtas, cantores errantes das fazañas dos
heroes e heroínas da súa raza -o "bardo Gundar" é o propio Pondal-; deste
xeito a composición homenaxea a figura do poeta de Ponteceso á vez que
incita ó pobo galego para que no seu rexurdir se erga e expanda "pola Terra as
leis da Unidá".
-"Ou, Cruña", que figura na 28ª entrega do suplemento, constitúe unha
loa desta cidade que acolleu ó poeta tralo seu longo peregrinar polo mundo
(aló polo 1891, cando aínda era un neno, marchou primeiro ó Brasil, posteriormente tamén viviu en Uruguai, Arxentina e A Habana, onde colaborou na
prensa da illa con numerosos poemas, a miúdo asinados co pseudónimo Fernán Minero).
D)CONTO/CONTOSGALLEGOS
Esta resulta a sección máis heteroxénea, pois baixo o seu epígrafe recóllense composicións de carácter moi diferente:
- As dúas achegas de Manuel Lugrís Freire, "O raposo e mail-as galiñas", conto didáctico formulado a xeito de fá bula coa súa máxima final e "A
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nogueira", que é unha historia breve tamén con finalidade ético-social. O mesmo autor é o responsable do
texto titulado "Homero" (p. 20), que aínda que non
figura o nome da sección CONTO na súa cabeceira pertence tamén a ela. Trátase dun relato breve ó modo tradicional que recrea a tópica escena de casa labrega pobre,
aldeá, onde busca acubillo na noite un mendicante cego
que tanxe a zanfona.
- Lisardo Barreiro publica "O fogueteiro", narración en verso de sabor amargo tamén con máxima final.
Este autor colabora noutra ocasión neste suplemento co
soneto "Ramón Cabanillas", recollido na 28ª entrega da
colección.
Manuel
Lugrís
Freire

- Lois Pereiro González -o coñecido redactor da publicación El Agrario Barcalés- na súa colaboración "Mari-Ignacia" recolle un relato breve ó
xeito tradicional expresado nun ton rexoubeiro.
- Tamén seguindo a estética tradicional deste tipo de relatos, rexistramos o conto titulado "Xaniño", de Luis Villardefrancos Calé, quen xa colaborara con anterioridade con algún texto en prosa na publicación Gaceta de
Galicia (Santiago, 1878-1918).
Con respecto á súa temática obsérvanse pois dúas tendencias claramente
diferenciadas: dunha banda o conto popular tradicional que se remonta á tradición oral onde se nos contan historias sinxelas ou escenas da vida cotiá
ambientadas na aldea e de sabor costumista; doutra banda situamos as narracións de carácter social cunha finalidade didáctica, crítica ou reivindicativa.
No referente á súa estética diremos que todos eles son textos dunha extensión máis ou menos breve escritos en prosa, coa excepción de "O fogueteiro" ,
que botando man dunha estética xa en decadencia na época utiliza o verso.
E) DE MIN PRA VÓS
A narración "O conselleiro" é o único exemplo desta sección. Coidamos
que a redacción do suplemento decidiu cambiar o epígrafe de CONTO por
este porque así se chamaba a sección que o seu autor, Ricardo Carballal,
publicara na revista A Nosa Terra. Este escritor e galeguista-foi un dos fundadores da Irmandade da Fala da Coruña de 1916- morrera prematuramente
no 1922.

Foi autor de numerosos relatos espallados pola prensa galega de comezos de século, principalmente na revista A Nosa Terra. Postumamente, a edi-
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torial Nós publica en 1928 un libro De min pra vós (contos do pobo), onde
recolle esas narracións publicadas na revista.
Con anterioridade o xornal El Noroeste publicara no número 4º do suplemento ¡Terra a Nosa! o conto "O tesouro acobillado" deste mesmo escritor.
F)HIMNO
Aínda que só nunha ocasión se rexistra o nome
explícito da sección, si se observa na publicación unha
vontade de recoller aquelas letras poéticas rµáis significativas ás que se lles puxo música; así na segunda
entrega figura o "Himno Rexional Galego" (p. 6) coa
poesía de Eduardo Pondal e a indicación explícita da
música composta polo mestre Pascual Veiga. Recóllese
tamén a "Alborada Gallega" con texto de Francisco Mª de la Iglesia e á que lle pon música tamén Pascual Veiga,
ou o poema de Rosalía "Negra Sombra" ó que lle compuxera a música Juan Montes e "Meus amores", de Salvador Golpe, con música de J osé Baldomir.
José

Este interese pola música era común na época e respondía á tradicional
interrelación entre esta e o poema. O mesmo Eugenio Carré Aldao 73 alude a
esta importancia da compoñente musical neste termos:
"Tarnbien el noble arte de la música no fué ajeno á la obra salvadora de
reconstrucción de la patria. Nuestras melancólicas y tiemas melodías populares revistiéronse de todas las magnificencias del genio y recorren triunfalmente
el mundo. A los orfeones gallegos corresponde la mayor gloria de su propagación"

G)BALADA
Esta sección recolle tan só dúas composicións poéticas: "Os tres loitos"
(p. 95), da autoría de Eugenio Carré Aldao, formada por tres estrofas con
refrán ó modo da balada francesa, e a composición poética "O pandeiro" (pp.
109-110), asinada por José Mª Moar, na que o autor celebra a utilización deste
instrumento musical tradicional.
H)AVOADORA
Sección que conta con unha única achega. Trátase dunha composición
breve escrita en verso, asinada por Juan Femández Merino, titulada "Unha
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Eugenio Carré Aldao, Literatura Gallega, Barcelona: Casa Editorial Maucci, 1911, p. 130.
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bágoa" (p. 55) onde se reflicte unha vez máis un lirismo suave que é manifestación do amor pola terra.
1) O Catecismo do labrego

Aínda que non se fai explícito o seu carácter de sección coma nos casos
anteriores, o suplemento reproduce ó longo de quince entregas a obra de
Valentín Lamas Carvajal que tanta sona e difusión acadara - ata trece reedicións en vida do autor-, O catecismo do labrego, publicado inicialmente na
revista O Tío Marcos d'a Portela baixo ese título, e no 1889 como libro co
título Catecismo da doutrina galega. O texto, que acadou un éxito editorial
sen precedentes na nosa literatura, constitúe unha parodia do Catecismo de la
Doctrina Cristiana do Pai Gaspar Astete. Aparece sinxelamente estructurado
a xeito de preguntas e respostas para propiciar a presencia continua de dous
planos enfrontados e potenciar o valor didáctico, adobiado dunha gran cantidade de recursos paródico-humorísticos. O ton xocoso e paródico ten como
obxectivo a denuncia do peso opresor das institucións e poderes públicos
sobre os labregos, incentivando deste xeito a crítica das inxustizas sociais.
Resumindo, entre os contidos do suplemento combínase a prosa e o
verso de xeito variable. As composicións líricas, homenaxes, himnos, breves
narracións en prosa, glosas, etc. figuran nas súas páxinas de xeito alternativo
como corresponde ó carácter de antoloxía da publicación, aínda que se observa
unha presencia do verso progresivamente maioritaria. Tampouco as diferentes
seccións que amosa obedecen a unha distribución regular, presentando a súa
maioria carácter esporádico e incluso diferente autoria. Responde deste xeito
tamén ó seu carácter de panorámica ó que xa aludimos con anterioridade.

3.3.3. Colaboradores.

No ámbito dos colaboradores é no que o suplemento presenta unha
maior diversidade. Observamos nas súas páxinas textos de moi diversa índole,
que ordenamos en tres grupos diferentes:
A) Textos de autores medievais.
Salienta a representación da lírica medieval galego-portuguesa, reprodúcense cantigas de Bemal de Bonaval e Martín Codax, unha "Canción" do
Marqués de Santillana, un fragmento da Crónica Troyana -no terreo da
prosa- e unha cantiga de escarnio do rei Afonso X. A presencia das cantigas
de Martín Codax e Bemal de Bonaval non deixa de ser un feito novidoso, pois
aínda que as edicións da lírica dos Cancioneiros aparecen en Europa xa na primeira metade do s. XIX o coñecemento daquela lírica de tradición medieval
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na nosa terra é moi posterior. E, de feito, as primeiras mostras de poemas de
filiación neotrobadoresca datan da segunda década do s. XX (Carles Riba,
Pondal, Xoán Vicente Viqueira). Eladio Rodríguez González pertenceu quizais ó pequeno grupo de intelectuais que coñecía a lírica dos Cancioneiros,
que anos despois seria estudiada por xentes do Seminario de Estudos Galegos,
mentres que a revista Nós (1920) ofrecía algunhas mostras. Pode ser tamén
que estas cantigas chegaran ás páxinas galegas do Nós que aquí tratamos por
algún amigo ben informado de don Eladio.
B) Textos de autores do Rexurdimento e epígonos:
Pero a maior cantidade de achegas corresponde a
aqueles autores galegos que iniciaron o Rexurdimento ou
o prolongaron. Entre eles cóntanse os daquela xa finados
como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Manuel Leiras Pulpeiro, Alberto Garda Ferreiro,
Francisco Mª de la Iglesia, Manuel Martínez González,
Xesús Rodríguez López ou Valentín Lamas Carvajal,
entre outros; e os coetáneos da publicación Leandro Carré,
Eugenio Carré Aldao, Francisco Tettamancy --quen
adoita asinar co pseudónimo Fuco de Tabeayo-, Heraclio Pérez Placer, Aurelio Ribalta ou Francisco Porto Rey.
Estas colaboracións constitúen, sen dúbida, un dos aspectos máis relevantes da publicación, pois nas súas páxinas figuran aqueles autores xa consagrados do noso panorama literario e doutra unha representación das novas
xeracións. Entre as contribucións destes últimos destacan algúns dos primeiros textos de Manuel Antonio, así como as dúas composicións poéticas da
autoria de Vicente Risco ou o poema "Recordas" de Julio Camba.
Merece unha mención especial a sección denominada "Glosa", na que
o colaborador, Antonio Valcárcel, reproduce un pequeno fragmento dunha
composición poética para a continuación facer a súa reflexión persoal sobre o
tema da mesma. Xa analizada con anterioridade nestas páxinas polo seu carácter de sección deste suplemento.
C) Autores non galegos:
Pero a publicación non quere deixar de lado tampouco a presencia de
autores estranxeiros, como se pon de manifesto coa presencia de textos representativos doutras literaturas:
A representación portuguesa correspóndelle a Leite de Vasconcellos coa
composición poética "Galicia". O portugués elabora este soneto no que canta
á paisaxe, á historia, á relación con Portugal e homenaxea algúns ilustres
nomes galegos.
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No caso da literatura catalana recóllese unha traducción de A vaca cega
de Joan Maragall realizada por José Iglesias Roura (p. 40).
Tamén se rexistra a composición poética de Maurice Maeterlinck "Et
s'il revenait un jour... " que inspira o poema en galego de Antonio Valcárcel.
Aínda que non se mencione explicitamente, debe tratarse dunha traducción.
Corno sabemos, este escritor nacido en Bélxica no 1862, viviu boa parte da
súa vida en Francia, onde desenvolveu unha brillante traxectoria !iteraria. Foi
un destacado sirnbolista e concedéronlle o Premio Nobel no 1911. Gozou de
moita sona na época, de feito as súas composicións figuran tamén traducidas
noutras publicacións daquela.
Os pseudónimos

Outro aspecto interesante na publicación estudiada constitúeno a utilización de determinados pseudónimos, feito que non resulta rechamante dada
a súa presencia masiva nas nurnerosísirnas revistas !iterarias existentes en
Galicia a finais do século XIX e comezos do XX. Temos que advertir sen
embargo que a súa presencia é puntual e son moi rnaioritarios os casos de
escritos asinados ó xeito convencional.
Contamos con diversos pseudónimos que presentan trazos moi singulares cada un deles:
a) Arminda Flora Serrano.

Este pseudónimo agocha o nome de Valentín Lamas Carvajal e presenta
unha historia non exenta de certa polémica74 . O autor era no 1876 o director
de El Heraldo Gallego, publicación ourensá que convocara nese ano un concurso de poesía patrocinado por Modesto Femández y González. A composición que resultou gañadora, "A miña nai", figuraba asinada por Arrninda Flora
Serrano, pero este nome ficticio de muller escondía o nome de quen era o verdadeiro autor, Valentín Lamas Carvajal, o mesmo director do xornal. A utilización do pseudónimo é explicable dada a súa imposibilidade de participar
nun certarne que convocaba a publicación que el mesmo dirixía e por ser ademais amigo e protexido do patrocinador do concurso. O premio concedido a
esta enigmática "muller" foi obxecto de rnúltiples comentarias. Ó ano
seguinte, Valentín Lamas Carvajal publica este poema na terceira edición de
Espiñas, follas e frores 75 . A composición foi reproducida posteriormente na
Revista Gallega, asinada polo mesmo Lamas Carvajal.
74

Recollida nos estudios de Ricardo Carballo Calero, "Arminda Flora Serrano", en Libros e
autores galegos, A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, vol. I, 1979, pp. 193-195. E posteriormente, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda en Anuario de estudios literarios galegos, Vigo:
Galaxia, 1992, pp. 69-92.
75 Valentín Lamas Carvajal, Espiñas, follas e frores, Madrid: Imprenta y fundición de M.
Tello, 1877, (3ª edic.).
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b) Asieumedre.

Recóllese nunha única ocasión, na 28ª entrega, asinando o texto satírico
"¿Caeu algún burro?". Este pseudónimo foi o empregado polo -escritor
Manuel Lugrís Freire para asinar esta narración, aínda que maioritariamente
asinou os seus escritos co nome propio. Nesta publicación figuran outros tres
contos da súa autoria: "Homero", "O raposo e mail-as gatiñas" e "A nogueira"
asinados co seu nome e apelidos.
Como sabemos, Manuel Lugrís Freire, o que fora codirector xunto con
Ramón Armada Teixeiro da primeira revista galega da emigración americana
que estaba integramente redactada en galego, A Gaita Gallega, publicou a
maior parte da súa obra narrativa nun volume recopilatorio titulado Contos de
Asieumedre76 , textos de propaganda rexionalista cunha finalidade didáctica e
estilo popular. Entre eles tamén se conta algún dialogado en forma de paso de
comedia como o titulado "Ir por Ian"
Este autor empregara ademais outros pseudónimos: Roque d'as Mariñas, K.ñoto e o anagrama L. U. GRIS.
c) Esperanza Roca.

Este pseudónimo só figura recollido neste suplemento nunha ocasión, ó pé da composición poética "A
él", na páxina 92. Esta composición xa fora editada con
anterioridade na publicación luguesa A Monteira 77 e
anos despois na cubana Galicia Moderna 78 . No semanario lugués dérase a coñecer este autor por primeira vez
con diversas composicións asinadas con este mesmo
pseudónimo, entre as que se contan, ademais desta reproducida no suplemento Nós, "¡Probes paxaros!", "Aparénceas", "Espiñas", "¡Queixa!", "¡A libertá!", "'A
muralla de Lugo", "¿Que din as brisas", "Botaranme
d'os bes e mais d'a casa", "Lembranza" e "¡Piedá!".
Esperanza Roca foi obxecto de diversas consideracións dende que fora
feita a edición facsimilar da revista A Monteira 79 , en 1989.
76

Modesto Hermida, Narrativa galega: Tempo de Rexurdimento, Vigo: Xerais, 1995, pp.
135-137.
77
A Monteira, nº 18, (1-II-1890), p. 138.
78
Galicia Moderna, vol. II, nº 3, (16-III-1890), p. 2. E nesta mesma publicación figura, tamén
asinada con este mesmo pseudónimo, a composición "¡Pobres paxaros!", vol. II, nº 5, (29-III1890), p. 4.
79
No mesmo prólogo a esta publicación recóllese o estudio de Xesús Afonso Montero: "A
Monteira. De re !iteraria", Pontevedra: Xunta de Galicia, 1989, pp. XXXVII-XI; posteriormente Carmen Blanco publica "Unha muller na Monteira", unha aclaración que ve a luz en
La Voz de Galicia, (20-II-1989), e tamén Aurora Marco se manifestou ó respecto no seu artigo
"¿Quen foi Esperanza Roca" recollido en La Voz de Galicia, (24-II-1989).
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Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, no seu artigo "Os que se ocultan: a
práctica do pseudónimo na literatura galega" 8º, indícanos que é o mesmo
director de A Monteira, Amador Montenegro Saavedra, quen está detrás deste
pseudónimo:
"Esperanza Roca é en realidade, un dos varios pseudónimos de Amador
Montenegro Saavedra, fundador e director deste semanario de "intereses rexionales e literatura". Para fornecer tales intereses dispuña A Monteira de apreciables escritores, pero, ás alturas de 1890, un semanario que se proclamaba de
literatura non podía desentenderse da autoria feminina. Despois de Rosalía,
non. Certo sector do público -entre o que se contaria, ¿por que non?, algunha
muller- empezaba a sentir como unha deficiencia a ausencia de colaboradoras femininas. Claro que as escritoras non abundaban, polo menos na Monte ira,
onde unicamente publica -e para iso, moi episodicamente- Filomena Dato
Muruais. Se non había mulleres, inventábanse. Producto desta . invención é
Esperanza Roca".

Coincidimos coa responsable do artigo en que este pseudónimo nace
coma unha persoal homenaxe deste lugués á figura de Rosalía de Castro.
d) Fuco de Tabeayo.

É o único pseudónimo da publicación que se rexistra en máis de unha ocasión. Aparece ó pé da narración
"O merlo", que se pode ler na primeira páxina da terceira
entrega. Figura tamén no texto recollido nas páxinas 7172, "Ir pillar terra ao mar", asina a composición poética
"Noite oriental" recollida na entrega número 23 e
"Domingo d' Antroido", poema que se rexistra na páxina
107 deste suplemento.

Por fontes indirectas 81 descubrimos que este pseudónimo foi empregado por Francisco Tetamancy, quen
curiosamente non asinou ningunha das súas colaboracións neste suplemento co nome propio.
Francisco
Tettamancy
colaborou
tamén co
pseudónimo
Fuco de
Tabeayo

e) Manoel da Ruanova.

É o responsable dunha breve composición poética, "¡Teño envexa de
vosoutros ... !", recollida na páxina 100, correspondente á 25ª entrega (25 de
febreiro de 1919).

80

Anuario de estudios literarios galegos, Vigo: Galaxia, 1992, pp. 69-92.
Galicia, A Habana, nº 30, (25-VII-1905), p. 6. Onde di textualmente: "Fuco de Tabeayo es
el eudónimo que emplea nuestro distinguido colaborador D. Francisco Tettamancy".

81
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A colaboración figura asinada en Bos Aires.
Razóns de métrica, de temática e ton poético intimista, permiten relacionar este poema co titulado "O medianeiro" (p. 104), caracterizado por un
certo recendo de saudade. A explícita mención do rio da Prata constitúe outro
nexo de relación, pois como quedou anotado, "¡Teño envexa de vosoutros ... !"
leva ó pé a referencia á capital arxentina. Ó noso entender, ese Manuel da
Ruanova ben puidera ser o pseudónimo de Manuel Castro López.
f) Un enxebre.

Só se recolle nunha ocasión, na entrega número 23 da publicación.
Figura ó pé da composición poética "Epopeyas transcendentales", nas páxinas
89-90;
A súa estructura responde á sección "Glosa", pois encabezan a composición tres versos en italiano e a continuación figura o poema galego. Dado
que esta sección do suplemento é da responsabilidade de Antonio Valcárcel,
pensamos que moi posiblemente el é o responsable do texto.
g) Xan Fouciño.

Atopámolo nunha única ocasión na narración titulada "Ir por lán ... ", que
figura entre os textos que constitúen a entrega número 21.
Resulta ser o máis singular, pois contradí o principio sobre o que se
asenta a utilización do pseudónimo, que é agochar o nome propio de quen o
emprega. Neste caso o autor asina o texto cos dous, figura en primeiro lugar
Xosé Ramón e Femández e inmediatamente debaixo e entre paréntese, o pseudónimo (Xan Fouciño). Non se recollen outras colaboracións do autor co seu
nome real na publicación.
Este mesmo escritor xa tiña asinado co pseudónimo Xan Fouciño a que
fora a súa primeira publicación, o conto titulado "Deliraba", que vira a luz na
revista O Tío Marcos d'a Portela 82 . Catro anos máis tarde emprega outro
pseudónimo, Ben-Cho-Sey, co que acadará moita máis sona.
h) O tío Marcos d'a Portela

Nome que lle dá título á publicación ourensá dirixida por Valentín
Lamas Carvajal, o escritor que se agocha detrás deste pseudónimo.
Valentín Lamas Carvajal foi o escritor que máis fondamente sentiu a
necesidade de promover unha cultura accesible ó pobo, e máis concretamente
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ó campesiñado, quen non só resulta ser o principal destinatario da súa literatura, senón que adquire un papel moi destacado na súa comunicación !iteraria.
Para facilitar esta comunicación recorre dunha banda á creación dunha prensa
galega -moito máis accesible ós labregos que o formato libro- e doutra ó
achegamento ó pobo falándolle de igual a igual mediante un emisor máis próximo, para o que botaria man dun pseudónimo, O tío Marcos d'a Portela.
En realidade esta figura non é creada por Lamas Carvajal, senón que xa o
Padre Sarmiento asinara un dos dous textos en galego da súa autoria con tal
pseudónimo. As 1.201 coplas que constitúen o seu "Coloquio de 24 gallegos rústicos" atribúellas Sarmiento a Marcos da Portela "el rústico más divertido, picarán y gracioso que alli traté aún siendo yo niño" 83 . O frade distanciábase deste
xeito do seu texto e homenaxeaba a alguén que o impresionara cando era neno 84 .
Pero Lamas Carvajal non só retoma ese personaxe
xa empregado por Sarmiento, senón que o dota de vida
propia: labrego, veciño dunha aldea ourensá, "amigo de
chamar as cousas pol-o seu verdadeiro nome, falador
como moitos, honrado como poucos e defendedor do noso
lenguaxe como ninguén" 85 . Este heterónimo de Lamas
Carvajal aparece por primeira -vez no xornal do mesmo
nome o 7 de febreiro de 1876 e o creador consegue con el
o seu obxectivo de conexión coa masa da poboación (o
xornal editaba en 1877 uns catro mil exemplares).

Valentín
Lamas
Carvajal
aparece
tamén co
pseudónimo
Arminda
Flora
Serrano

Nesa mesma publicación edítase por primeira vez
o Catecismo do labrego, da autoria do mesmo Tío Marcos. Posteriormente, esas entregas serán recollidas nun
volume que ve a luz no 1888 e que acadará un éxito insólito na nosa literatura.
Cómpre, pois, a súa reproducción neste Nós. "Páxinas gallegas do diario da
Cruña El Noroeste".

3.3.4. O labor hemerográfico de Eladio Rodríguez González:
3.3.4.1. Na prensa da época.
As inquietudes culturais de don Eladio levárono a colaborar nunha
serie de proxectos culturais da máis diversa índole. Entre eles cabe destacar
que dende moi novo estivo vencellado ó eido xornalístico en múltiples tare83

Frai Martín Sarmiento, Colección de voces y frases gallegas, Edición de José Luís Pensado,
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fas: colaborador, redactor, xefe de redacción e mesmo director de diversas
publicacións.
A súa xeira xornalística comezou aló polo ano 1886, cando aínda vivía no
concello natal de Leiro. Publica os seus primeiros poemas na revista ourensá O
Tío Marcos d'a Portela. Efectivamente, as súas composicións "Os gallegos
fora d'os lares", "A trullada" e "O amañecer n-as aldeas", publicadas no mes de
febreiro dese ano, inician a súa delongada presencia nesta publicación nas distintas épocas. Se atendemos ás palabras de don Ramón Otero Pedrayo 86 «Din,
e dicía íl como Lamas Carvaxal amparoulle os primeiros versos».
No mes de outubro dese mesmo ano publicará na revista O Galiciano de
Pontevedra a composición poética "Presentimentos", e no mes de novembro
recóllense o texto en prosa "Catro verdades" e o poema "Or' o demo".
Ó longo deste 1886 aparecen as súas colaboracións na r_evista da emi-

gración galega en Cuba Galicia Moderna, onde publica "Os gallegos fora d' os
lares", que ve a luz no mes de marzo, e "El toque de alba" no mes de nadal.
En xaneiro de 1888 reproduce nesta mesma publicación o texto "O amanecer
nas aldeas".
Na coruñesa Galicia, dirixida por Andrés Martínez Salazar, publica no
ano 1887 a composición "¡Galicia, esperta!", que se rexistra no número 6,
aparecido no mes de xuño desta primeira época da publicación. Aínda colaborará con outras tres composicións: "N' cibdá" publicada no número 3, de
marzo de 1888; "Faíscas", de setembro de 1892, no número 3 da segunda
época, e "N-o muíño", no número 7, de xaneiro de 1893.
Alén mar e nese ano 1887 verá a luz a súa composición "Presentimentos", que figura na tocata nº 14 da revista cubana A Gaita Gallega, publicación
precursora no emprego exclusivo do galego en tódalas súas páxinas.
Ó pouco tempo da súa chegada á cidade herculina entrou a formar parte
da redacción do xornal coruñés La Mañana «Diario Liberal-Conservador»,
nacido o 8 de febreiro de 1888 e do que don Eladio chegará a ser director.

No prólogo que escribiu Otero Pedrayo ó primeiro volume do seu diccionario, editado postumamente, afirma que don Eladio: " ... fíxose na Coruña
cidadán por dous camiños: o xornalismo e a Poesía" 87 . Efectivamente, será na
prensa coruñesa onde maior cantidade de escritos rexistremos da súa autoria.
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A revista A Fuliada edita no seu nº 23 a composición satírica "¡Arrenégote, moda!", publicada o 5 de xullo de 1888. Ó longo dese mesmo ano aparecen algunhas das súas colaboracións na coñecida revista compostelá Galicia Humorística, onde no número 6 (do 30 de marzo) figura a súa composición poética "A orillas del Avia" e no número 9 (do 15 de maio) recóllese o
seu texto satírico "Escolares literarios".
Pero os seus textos figuran tamén en El Eco de Galicia que, dirixido por
Álvarez Insua dende a Habana, seguía directamente os avatares do movemento rexionalista, dando noticias do mesmo para a colonia galega e apoiando
o movemento en Galicia (edición da Historia de Galicia e El Regionalismo de
Murguía, financiamento de outras iniciativas, etc.). Da autoria de Eladio
Rodriguez recollemos cinco composicións poéticas: á súa lenda en verso "O
puzo do barco" séguenlle uns anos máis tarde "Rexurrexit", "Poesía", "¡Desperta!" e "No muíño".
No ano 1890 a revista Galicia Recreativa de Pontevedra acolle dúas
colaboracións da súa autoria. No número 18 figura a súa composición "Or'o
demo" e no número 20 "Toque de alba". Nese mesmo ano o semanario lugués
A Monteira publica no seu número 59 o poema "¡Cant-é!", do 15 de novembro de 1890 e no seguinte número aparece a composición poética "¡Demo non
digas!" á que lle segue o seu longo poema "O puzo d'o barco", peza coa que
gañou o caravel de ouro no certame literario celebrado na cidade de Betanzos
no 1887. Esta lenda en verso resulta demasiado longa para a súa publicación
nunha revista, de xeito que se edita fragmentada en tres números sucesivos, do
62 ó 64.
A revista ourensá Álbum Literario recolle nas paxinas 5-6 do seu
número 137, do 14 de setembro de 1890, a súa carta ó director desta publicación, Luciano Cid Hermida. Na misiva don Eladio dálle a noraboa como
director do orfeón de La Unión Orensana, pois esta agrupación viña de gañar
na Coruña o primeiro premio no certame celebrado nesa cidade. O texto titúlase "Felicitaciones".
Ó longo de 1894 aparecen tres textos seus na prestixiosa publicación da
emigración galega na Habana La Tierra Gallega, dirixida por Curros Enríquez entre os anos 1894-1896. Os seus títulos son "Caíndo ... caíndo" e "Rapazadas", este último aparece nos números 8 e 17.
A publicación coruñesa Vida alegre acolle no ano 1895 as dúas colaboracións da súa autoría: "¡ Dej adlos ir... !" e "Rapazadas".
No semanario Follas Novas, publicado en Cuba polos emigrantes galegos, colabora don Eladio en tres ocasións. A primeira, "Galicia pintoresca. A
orillas del Avia", rexístrase no número 131, correspondente ó 1899. Ó ano
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seguinte aparece a súa composición poética "No muíño", que por tratarse dun
texto moi longo publicase fragmentado en dous números (144 e 168).
Atención especial merece a súa colaboración na publicación coruñesa
Revista Gallega, órgano de expresión da coñecida Cova Céltica, que aludía ó
grupo de intelectuais galegos que se reunían na libreríà de Eugenio Carré
Aldao, quen exerceu unha sorte de mecenado para superar as dificultades económicas da revista que se editaba na súa imprenta. Ó grupo de "coveiros" pertencían Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Andrés Martínez Salazar, Salvador
Golpe, Galo Salinas, Francisco Tettamancy, Manuel Lugrís Freire, e o mesmo
Eladio Rodríguez González entre outros. O consello de redacción 88 desta
revista, editada entre 1895 e 1907, estaba constituído por Florencio Vaamonde, Francisco Tettamancy, Eugenio Carré e Eladio Rodríguez González,
dirixidos por Galo Salinas. Ademais do seu labor de redactor tamén participou
na revista con diversos escritos da súa autoria, un total de doce, publicados
entre os anos 1899 e 1904.
A súa actividade incansable lévao tamén a tomar parte na creación da
Asociación de Prensa (no ano 1904 na cidade da Coruña), da que don Eladio
foi inicialmente socio fundador e anos máis tarde presidente.
Nese mesmo ano, Galicia, Revista Semanal Ilustrada, publicada na
cidade da Habana, acolle no seu número 48 o seu poema "¡ Excelsior !" en
honor da figura de Curros Enríquez.
Coruña Moderna publica nas súas páxinas do número 6, (de 9 de abril
de 1905), o seu artigo de opinión "Lajura es en el Ejército".
A Nosa Terra é unha das publicacións periódicas onde o autor colabora
máis asiduamente. A súa andaina comeza no número 9 da súa primeira época
(4 de outubro de 1907), no que o autor reproduce o poema "Caíndo ... caíndo"
que aparecera con anterioridade no seu libro Folerpas. As súas 28 colaboracións aparecen de xeito irregular ata o ano 1927. Salientamos, como máis significativo, aquel grupo que constitúe unha sección chamada "Pintares D'almas", onde o autor homenaxea as figuras máis senlleiras do panorama cultural galego, entre as que se contan Castelao, Asorey, Sotomayor, Bello Piñeiro,
Concheiro, Lloréns, Sobrino, Xan Luis, Abelenda, Seijo Rubio, Madariaga e
Imeldo Corral.

No número 5 da revista Suevia, publicada na cidade de Bos Aires, edita
o seu poema "Neve ... " en marzo ·de 1916.

88
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No Boletín del Centro Gallego de Avellaneda publica, nonº 175, "Almiñas de Dios", aparecido en marzo, e "Sancta Santorum" en outubro dese
mesmo ano.
Ó longo do período comprendido entre o 1O de setembro de 1918 e 20

de marzo de 1919 ven a luz as primeiras 27 entregas do suplemento do diario
coruñés El Noroeste, ambos dirixidos por Eladio Rodríguez González quen
ademais colabora con numerosos textos neles. Un total de 16 colaboracións
son as rexistradas no suplemento Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El
Noroeste". Ocuparémonos detidamente da súa análise no seguinte apartado
deste estudio.
Este mesmo diario publicará outro suplemento chamado ¡Terra a nosa!
Bibrioteca Popular Galega (tamén dirixido por Eladio), que na súa terceira
entrega do 28 de febreiro de 1919 homenaxeará a figura de Manuel Curros
Enríquez. Don Eladio participa desta homenaxe publicando o seu poema
"¡ Excelsior.. !".
O xornal coruñés El Noroeste, do que Eladio Rodríguez é director por
eses anos, publica ó comezo do ano 1920 un -número extraordinario, o
segundo, que recolle gran número de achegas !iterarias entre as que se contan
unha serie de composicións poéticas dedicadas ás estacións do ano. Don Eladio é o responsable da titulada "Outono". Nese mesmo ano ingresa na academia o poeta Ramón Cabanillas, que ocupa a vacante de_Xosé Salgado Rodríguez, e don Eladio foi o encargado de responderlle. Os discursos de ambos
sobre "A saudade nos poetas gallegos" foron recollidos nun libro que publicou
a Imprenta de El Noroeste da Coruña nese mesmo ano. Estes discursos foron
así mesmo integramente reproducidos no número extraordinario que publicou
a revista La Temporada en Mondariz para recoller aquela sesión extraordinaria da Academia na que ingresaron como académicos Ramón Cabanillas, Martínez Morás e se homenaxeou ó patriarca Murguía cunha magna festa no Balneario de Enrique Peinador. Nesta mesma publicación recollemos outros textos de don Eladio; en xullo de 1920 figura "Una riqueza gallega que debe
explotarse" e en 1926 o seu poema "Oraciós campesiñas".
Eladio Rodríguez González fora un dos membros fundadores da Real
Academia Galega constituída na cidade da Coruña o 4 de setembro de 1905,
cando se celebra na Casa do Consulado unha xuntanza na que se nomea a
xunta directiva da nova Academia Galega. Como membro desta institución
colaborou tamén con numerosos artigos no seu órgano de difusión, o Boletín
da Real Academia Galega, no que mesmo redactou moitos escritos sen asinar
na súa calidade de secretario dende 1920 e, a partir do 20 de novembro de
1926, como presidente; cargo ó que renuncia por motivos de saúde en 1934.
Entre as colaboracións asinadas por don Eladio nesta publicación, no período
que abrangue os anos 1920 e ata o 1933, cóntanse: "Don José Fontenla Leal,
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fundador de la Academia e iniciador del himno gallego de Pondal y Veiga",
"Homenaje en honor de D. Manuel Murguía", "Don Manuel Murguía", "Pastor Díaz en la Poesía y en la Literatura gallega", "Don Andrés Martínez Salazar", "Manuel Lago González, Arzobispo de Compostela", "Don Bemardo
Rodriguez", "La muerte del Arzobispo de Santiago D. Manuel Lago González", "Don Ramón García Mon", "Don Florencio Vaambnde", "D. Juan Barcia Caballero", "Don Galo Salinas Rodriguez", "Curros Enríquez", "Tierra
gallega para un panteón gallego en Buenos Aires", "Don José Iglesias Roura",
"Nuestro número extraordinario", "Comarcas gallegas. El "Ribeiro" de Avia",
"Don Eugenio Carré Aldao", "El primer centenario de D. Manuel Murguía" e
"D. José GarcíaAcuña". Moitos deles aparecen na sección "Letras de duelo",
encargada de dar noticia do pasamento dalgúns dos membros da Academia e
rememorar a súa traxectoria vital.
A revista bonaerense Acción Gallega acolle nas súas páxinas diversas
colaboracións súas entre as que se contan "Castelao", publicada no seu
número 16 (de 31 de decembro de 1921); no número 32 de maio de 1923 a
composición poética "¡Almiñas de Dios!"; en agosto dese mesmo ano aparece
o seu artigo de opinión "Triunfo del arte gallego" e no número seguinte,
correspondente ó mes de setembro, publica o poema "Lusco e fusco".
Na coruñesaAlfar, voceira dos poetas vangardistas, rexístranse ó longo
de 1923 tres colaboracións de Eladio Rodriguez González: "Meu ceguiño",
"Lusco e fusco" e "Bátete, corazón". O seu fillo Julio Rodriguez Yordi foi
tamén colaborador destas páxinas.
O dezanove de setembro de 1925 aparece na publicación santiaguesa
El Compostelano a súa primeira colaboración, "¡Qué amañecer feiticeiro! ... ".
Con ela inaugura unha longa xeira -constituída por oitenta e nove escritos
da súa autoria- que se estende ata o 7 de xullo no ano 1941 en que se recolle o seu texto "Lume". No mes de novembro de 1925 aparece no Boletín Oficial del Centro Gallego da cidade de Bos Aires a súa composición poética
"Ben de Dios".
A revista bonaerense Céltiga publica ó longo do ano 1926 diversos poemas do autor: "Alma ferida", "Rapazadas", "Asosego e tempestá", "A hora
mística", "Cando queiras", "A gaita enmeigadora", "Oraciós campesiñas" e
"Sant-Yago", na súa maioria inéditos.
Na ourensá Nós unicamente rexistramos un texto seu, aínda que figura
de xeito explícito na nómina dos seus colaboradores. O poema "Almas viaxeiras" aparece no número 40, do 15 de abril de 1927.
O diario santiagués El País Gallego acolle nas súas páxinas do número
extraordinario, editado con motivo da celebración do 25 de xullo de 1927,
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numerosas colaboracións !iterarias de interese entre as que se conta o seu
poema "Oración sin nome".
Tamén está presente don Eladio na revista do Centro Galego de Montevideo, Galicia 89 , na que no número 124 do ano 1927 publica o poema
"Mundo adiante" e, no ano 1930, o seu artigo de opinión "La espiritualidad
coruñesa" na entrega 159.
Entre as súas diversas colaboracións na prensa da cidade da Habana
cóntase tamén a súa presencia na publicación Eco de Galicia en xaneiro de
1927. No número 315, ve a luz a súa homenaxe lírica a Xan Barcia Caballero.
Deste mesmo ano tamén data a súa colaboración na revista coruñesa Domecq
en Galicia, na que publica o poema "Os dous ronseles" no seu Extraordinario
número 2, do 1 de xullo de 1927.
A revista viguesa Vida Gallega, dirixida por Jaime Solá, acollerá tamén
entre as súas páxinas ó longo do ano 1928 dez textos da súa autoría. As súas
composicións figuran na sección "Los consagrados", onde se recollen as composicións dos poetas máis relevantes da época. Non se trata de novas creacións do autor, pois xa foran publicadas con anteri-0ridade.
Galicia Gráfica da Coruña acolleu no seu número 118 o seu artigo de
opinión "Los 'Caladiños"', do 2 de abril de 1929.

A publicación luguesa O Gaiteiro de Lugo, calendario gallego, recolle
entre as súas páxinas algunhas das composicións máis coñecidas do autor,
entre as que se contan "Xan labrego" e "Ribeirana" na edición correspondente
ó ano 1930 e "O noso Santo Patrón" no volume de 1948.
O Centro Galego de Bos Aires publica dende 1926 a revista Galicia na
que don Eladio tamén participou no seu número 226 co artigo de opinión "Los
pueblos que saben vivir su vida", de outubro de 1931.
A revista Arenteiro reedita "O puzo do lago" no nº 5 correspondente ó
mes de maio de 1935.
Na longuísima xeira da revista El Eco Franciscano recóllese unha única
colaboración súa, que figura no número 1.092, correspondente ó 15 de xullo
de 1939. Reproduce a "Canción do camiño" que o autor escribira con motivo
do ano Santo de 1926.

89

A revista Centro Gallego de Montevideo inicia a súa primeira andaina o 12 de outubro de
1917 e remata en 1925. Pero presenta unha segunda xeira, cun novo título, Galicia, que abrangue dende 1-VIII-1929 ata o 1930.
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DOUS RONSELES
Para « Domecq en Galicia »
Pol-os anchos camiftos
do inquedante e atraente mar Atlántico,
dous ronseles anuncian
o noso eterno paso :
o escurento ronsel dos que caíron,
i-o lumioso ronsel dos que trunfaron.
Un é o ronsel da morte,
que baixo as augas garda os desenganos
de tódol-os vencidos
por tódol-os fracasos,
i-outro é o ronsel da vida
que foi vitoria e sorte pr'os mimados
por tódal-as sorrisas
de tódol-os fala.gos.
N'ese longo camiílo, que é tan noso,
¡ cántas bágoas dooridas se choraron,
e cántas bágoas ledas se verteron
ô decorrer dos anos 1 •••
Así son de amargosas
as augas do inquedante mar Atlántico,
o novo Mare Nos.trum, tomba e berce .
dos galegos degaros
que tefien n'él, pr'a vida e máis pr'a morte,
vítores i-epitafios ...
¡ Que epopeia inmortal se · escriliiría
cos heroísmos calados
das grandes aventuras
que formaron no mar, ô noso paso,
o escurento ronsel dos ·que caíron,
i-o lumioso ronsel dos que trunfaron r
ELADIO RooRIGUEZ G:oNZALEZ
\Dibujo de R. Barros.)

DON ELADIO RODRiGUEZ . GONZÁLEZ
Poeta inspiradísimo y Presidente de la'. Real Academia Oallega
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Inédita p1·a "CELTIGA"
Cando queiras
mirar pr'o Lonxe e pr'o Adiante .
'busca .Iús, busca hourizontes,
uon busques escuri'Clade.
A escuridade enmedoña
as almas vagariñantes
iq11·e ·v an en santa
-pelengrinaxe
pol-os camiños etéreos
da Eternidade.
Si pensas chegar ô Lonxe
i-ô Adi.ante ,
chimpa.te a nadar nas aug~s
.gurgullentas da ;Saudade,
e dentro •u"·elas batúxate
1-a"Sulá·gate
ha·stra que sínta1-a"S cóxegas
milagn~iras e s oaves
do R8'Cordo,
que fan re'buliT as carnes
co formiguento proído
àe todal-as ansiedades ...

Si has d'ir sempre fite a fite
car'ô ·A diante,
pon nos ollos alnia e vida,
pon~no corazón ~ogaxe
e pon 'fe nos pensamentos,
pra que nos longos viaxes
que fagas 1J-Ol-os países
do Ensoñô poidas · to];}arte
coa aconga:dora
!Serenidade,
sempre amiga e compañeira
dos que andan pelen'h-inantes
en procura
ua Verdade .. .
Ergue ·o corazón ben alto,
pra que por P,ebâ.ixo pase
tod'a podrernia
das humanas ruinda<les ...

1

(ILUSTRó C. RODEIRO)

1

11

Poema de E/adio Rodríguez González en Céltiga, de Bos Aires (1926)
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Na revista Betanzos editada en Bos Aires, temos no número 44 o poema
"Marcha trunfal", en decembro de 1949, xa con carácter póstumo.
Resumindo, o labor xornalístico de don Eladio foi inmenso ó longo de
toda a súa vida, de xeito que as súas colaboracións aparecen debulladas en
preto de medio centenar de revistas publicadas en Galicia, pero tamén nalgunhas das máis salientables da nosa emigración na capital de Cuba, A
Habana (Eco de Galicia, El Eco de Galicia, Follas Novas, A Gaita Gallega,
Galicia, Galicia Moderna, La Tierra Gallega, Vida Gallega), en Bos Aires
(Acción Gallega, Arenteiro, Betanzos, Boletín Oficial del Centro Gallego,
Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda, Céltiga, Galicia, Suevia) e
Montevideo (Galicia).

3.3.4.2. En Nós. "Páxinas gallegas do dj.ario da Cruña
El Noroeste".
Eladio Rodríguez González, director desta publicación, é á súa vez un
dos seus colaboradores máis prolíficos.
Así, na súa faceta de dirección do suplemento é o responsable de dúas
notas editoriais que figuran na primeira e segunda entregas respectivamente,
na primeira páxina de cada unha delas. No primeiro destes textos, "Coa porta
aberta", figura unha presentación do proxecto e sinala cáles son os seus obxectivos. No segundo, "Na xuntanza está a forza e na forza está o trunfo", incide
na finalidade da publicación e engade os datos referentes ó autor e simboloxía da súa cabeceira, que xa será a definitiva. Ámbolos dous textos xa foron
transcritos e analizados con anterioridade no apartado correspondente á dirección e liña programática do suplemento, polo que non nos deteremos novamente na súa análise.
Tamén en prosa rexístranse outros dous textos da
súa autoria. O primeiro "Na morte do loitador", recollido
na p. 35 deste suplemento, correspondente á 9ª entrega
do 5 de novembro de 1918, dá noticia da morte en Compostela de Lois Porteiro Garea, o que fora presidente da
Irmandade da Fala de Santiago fundada o 28 de maio de
1916. Avogado, concelleiro e profesor universitario, que
con tan só 22 anos publicara en Madrid a súa tese de
doutoramento El sistema parlamentaria y su relación
con el caciquismo; el fora tamén o autor da primeira conferencia en galego pronunciada na Universidade de Santiago, "A transformación do Dereito Civil pola Grande
Guerra", lida o 1-IX-1915. En termos de don Eladio: "Un dos máis grandes
agarimos da redención da nosa Terra, un dos loitadores máis rexos e barudos;
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valia xa consagrada, voluntá feita intelixencia e intelixencia feita amor ô santo
ideal da renovación que tanto cobizamos ... ".
O seu pasamento fixo que a 11 ª entrega, correspondente ó día 19 de
novembro, fora unha homenaxe da publicación a este galeguista. Neste número
recóllense, ademais de un texto inédito do homenaxeado, "Verbas d'un loitador", di versos poemas da autoria de Antonio Valcárcel, Gonzalo López Abente,
Victoriano Taibo e dúas composicións de Cabanillas que na súa honra publicara días antes o xornal El Noroeste. Don Eladio, ademais dunha composición
en verso, foi o encargado de redactar o texto en prosa que encabeza a homenaxe e que ocupa a primeira páxina do suplemento. Nel explica o porqué desta
homenaxe "ô que foi noso ademirado amigo e ilustre propagandista do galleguismo" e declara explicitamente cál foi o labor "daquel home cheo de santa
inquietú e de nobre actividá, que foi de trunfo en trunfo padricando a boa nova
pol-as vilas y-as aldeas, pra sementar nas almas labregas, nas concencias dos
eternos asoballados, o amor â causa da redención da Terra... ".
Pero será na súa faceta de poeta na que Eladio Rodriguez González
achegue un maior número de escritos. Cóntanse un total de doce composicións poéticas da súa autoria. Hainas de moi diversa índole:
A) As correspondentes á sección "Pintores de almas" na
que recolle, como xa demos noticia con anterioridade, composicións dedicadas a Castelao, Asorey e
Abelenda que xa foran publicadas anteriormente na
sección homónima de A Nosa Terra. Unicamente o
poema a Xesús Corredoira, que figura na entrega do
18-II-1919 (pp. 94-95) é novidoso.
B) Os dous textos premiados no certame literario Festa da
Poesía e da Música Gallega celebrado na cidade de
Lugo o 6 de outubro do ano 1918: a composición
"Alma da raza", que obtivo o primeiro premio, e
"¡Malpocado!. .. ", que acadou o "premio especial yestraordinario".
Colaboradores
de Nós (1 918):
en pé, Francisco
Tettanumcy e
E/adio
Rodríguez
González.
Sentados:
Curros Enríquez
e· Martínez
Salazar. (A
Coruña, 1904)

O poema "Alma da raza" reprodúcese dous días despois de ser premiado de xeito íntegro na entrega correspondente ó 8
de outubro de 1918. Posteriormente, foi recollido en El Compostelano do día 17 de setembro de 1927.
A composición "¡Malpocado!. .. " aparece na seguinte entrega do
suplemento, o 15 de outubro de 1918. O texto figura completo e
ocupa a primeira e a segunda páxina completas. Anos máis tarde aparece reproducido en El Compostelano do 20 de setembro de 1927.
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Ámbolos dous textos figuran tamén de xeito íntegro no seu terceiro
poemario, Oraciós campesiñas90.
C) Aquelas composicións xa publicadas polo escritor, entre as que se
contan os poemas:
-"Neve ... ", recollido na p. 14, correspondente' ó número do día 1 de
outubro de 1918. Este poema xa fora editado con anterioridade pola
revista bonaerense Suevia no seu número 5, do 4 de marzo de 1916.
Anos máis tarde figurará reproducido no seu terceiro poemario,
Oraciós campesiñas 91 .
-"Alma ferida", publicado o 29 de outubro de 1918 (p. 32). É unha
composición na que solicita os agarimosos aloumiños da súa nai
para curar aquela mágoa sufrida tralas feridas producidas polo "mal
de amor" que padece. O poema constitúe un canto ó amor materno
do que di "que n-hai quentura máis doce / nin agarimo máis mol, /
que a qll;entura y-o agarimo/ que unha nai mimosiña ten pra nós".
Esta non será a única composición dedicada á figura materna, tamén
o poema "Cheguei á porta pensando ... " recolle os seus sentimentos
cara a Agustina González González, experimentados na súa visita ó
cemiterio de San Clodio, con motivo do pasamento desta a finais do
ano 1919. Este poema reprodúcese anos despois en Oraciós campesiñas92.
-"As almas mudas", aparecida no número correspondente ó día 24
de decembro de 1918 (pp. 61-62). Témolo novamente reproducido
nos seus poemarios Raza e Terra 93 e Oraciós campesiñas94 , e aínda
unha vez máis en El Compostelano (26-II-1929).
-"Xan Labrego", publicada na entrega do 21 de xaneiro de 1919
(pp. 78-79). Aparece tamén no seu poemario Raza e Terra 95 e reeditado anos máis tarde en El Compostelano do 2 de marzo de 1929
e aínda nas páxinas de O Gaiteiro de Lugo do ano 1930.
-"Refugallo" editouse neste suplemento o 28 de xaneiro de 1919, (p.
83). Aínda que será novamente recollido no seu libro Oraciós campesiñas96 e no número de El Compostelano do 5 de marzo de 1929.
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Eladio Rodríguez González, Oraciós campesiñas, A Coruña: Lit. e Imprenta Roel, 1927,
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Eladio Rodríguez González, Raza e Terra, Ferrol: Editorial Céltiga, 1922, pp. 20-22.
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Op. Cit., pp. 63-66.
9s op. e·lt., pp. 23-24.
96 op. e·lt.,pp.17-18.
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D) O poema escrito con motivo da homenaxe á figura de Lois Porteiro
Garea "Nobre apóstol de nobres ideas". É unha breve composición
na que a xeito de pregaria apela á figura deste galeguista como
"Símbolo grorioso / do arelar galego", fala das súas ideas galeguistas establecendo un paralelismo coa doutrina cristiá --como fixera,
por exemplo, na composición "Via Crucis" 97 , á que recurre o autor
noutras ocasións- "decote axionllados /todos estaremos/ repasando a doutrina luminosa / do teu forte e barudo Evanxelio. / O
Evanxelio santo/ d'estes novos tempos/ que nos falan das novas
auroras / e nos falan dos pobos libertos ... ", canta as cualidades do
prematuramente finado avogado que fora presidente da Irmandade
da fala de Santiago e remata a súa pregaria "Prende o lume dos teus
entusiasmos/ na larada dos nosos deseyos ... / Póusate nas almas,/
crávate nos peitos,/ ¡E dá ôs nosos espirtos escravos/ o balbor dos
espirtos redentos !...
Así pois, a súa presencia no suplemento responde a dúas vertentes:
unha, como director do mesmo, concretada nas dúas notas editoriais das primeiras entregas ou nos textos en lembranza da figura de Lois Porteiro Garea,
e outra, a máis extensa, a súa vertente poética reflectida na sección "Pintares
de almas" e nas composicións de diversa índole recollidas nas distintas entregas desta publicación.

3.3.5. A lingua.

No terreo da lingua, a condición de "Páxinas gallegas" que o subtítulo de
Nós declara tivo exacto e puntual cumprimento. A cuestión lingtiística é, de
feito, un principio que o responsable das páxinas tiña moi claro. No texto programático -"Coa porta aberta"- que encabeza a primeira entrega desta antoloxía !iteraria (10-IX-1918), Eladio Rodríguez González fala ó respecto de
"follas en gallego" que teñen como obxectivo "que a nosa fala melosiña vaya
pouquiño apouquiño gañando tarreo nas concencias", para reiterar liñas máis
abaixo que a única pretensión é "inza-lo noso idioma". O mesmo Don Eladio
teima no segundo texto programático -"Na xuntanza está a forza e na forza
está o trunfo" (17-IX-1918)- na "outa labor de redimi-lo noso idioma do
esquecemento en que dorme". En adiante, non se volve a repetir esta declaración de intencións, pero o emprego exclusivo de galego de todas e cada unha
das colaboracións publicadas evidencia ata qué punto o director da publicación
asumiu a súa responsabilidade galeguista no seu compromiso idiomático, feito
que é consecuencia da súa militancia nas ringleiras do Rexionalismo.
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Estas páxinas de Nós son para encadernar e coleccionar e preservalas así
do "carácter volvoreteiro" 98 das follas dos xornais. Velaquí, pois, unha oposición entre o fuxidío do xornal que esgota o seu interese no día e o anhelo de
perduración, de cousa "que un tén gusto de conservar" da escolma literaria do
xornal.
A inicia,tiva de presentar nas páxinas dun xornal unha escolma literaria
por entregas é un feito certamente novidoso no xornalismo galego e diferencia este Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" do que son
as habituais páxinas da nosa prensa monolingtie na que o literario-cultural
tivo ampla acollida. Ó respecto son cabeceiras de imprescindible referencia O
Tío Marcos d' a Porte la (1876), de Lamas Carvajal (figura que tivo fonda
influencia en Eladio Rodríguez González); A Tía Catuxa (1886), de Francisco
Portela Pérez; A Fuliada, que aparece na Coruña en 1882 posiblemente dirixida por Carlos Pol (a súa homónima de Betanzos nace en 1887, satírica e así
mesmo monolingtie en galego); O Galiciano (Pontevedra, 1884), promovido
por Rufino Ribera Losada, ou A Monteira (Lugo, 1889) de Amador Montenegro Saavedra. Na emigración, A Gaita Gallega (A Habana, 1885), de
Armada Teixeiro e Manuel Lugrís Freire foi adiantada e excepcional no seu
monolingtiismo.
O Novo Galiciano (Pontevedra, 1888), dirixido por Juan M. Rodríguez
de Cea, semanario afervoadamente rexionalista con moi importante presencia
de poemas e contos en galego e colaboradores como Heraclio Pérez Placer,
Amor Meilán, Barcia Caballero, Pérez Ballesteros ou Filomena Dato
Muruais.

Monolingtie en galego e rexionalista resultou As Burgas (Ourense, 1894)
semanario de literatura, artes e cultura en xeral, dirixido por Santiago Álvarez
Nóvoa. Nas súas páxinas foi abondosa a colleita de poemas e contos, a información das iniciativas galeguistas e a denuncia da situación do mundo labrego.
Hai nestas páxinas moita literatura popular e interesantes achegas de Curros,
Heraclio Pérez Placer, F. Álvarez de Nóvoa ou Xesús Rodríguez López.
Polo que atinxe ó século XX, a xeira de Nós. "Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste" coincidía en parte coa terceira etapa de O Tío Marcos d'a Portela (1917-1919), dirixida daquela por Hixinio Ameixeiras. Árnbalas dúas están flanqueadas por cabeceiras tan emblemáticas como as de A
Nosa Terra (1916) e Nós (1920), "Boletín mensual da cultura galega". En
1923 chega Terra, voceira da "Irmandade Nazonalista Galega da América do
Sul" e primeira publicación integramente en galego da comunidade emigrante
en Bos Aires.
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Pero ademais desta prensa monolingtie temos, xa
na etapa do Rexionalismo (1885-1915), toda unha serie
de publicacións -dende xornais ata revistas literariasque deron pulo á presencia do idioma e á recuperación
da literatura do país como claves da súa identidade singularizada. Este amplo corpus literario publicado na
prensa privilexiaba a lírica e o conto e tentaba a recuperación do popular e da literatura de tradición oral. Neste
labor, pois, de dignificación e reivindicación das nosas
letras estiveron -e non tentamos facer unha panorámica completa, senón distinguir algunhas cabeceirasas páxinas de Galicia Recreativa (Pontevedra, 1890),
dirixida por Hipólito Codesido Sánchez e subtitulada
"Revista popular", con colaboracións en galego de Galo
Salinas, Filomena Dato Muruais, Lisardo Rodríguez Barreiro, Amador Montenegro Saavedra, Jesús Rodríguez López ou Eladio Rodríguez González.
Culturais, artísticas e !iterarias foron as páxinas -de tendencia rexionalistade Álbum Literario (Ourense, 1888), dirixido por Luciano Cid Hermida, coa
presencia moi notable de Alberto García Ferreiro. Interesada na cultura popular, esta revista semanal informaba das actividades da Asociación Regionalista
Gallega en Ourense. Colaboraron nela, en galego, Curros Enríquez, H. Pérez
Placer, Eladio Rodríguez González, Pesqueira Crespo, Xerardo Álvarez
Limeses, Pérez Ballesteros e Amor Meilán entre outros.
Varias foron as publicacións impulsadas por Enrique Labarta Pose. Así,
Galicia Humorística (Santiago, 1888), tamén rexionalista e aberta á literatura
popular e á poesía galega nas composicións de Lamas,' Leiras Pulpeiro,
Curros, Barcia Caballero, Marcial Valladares, García Ferreiro e o mesmo
Labarta Pose, quen tamén fundou e dirixiu no mesmo ano 1888 El País
Gallego, así mesmo vencellado ó Rexionalismo. Menos aberto á literatura
galega, este "Diario de intereses materiales" foi sensible nas súas páxinas ós
Xogos Florais, á creación da Academia Galega e ós textos poéticos de Curros,
Rosalía, Barcia Caballero, Pérez Ballesteros ou Pondal. Continuadora de
Galicia Humorística foi La Pequeña Patria (Santiago, 1890), "Revista decenal" xa declaradamente rexionalista, que publicou biografias de ilustres galeguistas e colaboracións de Murguía, Benito Losada, García Ferreiro, Aureliano J. Pereira e Antonio e Francisco Mª de la Iglesia.
Cabeceira fundamental do Rexionalismo foi Galicia (A Coruña, 1887),
"Revista regional" editada por Andrés Martínez Salazar na que se defende o
ideario rexionalista e se recolle a literatura popular. A presencia de colaboracións poéticas é de evidente riqueza, circunstancia que non se dá na prosa. A
cuestión da língua suscita diversos artigos. Murguía, A. Brañas, Benito
Losada, Aureliano J. Pereira, M. Valladares Núñez, Lamas, Curros, Pondal ou
García Ferreiro colaboraron nestas páxinas.
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O debate sobre a lingua e a súa permanente reivindicación e a consideración da literatura como manifestación da conciencia rexionalista foron dúas
constantes da Revista Gallega, o "Semanario de Literatura e intereses regionales que apareceu na Coruña, en 1905, coa dirección de Galo Salinas Rodríguez. Publicación, pois, radicalmente rexionalista, foi "Órgano oficial de la
Liga Gallega en La Coruña". Información bibliográfica, interese polas tarefas
da Real Academia Galega, atención á literatura catalana, reivindicación dun
teatro galego e información da producción !iteraria son claves destas páxinas
bilingties, pero con fundamental presencia do idioma galego. Unha prestixiosa
e amplísima nómina de colaboradores (moitos deles colaboradores anos despois de Nós. "Páxinas gallegas do xornal da Cruña El Noroeste" fan da Revista
Gallega unha publicación de imprescindible consulta. En palabras de César
Antonio Molina99 , "a que mellor representa a conciencia do Rexurdimento e
do Rexionalismo".
Pero xa en 1891 aparecera en Santiago, dirixida por Alfredo Brañas, La
Patria Gallega, un boletín-revista quincenal- que foi "Órgano oficial de la
Asociación Regionalista". Nacida cos Xogos Florais de Tui, nos que se funda
a Asociación Regional Gallega presidida por Murguía, esta publicación
homenaxeou a Rosalía, deu a luz importantes textos rexionalistas, interesouse
polas letras catalanas e publicou colaboracións de Cabeza de León, Barcia
Caballero, A. Brañas, Galo Salinas, M. Núñez González, García Ferreiro,
Curros e Pondal. Atendeu á crítica de obras galegas e á información bibliográfica. Para Santos Gayoso 100 foi "la mejor del momento ... la más completa
de la década".
Caberia aínda a referencia a cabeceiras como
Coruña Moderna (1905), dirixida por Juan Tejada
Velasco e cunha máis que meritoria contribución á poesía galega nas achegas de Pondal, Noriega Varela, López
Abente, Labarta Pose ou Filomena Dato e outras colaboracións de Francisco Tettamancy, Pérez Ballesteros, Salvador Golpe, etc. A contística, particularmente a de
Lugrís Freire, tivo boa acollida en Solidaridad Gallega
(A Coruña, 1908), xornal agrario-rexionalista dirixido
por Rodrigo Sanz e voceiro da agrupación Solidaridad
Gallega. Foi, pola contra, a lírica, nas voces de Curros,
Francisco Mª de la Iglesia, Andrés Muruais ou C. Placer
Bouzo, a que mereceu algunha atención na Revista de
Galicia (A Coruña, 1880) dirixida por dona Emilia Pardo
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Bazán. E tamén a lírica, particularmente a satírico-humorística, foi privilexiada no Extracto de Literatura (Pontevedra, 1893), nova publicación dirixida
por Labarta Pose na que atopamos poemas de H. Pérez Placer, H. Femández
Gastañaduy, Barcia Caballero, Pérez Ballesteros ou Adolfo Mosquera. En fin,
malia as súas críticas ó nacionalismo, a revista Vida Gallega (Vigo, 1909) de
J aime Solá, na que Castelao é ilustrador da cuberta do seu nº 1, amosa unha
importante lista de poetas que publicaron en galego os seus versos: Cabanillas, Pérez Placer, López Abente, Francisco Tettamancy, Lisardo R. Barreira,
A. Villar Ponte, Noriega Varela, F. Álvarez de Nóvoa, Eladio Rodríguez González. Homenaxeou tamén Vida Gallega ás grandes figuras do Rexurdimento . .
Na doutrina rexionalista un dos máis claros principias é a tarefa de reivindicación, dignificación e unificación do idioma. Eladio Rodríguez González, desenvolveu nas páxinas de El Noroeste, moi particularmente dende a súa
antoloxia galega Nós, o que para el era unha obriga e un principio como galeguista. Como rematamos de ver, na panorámica da prensa entre 1885 e 1915
apareceron publicacións monolingties xunto con outras bilingties en distinto
grao. En moitas das súas páxinas temos textos e artigos en defensa da lingua.
A creación dunha Academia Galega, a relación do galego co portugués, a necesidade de utilizar o galego no ámbito do ensino pr:in).ario, a análise da historia
e evolución da lingua e a súa promoción a través da literatura foron cuestións
unha e outra vez tratadas e, en ocasións, polémicas. Con certa frecuencia a reivindicación do idioma propio facíase dende o castelán. Nas páxinas deste Nós
a redención da lingua que o seu director reclama faise dende a literatura: culta
ou popular, en verso ou en prosa. A necesidade de promover o teatro galego e
de crear unha escola teatral propia recibiu nestes anos o apoio da prensa e,
neste senso, A Nosa Terra xogou un papel de suma importancia.

3.3.6. Os xéneros.
O Verso
Nesta "Antoloxia d' escritores gallegos" de cronoloxía multisecular
(dende a lírica dos Cancioneiros medievais ata poemas de escritores nacidos
ó longo da segunda metade dos. XIX) andan xuntos, por vontade do director
da publicación, "tódol-os nomes que escribiron y-escriben en prosa gallega e
todol-os poetas da terra" 101 . Máis concretamente, en Nós. "Páxinas gallegas
do diario da Cruña El Noroeste" atopamos textos poéticos case sempre pertencentes ós dominios da lírica, aínda que nalgúns casos teñamos composicións de alento épico. No que á prosa se retire trátase de narracións curtas,
fundamentalmente inscritas no eido da contística. Continúa así esta escolma
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0 que era tradición na nosa prensa decimonónica nas súas colaboracións !iterarias en galego: a inserción de poemas e contos.

Unha ollada a estas páxinas evidencia, primeiro, o desequilibrio versoprosa en favor do verso. Segundo, unha presencia superior das "xentes vellas"
fronte as "xentes novas" ou si se quere de "os nosos crásic9s" fronte "os nosos
principiantes"; en definitiva, dos "consagrados" fronte ós que "aínda empezan". E, en terceiro lugar, temática e formalmente esta escolma re:flicte, sobre
todo na poesía, os gustos e preferencias do poeta que foi Eladio Rodríguez
González, que aspiraba a que aquelas páxinas resultaran das máis "enxebres"
da literatura galega. Na encrucillada tradición-modernidade (ou século XIXséculo XX) don Eladio apostou claramente polo primeiro.
Esta aposta por un lirismo decimonónico, continuador de "o grorioso Curros y-o bardo Pondal y-a santa
Rosalía", contrasta intensamente coa conciencia que don
Eladio manifesta de estar "en tempos novos" nos que é
necesario "pechar con sete ferrollos a porta do pasado" e
fuxir das tópicas e folclóricas imaxes "da nosa raza" 102 .
A explicación do paradoxo pode vir dada por unha vontade didáctico-doutrinaria de recuperar modelos de prestixio como os antecitados e subliñar a súa prolongación
ou continuidade. Estamos así no terreo das obrigas
morais ou de conciencia do galeguismo, que reclama a
reivindicación e dignificación da lingua e da literatura de
acordo coas formulacións que fixera Murguía no artellamento da doutrina nacionalista.
Efectivamente, como parte da teoria de fundamentación da nacionalidade galega, Murguía prestou particular atención á urxente necesidade de dignificar e consolidar a lingua, promover o seu cultivo literario e tentar unha sistematización ou construcción da historia !iteraria como importante base da
identidade nacional. En consecuencia Murguía procedeu a caracterizar 103 a
literatura galega distinguindo nela unha serie de trazos diferenciais e propios
que, en síntese, son os seguintes con particular aplicación á lírica:
a) Predominio do sentimento, da emoción.
b) Notas de misterio e vaguidade, tristeza e melancolia.
c) Sinxeleza, espontaneidade expresivas.
d) Tendencia ó fantástico, sobrenatural e marabilloso.
e) Fidelidade ó espírito da raza e achegamento ó sentir e vivir do pobo.
f) Agudo sentimento da natureza e relevancia da paisaxe.
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Varios dos trazos mencionados procederian do mundo celta. O poeta
debe moverse nesas claves; tratar personaxes, temas e motivos galegos; reflectir o espírito da raza e continuar a tradición popular como manifestacións dos
costumes, crenzas e cultura das xentes galegas. Na poesía popular -allea ó
artístico- está o pobo como poeta coa súa voz propia e diferente. As lendas
ocupan un primeiro plano ó recoller as tradicións e reflectir o espírito popular. A poesía oral debe ser recompilada e estudiada. O poeta debe prestar especial atención á memoria histórica do seu pobo; debe mergullarse no pasado e
celebrar ós seus heroes.
Pide Murguía en definitiva ós escritores unha literatura que dea pulo e
continuidade ás constantes diferenciais que peculiarizan o noso pasado literario e ofreza un modelo de poesía e de lingua literaria de inequívocas raíces
galegas.
A panorámica dos textos poéticos que don Eladio Rodriguez González
ofreceu semanalmente ós lectores de El Noroeste coruñés no intento de promover e divulgar a lingua e literatura galegas, resulta ser unha lembranza e
unha homenaxe ás grandes figuras do Rexurdimento e, en xeral, á obra dos
seus herdeiros e continuadores máis inmediatos. Poesía ancorada no século
XIX, pero sobre todo lírica enxebre -de ascendencia culta ou popular- sempre enraizada en Galicia, o gran tema poético aquí cantado nas súas máis
variadas dimensións. Temática, sentimentos, figuras, historia, paisaxe, folclore, pobo, mitos ou humor son de inequívoca raizame galega.
Unha clasificación deste material poético levaríanos, dende un criterio
baseado no contido, a establecer dúas liñas principais:
·a) Poesía da terra.
b) Lirismo sentimental.
Polo que á primeira se refire, non é difícil distinguir tres apartados. Primeiro, unha lírica patriótica, de celebración, canto ou himno, caracterizada con
frecuencia polo seu ton e pulo épico. Versos de evocación do pasado histórico
con alusións a mitos e heroes, ós vates· e bardos conductores do destino do
pobo, con evocación do pasado celta e soño dun futuro de gloria e redención.
Naturalmente, movémonos aquí ó redor da gran figura de Pondal, do que
se recollen composicións como a que logo seria "Himno rexional gallego", "O
combate de Dumbria", "Morrer en brando leito", "E pois eu aborrezo" e
algunha outra. Dan continuidade á súa voz poemas de título tan elocuente
como "A espada vingadora", de Aureliano J. Pereira; "¡Irmáns!¡ Irmáns gallegos !. .. ", de Cabanillas; "O derradeiro celta", de Manuel Lago González; "Alma
da raza", de Eladio Rodríguez González e outras de Lamas Carvajal, E. Carré
Alvarellos, Aurelio Ribalta, Juan Femández Merino -especialmente belixe-
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rante en "Galicia" ou "A raza de Gundar"- e ata o portugués J. Leite de Vasconcellos, que no seu soneto "Galicia"
canta á paisaxe, á historia, á relación con Portugal e homenaxea algúns ilustres nomes galegos. A "Cantiga da montaña", de Aurelio Ribalta, mestura a paisaxe, a fala, a enxebreza e a fe no futuro; Cabanillas dama "que corra o sangue
á regos" e Juan Femández Merino berra "érguete e loita".
Curros, en "Os Dióscoros", reclama novos mitos para superar a decadencia e prostración de España. O patriotismo, en
fin, xorde afirmado nos versos de Ramón Suárez Pedreira e
Francisco Porto Rey.
Un segundo apartado seria o centrado na problemática
social, na denuncia dos males da patria. Poesía de combate
e protesta, de reivindicación, de alegato en defensa do "pobo famento", do
"pobo esquecido", dos "parias somisos", e en contra da emigración, da miseria do labrego, da "patria, abafada y-espremida" polos caciques. Curros vertebrou esta poesía de testemuño, crítica, á que fixo fundamentais contribucións Rosalía, da que aquí se antologan títulos tan emblemáticos como "Castellanos de Castilla" ou "Este vaise e aquel vaise ... ". Lembremos que na
década dos sesenta dos. XX houbo unha fonda revitalización da poesía social
que encabezou outro poeta ourensán, Celso Emilio Ferreiro.
Trátase dun lirismo -o de intención social- non exento de tópicos e
reiterativo, con frecuencia de escaso valor estético. Témolo neste caso representado en composicións de Xesús San Luis Romero ("A Xan Labrego", "Os
dous montóns"), Eladio Rodríguez González ("Xan Labrego"), Leiras Pulpeiro ("Tiñan sólo o pobre amparo ... "), Alberto García Ferreiro ("Ergueuse coa
aurora ... "), Curros ("Encomenda"), José Campos Núñez ("¡Minten!"), Martín
Díaz Spuch ("Pr'os netos") ou Francisco Sánchez García ("¡Ay!"). O mundo
labrego é o protagonista único destas composicións, sempre como víctima da
miseria, do engano e a mentira, do traballo embrutecedor, da traxedia da emigración, da dor e a saudade da patria perdida, do esquecemento histórico.
Nun terceiro apartado situamos un tipo de poesía centrada na visión
dunha dimensión menos problemática e transcendente de Galicia. Referímonos ó lirismo folclórico-costumista que exalta ou celebra un elemento de tanta
raizame popular como a música, sexa a tradicional ou a daqueles compositores que, dende o compromiso galeguista, inspiráronse na tradición. Temos que
facer aquí mención do importante labor que a prol da música desenvolveu
Eladio Rodríguez González, circunstancia que o leva, nestas páxinas da súa
escolma literaria, a deixar constancia, ó pé dalgúns poemas, daqueles compositores que se inspiraron neles para as súas melodías. Aparecen citados Pascual Veiga (homenaxeado por Celestino Cabarcos en "A Alborada de Veiga",
na que se glosan as calidades líricas da composición, que exalta a fermosura
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da paisaxe); Juan Montes, inesquecible autor da música de "Meus amores", un
sentido poema de Salvador Golpe; Prudencio Piñeiro, José Edreira ou E. Paz
Hermo. A ese lirismo de inspiración musical e popular contribúen aquí
Alberto Camino, Constantino Femández, Francisco García Acuña, Benito
Losada, José Mª Moar ou Ramón Suárez Pedreira. Os títulos de composicións
como "O son da gaita", "Muiñeira", "Repique", "A volta da romaría", ilustran
con claridade sobre o motivo de inspiración dos seus autores, que expresan así
o seu amor a Galicia, revelan as claves sentimentais que a música galega
popular posúe e ven nesa música unha esencial manifestación do ser e do espírito e sentimento do pobo.
Complementariamente temos un grupo de composicións que baixo os
epígrafes xenéricos de "Cantigas" ou "Cantares" dan continuidade á lírica de
tradición popular. Antonio Valcárcel, Álvaro Cebreiro, Leiras Pulpeiro, Francisco Salgado y López Quiroga e Francisco Tettamancy (Fuco de Tabeayo)
inspírase no cantigueiro popular galego.
E de inspiración popular e galega é a pequena parte de poemas epigramáticos desta escolma, onde se manifesta o humor, un humor burleiro que é
tamén expresión da peculiar forma de ver o mundo e a vida dos paisanos, da
xente labrega. Francisco Añón, José Pérez Ballesteros ou Javier Prado
"Lameiro" contribúen aquí con breves textos. Lémbrese que o epigrama tivo
ampla representación nalgunhas das revistas -Galicia Humorística, por
exemplo- que fundara e dirixira Enrique Labarta Pose. A psicoloxía popular
está reflectida nesta poesía, non exenta ás veces de crítica e aínda de certo
didactismo.
Este deseño de apartados que estamos a configurar de acordo coa temática
predominante nas distintas composicións
~':z11~':1:Jt:U~~ ':::z~re arriba... i
8empre ace8a,
1
carece de exactitude, entre outras cousas
' ~. ~~~~.~~~~~~:~ .. ...... · I
porque nun mesmo poema xorden ás
veces temas distintos ou tratamentos diferentes. Vemos isto nun bloque de poemas
que podemos chamar "de homenaxe".
Varios deles son de ascendencia elexíaca,
pero por vontade do poeta fanse poemas
de exaltación, chamadas á loita liberaVersos de
Ramón
dora, proclamas de esperanza e feno futuro, textos de intención reivindicaCabanillas
tiva. O romance octosilábico ou o soneto son frecuentes canles métricas dese debuxo de
Concheiro
tas composicións, das que sobresaen as dedicadas á morte de Lois Porteiro
enEI
Garea, que pasan do puramente elexíaco á afirmación patriótica. E algo semeNoroeste
llante acontece coa serie "Pintores de almas" de Eladio Rodríguez González
(extra nº 2,
1920)
(un deses pintores é, naturalmente, Castelao). Lisardo Rodríguez Barreiro, G.
López Abente, Victoriano Taibo, Xesús San Luis Romero ou Juan Femández
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Merino cantan nos seus versos a Chané, Curros, Cabanillas, Lois Porteiro,
Anxo Baltar ou á cidade da Coruña.
A segunda das grandes liñas poéticas das que falabamos, a do lirismo
sentimental, ocupa moitas das páxinas deste Nós poético e narrativo. Cómpre
dicir, sen embargo, que existen aquí frecuentes interferencias coa que chamamos poesía da terra, sexa porque a lembranza da terra é frecuente motivo poético (lembranza motivada pola ausencia derivada da emigración) ou pola presencia de elementos folclóricos e paisaxísticos ou aínda pola evocación do lar
familiar, da infancia, das xentes da aldea, etc.
A dimensión intimista desta poesía queda con frecuencia no ámbito do
puramente emotivo, do sentimental e nela xorden a tristeza, a pena, a desilusión, a saudade, o desamparo, a orfandade, o abatemento, o presentimento da
morte, o pranto ou a compaixón solidaria cos pobres e derrubados pola vida.
Pero está tamén a ilusión, tenrura, o amor, a felicidade.
Poderíase facer, por exemplo, unha breve escolma de poesía amorosa
con aquelas composicións que dende distintas perspectivas (celebración da
fermosura, ausencia, despedida, etc.) tratan este tema, certamente tan universal. Teriamos que citar entón "Maruxiña", de Pondal; "Os teus ollos", de
Curros; "A Sabeliña", de Añón; "Fermosura", de F. Porto Rey; "Madrigal", de
Antonio Valcárcel; "A él", de Esperanza Roca; "E si él, tal ves, volve un día",
de Antonio Valcárcel; "¿Porqué calas? ... ", de Pérez Ballesteros; "Bicos", de
Alfredo Canalejo; "Misterios", de Lamas Carvajal; "Quíxente tanto,
meniña ... ", de Rosalía; "A nena da fonte", de Curros e algunhas outras. Debemos distinguir, sen embargo, o que son monólogos líricos, nos que o eu lírico
manifesta este sentimento, daquelas composicións, de tipo folclórico, nas que
se desenvolve un diálogo amoroso alleo a ese eu, que está entón fóra do
poema. Un caso deste último (non o único, dende logo, pois tal situación aparece no poema de Rosalía que citamos) é "O que foi", de Ricardo Conde Salgado. Estas composicións son de carácter folclórico-costumista.
A tenrura, o amor diríxese tamén á nai, figura frecuente no sentir do
poeta, que pode facer da terra un símbolo materno. Pois ben, nai real ou terra
nai percorren poemas como "Meus amores", de Salvador Golpe; "Nai chorosa", de Alberto Camino; "A miña nai", de Arminda Flora Serrano; "Alma
ferida", de Eladio Rodríguez González ou "Miña naiciña", de Ramón Suárez
Pedreira.
A manifestación do sentimento por veces está resolta tecnicamente a
través dun ti confidente; noutros casos, por medio dun correlato obxectivo de
eu lírico que é imaxe proxectada do falante poético. Ese ti confidencia! pode
ser (é case sempre) un elemento da natureza: as flores, o rio, a árbore, as estrelas ou o sol. Contamos neste ámbito composicións de Manuel Castro López,
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José Campos Núñez, Francisca Herrera Garrido ou
Benito Losada. Xa, por certo, nas cantigas de amigo
medievais temos mostras desta confidencialidade
protagonizada sobre todo polas ondas do mar.
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En xeral, este lirismo sentimental posúe outros
motivos no poema. Concrétase na visión celebradora
e animada da paisaxe en cadros ou estampas; no
latexo de compaixón cos pobres e víctimas da emigración, da dureza da vida, da fame; en poemas de
impregnación relixiosa; na evocación da infancia; na
constatación do paso do tempo e todo o que conleva
de perda e desengano; no retrato de tipos e figuras do mundo aldeán cos seus
costumes, psicoloxía, folclore. E aínda está presente, co seu popularismo, o
motivo de Nadal. Composicións de Rosalía, Antonio Saco y Arce, Benito
Losada, Antonio Valcárcel, Eladio Rodríguez González, Lamas Carvajal,
Pedro Subiela, Curros, Iglesias Roura, Salvador Golpe ou Aureliano J. Pereira
deben entrar neste apartado.
Calquera outra observación que fagamos nesta tentativa clasificatoria é
xa de detalle, de entidade menor. Curiosidade interesante é a comparecencia
de Vicente Risco ou Manuel Antonio Pérez. Dos "poemas novos" de Risco
pódese dicir que, efectivamente, son novos: son os primeiros que publicou en
lingua galega (anos antes escribiu en castelán nas páxinas de El Miño) e son
novos por comparación co lirismo tradicional predominante neste Nós (paralelamente publicaba outros poemas, tamén · en galego, en A Nosa Terra).
Pouco de vangardista hai neles, que son en definitiva exercidos de iniciación,
xogos líricos de verso mínimo e palabra condensada cun certo aire entre
lúdico e intranscendente.
De Manuel Antonio temos tamén curiosas primicias nos seus sonetos
"O sol da libertade" e "Soio". O primeiro, datado en Rianxo en febreiro de
1918, foi o primeiro poema que publicou. É un canto de fe e afirmación da
loita polo ideal. O segundo, máis intimista, esvaece no cuarteto inicial. Nada
hai aquí do seu vangardismo posterior; polo contrario, escasa novidade amosan estes versos, tan pouco persoais como inmaturos.
No que podemos valorar como excepcional ou ocasional está a mínima
veta de lirismo existencial, do que temos algunha composición de Rosalía e
Curros. Algo máis advertimos da poesía didáctica ou didáctico-moral, liña na
que situamos "A fonte seca", de Camilo Placer Bouzo; "O Tangaraño", de
Lamas Carvajal; "Cantares", de Francisco Salgado y López Quiroga ou "Vexo
andal-as virtudes pol-as rúas", de Alberto García Ferreiro. Unha anacrónica
nota de exotismo orientalista é a do poema "Noite oriental", de Francisco Tettamancy, que se move aquí aínda na órbita dun romanticismo superficial. En
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"A pantasma" ofrece Añón un caso dos poucos que atopamos de poesía humorístico-festiva. Un asedio ó misterio, á indefinición da poesía (motivo moi
becqueriano) aparece en "¡Ela!", de Urbano Gómez Varela.
A métrica reproduce os vellos moldes establecidos
na lírica culta ou popular co único engadido do ensaio da ,
polimetría que, doutra banda, xa fixera Rosalía en pasadas décadas. Sonetos, romances, composicións que mesturan versos de 7 e 11 sílabas e poemas polimétricos
están reiterados unha e outra vez.
Do romance octosilábico temos mostras como
"Nosas estrelas", de Francisca Herrera; "O alcipreste",
de Benito Losada; "O derradeiro celta", de Manuel Lago
González; "Misterios", de Lamas Carvajal; "Lois Porteiro", de Cabanillas ou "Non foi, non, na Covadonga",
de E. Carré Alvarellos entre outras moitas. O romancillo
aparece, heptasilábico, en "O combate de Dumbría", de
Pondal ou "Encomenda", de Curros Enríquez, e hexasílabo en "A raza de
Gundar", de Juan Femández Merino. Outras formas arromanzadas combinan
versos de 7 e 11 sílabas ("O airiño", deAntonio Valcárcel); de 6 e 12 ("O Tangaraño", de Lamas Carvajal); de 10 ~ 6 ("Unha cita", de Salvador Golpe). Un
exemplo de romance heroico (versos hendecasílabos) é "¡ Minterí !", de
Alberto García Ferreiro.
Dos numerosísimos poemas polimétricos citamos "Alborada", de
Manuel Lago González (versos de 4, 5, 7 e 8 sílabas); "No lar", de López
Abente (de 4, 5, 7 e 11); "Recordos", de Julio Camba (de 6, 10 e 12); "Vida
adiante", de Francisco Porto Rey (4, 8 e 16); "Bicos", de Alfredo Canalejo (de
7, 8 e 11) ou "Alma da raza", de Eladio Rodríguez González (de 7, 8, 10 e 12).
Xesús San Luis Romero ensaia o verso alexandrino en "Os dous montóns", poema en quintetos. No soneto en alexandrinos "O sol da libertade"
Manuel Antonio utiliza serventesios en lugar de cuartetos. Lamas emprega a
oitava aguda, con versos heptasílabos, en "O nome de Galicia". Nos quintetos de "Morriña", Ricardo Frade Giráldez utiliza o verso hexadecasílabo. A
mencionada oitava aguda reaparece no "Himno Rexional Gallego", de Pon,dal. Para o seu epigrama "o pasar este regueiro" Añón prefire a décima ou
espinela. A cuarteta asonantada de impares libres figura nas "Cantigas" de
Antonio Valcárcel. Unha serie de cuartetos· configura "Nai chorosa", de
Alberto Camino. A seguidilla composta ou con bordón desenvolve as secuencias de versos de "A cunca d'auga", de Benito Losada. Para o poemiña "A
Sabeliña" Francisco Añón emprega a quintilla octosilábica. Cabanillas, pola
súa banda, sérvese de octavilla heptasilábica de versos pares asonantados e
retrouso en "Rasta a morte". En fin, unha irregular combinación de versos de
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7 e 14 sílabas vertebra "A vaca cega", o poema de Joan Maragall traducido ó
galego por Iglesias Roura; poema que recolle un motivo tópico da paisaxe
rural e non desentoa, polo tanto, nestas páxinas. Iglesias Roura, que non publicou ningún libro de poemas, traduciu moitos do catalán, italiano ou francés.
Pensamos que abonda este breve repertorio de referencias para se facer
unha idea da variedade métrica destas páxinas dentro dos parámetros que
enunciamos cando empezamos a falar da métrica. Outras matizacións estético-expresivas requirirían unha análise individualizadora que non é deste
lugar. Polo demais, o lector coñece sobradamente polo menos boa parte do
material poético aquí seleccionado (Pondal, Lamas, Añón, Curros, Cabanillas,
Rosalía, etc). A publicación de poemas de autores que, pola contra, son figuras de moi reducido interese ou que con frecuencia escribiron poesía de forma
esporádica (Ricardo Frade Giráldez, Juan Femández Merino, José Mª Moar,
Álvaro Cebreiro, José Campos Núñez, Ramón Suárez Pedreira, Ricardo
Conde Salgado, Manuel Castro López, Francisco Porto Rey, Ramón Suárez
Pedreira e outros) sitúanos no extremo contrario ó do grupo de grandes voces
primeiramente mencionado e convértese en testemuño da poesía da época.
Insistamos en que son as voces xa desaparecidas á altura de 1918, coa excepción de Cabanillas e pouco máis, as que deixai} o mellor desta escolma
variada, desigual pero representativa dunha etapa que non deixou memorables
froitos na nosa poesía, que teimaba polos vieiros dunha tradición xa esgotada
e prolongada esterilmente por continuadores e epígonos que copiaron con
mediocridade ós grandes modelos do Rexurdimento.

A Prosa

Un feixe de prosas curtas (non sempre contos) constitúe o complemento
da parte lírica desta escolma !iteraria. Na elección da lírica e a contística para
estas páxinas temos a continuidade do que, con algunhas excepcións, viña
acontecendo nos espacios que a prensa galega dedicada á literatura dende as
décadas finais dos. XIX--0 uso do galego estaba reservado á poesía e ós contos-. Continúa así esta iniciativa !iteraria de Eladio Rodríguez González
unha liña de tradición decimonónica. Doutra banda, unha ollada de conxunto
permite diferenciar con claridade neste corpus de prosa; dúas liñas:
A) A do conto popular, de tradición oral, que retire historias do mundo
labrego e aldeán e pertence á literatura folclórico-costumista.
B) A da prosa -!iteraria ou non- de sinalada dimensión político-social.
Escritos de reivindicación e loita, de toma de conciencia e actitude crítica.
No segundo apartado situamos unha das seccións máis características
destas páxinas: a que, en sucesivas entregas, reproduce unha obra de tanta
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sona e difusión como o celebrado O Catecismo do labrego (1889) de Lamas
Carvajal, un texto paródico-humorístico que denuncia o peso de institucións
e poderes públicos na mísera existencia dos labregos; un texto que posúe un
convincente e directo didactismo e unha alta e eficaz dose crítica. Na súa recuperación aquí, temos unha manifestación máis -dende o asumido rexionalismo de don Eladio- da reiterada tendencia didáctica, f~rmadora e orientadora, pero tamén do seu interese polo mundo labrego e aínda da súa admiración pola obra de Lamas Carvajal.
E tamén no segundo apartado, pero dende logo fóra da ficción !iteraria,
debe figurar a sección "Glosa", da que é responsable Antonio Valcárcel López,
que asina coas iniciais A. V. Non se trata neste caso da composición lírica en
verso coñecida como glosa, que aparece nos. XV e decae -na poesía castelá- no século XVIII. Antonio Valcárcel configura os textos desta sección
mesturando unha cabeceira en verso na que está condensado un tema ou
motivo co seu ulterior desenvolvemento en prosa. Trátase, en definitiva, de
breves comentarios críticos que podemos cualificar de alegatos ou proclamas
patrióticas referidas sempre a Galicia. Denuncia o escritor aldraxes e inxustizas, chama á loita e ó sacrificio patriótico, canta á liberdade. A palabra é case
sempre rexa e forte; o ton, afirmativo e urxente.
A mensaxe política e aínda máis explícita en "Verbas d'un loitador", un
texto inédito de Lois Porteiro Garea, que morrera prematuramente en outubro
de 1918 cando era activo galeguista e figura do nacionalismo.
A sección "Conto" aparece asinada por Manuel Lugrís Freire. Estamos
nesta ocasión ante pezas de carácter popular, de ascendencia folclórico-costumista, cheas de sinxeleza e elementalidade. Son historias que falan das xentes labregas, do mundo rural, cunha finalidade moral de signo exemplarizante
que nalgún caso adopta formas e personaxes tomados das vellas fá bulas (así
acontece en "O raposo e mail-as galiñas", p. 46). Lémbrese neste caso que
Lugrís publicara xa en 1909 os seus Contos de Asieumedre, así mesmo populares e didácticos e de utilidade para a propaganda da doutrina rexionalista.
Mais no decorrer destas páxinas galegas de Nós esvaece a presencia do escritor e da súa sección. Máis efémera resulta a colaboración de Ri cardo Carballal Lafourcade, que viña de desenvolver un meritorio labor xornalístico e literario na comunidade emigrante galega de Cuba.
Outros contos aquí presentes son de autoria de Lois Pereiro González,
Leando CarréAlvarellos, Francisco Álvarez de Nóvoa, Heraclio Pérez Placer,
Luís Villardefrancos, Lois Femández Gómez, J avier Montero ou Xosé Ramón
e Femández (Xan Fouciño). Pola súa parte, Francisco Tettamancy colabora
tamén agachado no pseudónimo Fuco de Tabeayo.
Como estampa lírica do mundo aldeán, con trazos de tenrura e tristeza,
interpretamos o conto de Leandro Carré Alvarellos "O rolar da vida" onde se
'
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interfiren o amor, a ausencia e o paso do tempo. Máis popular é "A Santa Compaña", no que o título explicita un tema de fonda raíz galega tratado unha e
outra vez nos contos fantásticos referidos a supersticións, aparicións e outras
claves do alén, do mundo suprarreal. A temática do fantástico determina a selección de Contos de fantasmas (1976) da que o escritor foi compilador. En fin, "Á
beira do abismo" é un retrato dunha rapaza, o xogo de luces e sombras da vida
remata aquí nun final destructivo que contén unha nota fúnebre e arrepiante.
Militante non só cultural do Rexionalismo e novamente compañeiro de
xeración de Eladio Rodríguez.González foi Heraclio Pérez Placer, quen colaborou con moita frecuencia en medios de prensa (tamén na da emigración)
case sempre con poemas, aínda que escribira libros de contos como Contos da
terriña (1895) ou Veira do lar (1901). Nos que temos aquí ("Pitirroxos",
"Avelaíñas" e "A riada"), son elementos fundamentais a natureza e o sentimento amoroso. No seu tratamento advertimos unha visión fortemente idealizadora xunto con notas de panteísmo e franciscanismo tamén frecuentes na
obra poética de Pérez Placer.
Francisco Tettamancy só fixo esporádicas contribucións á contística. As
mostras que en Nós temos del ("O merlo", "Ir pi_llar terra ao mar"), baixo o
pseudónimo Fuco de Tabeayo, móvense entre o didáctico e o puramente anecdótico, sempre situado no mundo campesiño e dotadas aínda dun ton desenfadado.
Tres son as achegas narrativas de Francisco Álvarez de Nóvoa nas que
reparamos: "Chuvia", "A posta dos corvos" e "A nai". Cultivador do conto en
Beira o Barbaña. Paisaxes (1993) de publicación póstuma, pero autor sobre
todo de Pé das Burgas (1896), único título que, en prosa galega, publicou en
vida, maniféstase nestas tres pezas interesado en historias da xente do mar.
Máis descritivo que narrativo, cultiva un lirismo tinxido de sentimentalismo
como expresión da súa visión idealista da realidade.
Outras pezas narrativas merecen tamén algunha referencia. Así,
"Xaniño", de Luis Villardefrancos, é unha historia de amor non correspondido e de final tráxico, tinxida de melodramatismo. "Mari-Ignacia", de Lois
Pereiro González, pódese sintetizar como un conto de humor negro, unha
visión burlesca da morte. "O segundo premio", de Lois Femández Gómez,
posúe unha mensaxe exemplarizante e aleccionadora ó revelar a cobiza, a
mentira e a traizón como forzas que gobernan o espírito do home. "Noite de
lúa", de J avier Montero, é unha característica historia de medo e superstición
situada nunha escenografía tenebrosa e estarrecedora. "Ir por lán ... ", de Xosé
Ramón e Femández, que toma o seu título dun coñecido dito popular, ten un
recendo picaresco e resulta tamén un conto moral. O autor, Xosé Ramón Fernández-Oxea, utilizou o pseudónimo Xan Fouciño xa no seu primeiro conto
publicado en O Tío Marcos d'a Portela. Logo, deixaria feixes de contos nos
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seus libros Andrómenas (1954) e Contos do fiadeiro (1973), inscritos na tradición oral e popular.
Fóra dos textos de dimensión política e social, de doutrina galeguista e
intención crítica e denunciadora, o abano de breves contos que rematamos de
percorrer deseña certos trazos caracterizadores. Son case sempre contos que
responden á tradición popular; historias ou anécdotas das xentes labregas nas
que o puramente narrativo está ás veces sobrepasado polas pasaxes descritivas,
centradas na paisaxe ou nos sentimentos. Polo seu asunto temos contos líricos
fantásticos, de humor, de nenos, de amor, e, moi especialmente, de intención
didáctico-moral. Son contos galegos non só pola lingua, senón tamén polos
escenarios, personaxes e asuntos, aínda que neste último terreo atopamos
algunha excepción. Formalmente non presentan novidades dignas de mención.
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11. FACSÍMILE

NÓS
PÁXINAS GALLEGAS DO DIARIO
DA CRUÑA EL NOROESTE
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PAXINAS GALLEGAS
DO DIARIO DA CRURA «EL NOROESTE))
--··~--~·a-...a:au~allaW

COA PORTA ABERTA
ôs q\lê es.cribi.mos hoxe EL NOROESTE somos amigoi de que as verbas de olrecéniénto vayan
seguidas dos feitos reales. Estamos cheos en Galici~ de promesas, porque hastra o de agora todol-os .
políticos de oficio que por .aqui vifleron e todol-os gallegos de léngoa que se meteron n'eses ·tobos
escuros da endiafiada política, non vMron máis que de promesas e soyo con promesas engayolaban
ôs pobos que sempre foron e disgraciadamente ainda sori us malpocadit'los.
Vai sendo tempo de que se troquen os moldes vellos, que xa están en desereto total.
Por eso.nós queremos dai-o exempro, comenzando por cumprir o que fai po11cos dias dixemos
de ir paseniflo, paseniflo, n' esta labor de galleguismo fondo e sinceiro que non debe andar en léngoas nin en prumas, sinon que debe estar nos corazós e nas concencias pra meterse nas, al~as y-enterrarse nos espirtos.·Imos dispacio por que asi chegaremos lonxe. D' este modo non -hai medo ôs
ti'opezos.
¿Que eál é o ouxeto y-a finalidá d' estas follas ·en gallego? Dirémolo. Non se trata _de grandes
cousas nin- de trascendentales probremas. Trátase de que a nosa . fala ·melosifia vaya pouquifio a
·pouquido ganando tarreo nas concencias, pra qµe non haxa gallegos desleigados que se avergoncen
. de selo ·e de falar n' egta doce, n' .esta meiga léngoa que é «falar das fadas», <ddioma en qtie garulan· os paxaros, en que falan os ánxeles ôs nenos> ...
Por estas pá:dnàs, sin mais pretensiós que esa de inzai-o noso idioma, irán }'asando todol-ôS
nomes dos qué eAJcribiron Y:-escriben en prosa gallega e todol-os poetas da terra, que compufleron
os seus versos na nosa lén.goa naf, como o grorio~o . Cuttos y-o barudo Pondal y-a santa R<>Salfa.
Serán, pois, estas follas probmas unha colección .que, co tempo, figurará entr'as màis enxebres
da literatura gallega. Serán pra todol-os: que as garden e queiran encuademal~s, unha cbmptêta
Antoloxia d'escritores gallegos, dend'os que están consagrados hastr'mJ que inda ·empezan.
Cobizamos facer d'estas párlnas una xuntanza agarimosa de xentes vellas e xentes no\ as. D'este
~eito. haberá n'elas todo ó resp~to e toda a ademiración que merecen os nosos crá.sicos, e tQda a
proteución e toda a axuda que hai que darlle ôs nosos principantes.
Son·chegadol-os tempos en que fai falla sumar todol-os esforzos e todol-os valementos. A Jlosâ
õbra será eso. Abrirlle k porta á cantos teflan condiciós pra sentarse a tomal-o sol n'esta humilde
solaina da literatura da nosa terr,a.
Coidamos· cumprir d'esta maneira un deber de gallegos verdadeiros, e temo$ por seguro que
asi faremos unha labor de sinceira Irmandade onde queipan todos.
¡Terra a nosa! ¡Fala a nosa!
ELADio Roo~iouez

GoNZÁLEZ.

lO-

O nome

de

Galicia

1Patria dos meus amores,
por mos bendita '!eas l
Semeados fan dé froref!I
téuB montes e teus vals:
a paz dos ceos tetien
de cote as tuas aldeas,
prateados son teus rios.
jhaiiHioo teu mar.
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¡A

de neno, e que hoxe le.inPro
co 1'ogo dâ pasión :
cando a morrer eu vaya:
o nome de Oalicia
direino misturado
co nome do meu Dios.

t

VALENifN

LAMAS CA~VAJAL,

O sol que doura . as prantas,
Yento que as arrola,
cântigati das nenas,
os ecos dás campás,
o pfo do1 paxaros,
o sosp1rar da rola.
a Vida n'esta terra
Jn.áls feiticeira tan.
!)

àB

INon sei qué encantamooto,
amor, qu~ poesia,
téh este chau garrido
fl terra onde naofn:

<ttté

nu alboradas ledall,
nu · noite~ e no 'dfa .
terA8 sempre feitizos,
grorlas e luz pra mln.

. Seu O.Olllbre .deprendin<>
de neno con diltoia. 1
direino rnentra.8 viva
co fog<? éia pasiôn,
Mil do'· a morrer eu vaya,
o nome de Oâllcia
dfreino mesturado
to nome do meu Dioe.
Amor ; s·cande, .. fnlbrime.
.ctue .o cora2ón encerra,
tesouro de infinito~
rêcordos e pràcer;
e.ncantamento dolce
o arnor da. nosa· terra,
de ·ovte con .nosoiitros
camit'la hastra morrer.

Sol que ·alumea afi tréboas
dos· fondos so1'rimehto8,
:Vol que d1outros espaQios
. ~ios vétl etqu11'alar
lla ini.t1seoa dos soutos,
no Msptrar dos vento~,
no ti:lUrtnlll:ar dos riol!I
e no ru1ilr do mar!
J>or eso en longas terl'a!I
de ooito.s e ·:doores
os, fillos de Galioia
tnorrendo triste van:
faltalle â paz da yalm_a,
a luz dos seus amores,
()9 aires da sua patria
P.l!I grorias do seu lar.

l Galleta l Nome santo
que dixen con diliola
2

GLOSA

Nouturnio
Viróu para os caos o .puño pechado,
e cara ôs touzales, rosmando marehóu.
Cmtaos ENRlQUE!Z.
A patria está envolveita en noitebras. A terra,
irta. As·almas teñen dôres · de chag~s feitas pol·os
grilóns ..• É unha noite pecha, moura, tristisima...
O pobo _camiña pol-a sua historia, soñando coa
aurora da libertade. Pide reconocemento de dereitos, demanda pas espritoal, sinte fame e quêr pan ...
E dende a negrnra das suas coitas, ouza as risotadas
salvaxes do domiñador, do amo da p·oUtica, que fala
estultame.nte no 5eu poderio, como canta o sapo
n-nn buraco do chan.

* •.•
·O pobo sintéu a forteza das ansias _de xurdir. Ñó·
ton que a espranza lle acendia o corazón, e pensóu
en !er dono efectivo da terra que lle deu Dios pra
soleira sua...
O pobo talón as·$uas grandes; humás aspiracións
e buscóu de _se erguera... Mais, tivo a dôr de- entro•
pezar co'a testa na lousa que lle botaron enriba os
que o queren matar pra mellor viviren des, e pare"'
céu un home dormesto, enterrado vivo en tido por
morto, e que d·e spertóu na coba e 's e retorce con•
vulso de de$esperaci6n ...
-.E ali tamén, no humilladêiro da! mai~ nobres arrt.a
bicións do pobo, chegóu a vos maldita do politico
vencedor, sapo dos agros da patri~ libre pol-a na. .
tureza, escrava pol-Ol!l home~ desleigados ...

.• *.

E o pobo dixo: Ti, meu amo por roubo de soberania, es·nado pra ·seres home, pra formares parte de
min; miis erguécheste, empedraches o camiño da
tua facenda con vidas qne sóio eraa miñas, e '<le iste
xeito, ti, déspota felis, vives onde soio eu debera
_vivir, e tes pra .ti os dereitos que me pertefien á
min ...
B o pobo, forxando no dese:xo unha bãrbara vin ...
gación, proftréu un estentóreo ¡a terra é miña!, e
acenando cos brazos dos seus homes cara o ceo do
porvir, botouse ã andar espiñoso camião, . con adeinãns de ire facer montesia cont~ os lobos.
Â·

v,

o
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Romax de labregos
recorre o camiño
espldal-as carnes,
o cobo sin rixo,
amostrand-o pelame do peito
que Ian tiñoxenta parece no sitio ..
Escualladas xentes,
¿ qué zache anamigo
sobre vosco pousou tal calváreo·?
t Qué«n cibela ese xugo maldito
qu-agonía de cote
as almas doentes e os corpos vencidos
Maina recovaxe
d'un pobo famento de membros firidos,
de músculos podres,
de nervo1.11 sin brio:
riola d-eibados
do corpo e do esprito;
t pr'onde vas pol·o escuro sendeiro
que leva ô abismo 'l
Medosa manada
de parias somísos.
1si souperas morrer tan :xiquera
def endéndoll-o pan ôs teus fillos 1
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Fai que os alridos alegres

¡Ay... I

~.

:cc -

O son da gaita
Toca, gaitei:rifio, toca,
infla, aperta o foi da gaita,
que o són que .as palletas soltan
chégame ô fondo da yalma.
Toca cando o sol, erguéndose,
a brétema escura. racha,
deloura o orballo nas rosas
e a luz sobre a ·terra espalla. ·
Toca nas amorosiñas
tardes, cando xa se baixâ
a se .deitar sobre
leito
d'ouro, rubins e esmeralda.s,
e tam:én nas mornas noites
de lua, en que os grilos cantan,
oubean os cans nas eiras
e os mo~os coas mozas falan.
Toca en "fias e espadelas,
en festas, en foliadas,
na misa grande da igresia
e a porcesión, cando eaila,
'roca que, cando te escoitan;
a seu modo te acompatlan
cos seus atrúxol·os mozos,
repinicando as campanas,
os paxaros cos seus trios,
co seu m.armurar as augas,
e o seu rOKir manso as follas,

un

que bican as frescas aura.s.

da mulfieira e da albarada
ripitan de cote os ecos
das nosas verdes montdas.
Toca, si... Mais non. gaiteiro~
non toques mais : qu~ si a gatta
relouca ôs que soo dichos.bs,
a _rrifn non; pois dohne 1l ¡anna.

t BBNtTo

LosADA.

OOJl'"l'O

A nogueira
No cóma.ro de Lixahdre, qu' està cara do 1e..
vante, facia unha calor que acoraba, AI rayolas
semellaban fios d~ouro acesos, escentnantes~ que
ferian a came con bicos de togo.
N-aquel recalm:ón da fonda corredoira, na que
entraba á promo o sol, estaba. o S'efior Mingos do
Muiño cavando n·unha cova que ti.tia. mais ae vara
e media de fondo. De ves en cando suspêndfa. a
·s eu duro trafego e limpaba a suor da. enrugada
frente. volvendo de novo con mais aftciôn O duro
traballo,
-Santas e boas tandes,~íxo11e don Relnaldo, o
médico do concello, que apareceu por ali d'aoaMill
d'unha besta relucente e gorda.
-Amén, seflor,~onte~tóulle o vello Mingos 4e-.
cubrindose.
-¿Vosté seique non eetâ bon 'l
-¿E logo'/
-.Con seienta e cinco anos enriba das costas tr
traballando á. estas ho-ras baixo d' uli sol qué
queimar·
-¿E .qué lle habemos de facer, don Reinaldo Y O
que levou eoma mJn toda a. vl.da traballando non
se afai a folgar. Ademais, hoxe ê o dÑl do tneu
sa:nto e quero adicalo a esta labor que f·DJ tem·
po acuciaba.
-¿E ·pódes~ saber para qué ê esa co'1a.?
-Para prantar no seu tempo unha nogueira.
---.::¡Unha! nogueira·l Vost~ setque pensa
vhi-t'
mais que MatUBalem.-E botóuse a rire.
.._.Non me decataba que o qu' estou .facendo pol.
dera darlle risa,-dixo o setior MinSoa poftendic>
cara sc.ri1t.
-Naturalmente, meu vello amigo. Tên ~oatedo
moitos anos, e ponse a prantar unha ã.rbore c¡ue
non dará froito senon cando xa non teda moas
ni.n feitura d'elaiâ con que comelas. ¡ N-On 6 oousa
de se rire
-1 Ai, don 1\einaldo t-ex.oramou o se.dor Mtogos
como preparándose para unha lonsa conversa.Eu ben sei qu' estou moi vello e que a terra oha•
ma por min ...

-¿E daquela?
-Daquela... que, en verdade, magóame qut1 unh'
persona da sabtdencia sua fale d' esa manet1'. O

a
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ben que Dtos nos dã no muttdo non pode lograrse
sin o noso traballo. O eariõo que nas almas espertan os nosos fillltlos, f al que traballemos algo
para os tlllos d' eles, en xusto pago do que por
nós tlxeron os nosos petrucios. A folganza n-este
caso pode aer unha cobiia, que ê cousa mala inventada pol-o demo para. matar a irmandade
entr' os homes. A vida, según. di o crego da freguesia, ê unha. cadea, da que os grilons van sempre fac~dose novos sin perderen o. seu querendoso contauto, e traballando decote pol-o melloramento de todos.
-Non falades mal,-dfxolle don ReinaLdo socarr<mamente.
--Os homíes de letras, eomo vosté, ¡po.den dlcirnos eso en toaida ide bulra. Mais, se me da licencia, voule a facer unha pregunta. ¿Vosté foi
quen. prantõu a nogueira ido Souto Pequeno, que
lles dâ anadas como en ningures s~ ·ten V:isto
Igual?
J-Non; toi meu al>ó.
-1. E seu abó probou as noces d' esa nogueira"?
-Non; ha~tra os neto~ non deu froito.
.._.Pois daquela, tneu sef1.or, xa ve qu' estou f a~
cendo o me.s;mo que seu abó fixo, e non tên por·
qu.é se rire de m1n. Estou tráballando para qu-e,
éando eu estea .morto, coman os meus netifios,
no d!a do meu santo, as noces d' esta nogueira.
Sm qu' eles se decaten estoq preparándolles o
regalo que d'espois non poderei donarlles, porque
demasiado sel qu 1 eu non son Matusalem.
Don Relnaldo pldeuUe perdón, e foise como avergonzado da leioión que o vello acababa de darlle.
E o Setior Míngos volveu ô seu ·traballo co a fé
d' un apóstol que coida estar recibindo órdes
do ceo.
MANUtL Luo~fs Fite1~i.

Nouturnio
D'a aldea lexana fumegan as tellas;
Detrás d·'os petoutos vai póndose ó sol:
Retornan pra os eidos co'a noite as ovellas
Triscando n-as veiras ó céspede mol.
Un vello, arrimado n-un pau de sangUiílo.
O monte atravesa de cara ô pitlar.
Vai canso; unha pedra topóu n-o camitlo
E n-ela sentóuse pra folgos tomar.

-J Ay f-----4dixo-, 1qué triste,
Qué triste eu estéu 1Y-o sapo, que ofa,
Repuxo:__,¡ Cro, cro r
JAs ánemas tocan!... Tal noite corno ésta
Queimóuseme a casa, 1marréume a muller;
Ar~éume a xugada n-.a corte Y-a besta,
N-a terra a semente botóuse á perder.

Vendin pra os trabucos bacelos e bortat
E vou pol ... o mundo d'entón á pedir;
Mais cand·o ncm topo pecha.dai-as portai •
Os cans sáyenm'elas e !anme fuxir.
sapo, canta:
Ti y-eu ¡somo.e ctous l .. ,;Y-o sapo, choroso,
cantaba:~¡ Cro, cro l
--cant~,

Solifios estamos entrambos n-a terra,
Mais n-ela un buraco ti alcontre.s Y-eu non:
A ii no te moooen os ventos d'a serra,
Y-a .m,in as entranas y-os Osos me rôn.
Ti nado n-os montes, nos montes esperas,
J) e cote cantando, teu téDmeno ver;
Eu nado entre os homes, dormento enti'e aa 1
E morte non hacho, si quero morrer.

1

Tiil.a n-unha. saiola un paxarido 1
-y-esooltábao cantar, sln perguntarme
si era tristura -0u goce o que contarme
podia o seu Idioma cristaiño,
Era una alma slh patria: ¡ave sin nitio 1
era o espello en que tii'la ·de mirarme
t1ando, no corpo o esprito á degorar.me,
éot1o co-a hrs de un tdeal diviilo.
Un dfa oantóu má.ia, con vos málB forte,
d!esfióu a vida e f óise da desdtta ...
Si de un paxe.ro deixa intla algo a m-0rte,
que o meu me nunca lembre, f ái, Sei'lor 1
potdera darlle iñferliO a ansia infinita
de odiar á quen roubóuno O seu amor ...

ANromo
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-Xá tocan... Recemos,
l Que dicen que hai Dios 1. ...El reza, y-o sapo
Cantaba :---1 Cro, oro l

Na morte d un paxaro
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A noite cerraba, y.. o rayo d'a 1da
N-as lívidas cumes cornenza A brilar:
Curisco que tolle n-os ã.rbores brtià
Y-escóitase ô lexos ô lobo oubear.
O probe d'o vello o.'os anos cangtl.dô•
Erg\.Iéuse d,a pedra Y-O pau recaidóu;
Virôu para os ceos o pufio pechado,
E cara ôs touzales rosmando marchóu,
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C'os ollos seguindo-o
N-a escura exteñsiôn,
O sapo quedóusê
Cantando :-1 Cro, cro l
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NA XUNTANZA ESTÁ A FORZA E NA
FORZA ESTÁ O TRUNFO

f

Pra esta outa labor de redimil-o noso doce idioma do esquencemento en que dorme acurrunchado, e
facer que a ·entendan t.odol ... os que queiran entendelo, contamos con que non han de faltarnos as patriótecas axudas dos gallegos de boa fe, dos fillos amantes d' esta meiga terra, dos bós e xenerosos, de. que
falou nas soas bariles estrofas a musa ossiánica do noso bardo Pondal.
Todos levamos deritro de nós unha obriga moral que temos de cumprir honradamente. Deixémonos
de parolas. As parolas son leria; as parolas lévaas o vento. Saen dos beizos, esbaran pol-os ouidos, póusanse un istantiño nos mioIOs, fan correi-a .wangue a borbollós pol-o _corpo_adiante,, dan pulos d' antusias_
mo ô~ corazós, sacoden ·as almas, afervoan os espirtos, afúndennos no bulleiro enlam8irado das nosas
pasiós mezquiõas, érguennos de súpeto por enriba de todal-as cativeces, y-ô fin y-ô cabo non son mais
nin menos que unha chuvia de foguetes que estralan e morren, alumeando un poÚquichiño os campos dâs
nosas ideas, pra apagárense dispóis mainamente nas escuriàades do noso pensamento, sin deixar mãis
siñal que uns anacos de fume encolgados no. espazo .....
Os gallegos precisamos realidades vivas, algo que nos saque das nosas vellas morriiae ,e que nos leve
ôs nosos novos déstinos. Xa o d[ e enxebre Castelao .. Hai que k fuxindo da ¡alta e do taniboriQ como representación da nC1sa raza. O atalá.a y·a muiñeira y-o aturuxo xa non poden ser a encarnación das nosas
ansias no porvir.
Temos que pensar que estamos en tempos novos e momentos decisivos. Falnos falla pechar con sete
ferrollos a porta do pasado, pra que non volvan a sair pol-as ruaa adiante as nosas lllailetras choromicá·
das, de pidinchós que queren vivir da esmola sio saber empregai-as forzas proplas no seu propio ben.
O gran Castelao fãlnol-o ver.d' unha maneira perfeuta no maxistral dibuxo simbolista que .nos mandou
e que vai à cabeza d' estas pãxinas. NÓS non hemos de gabar ô noso artist$, porque NÓS somos NÓS,
Y-esto abonda. Pero si poderemos decir a todol-os gallegos: Vel-ahi está n-unhas.rayas en.uns borran.a
chos, coma quen di, encerrado todo o probrema do gallegulsmo.
Os lions y·as ãgliias que dan vida na pedra ôs capiteles do PórUco da Groria· e que teñen enriba de si
a pedra dos anos forman como unha leición práctica. qae debemos adeprender hastra $9.bela de
memoria.
Os gallegos traballador·es, os de boa fe, os dos fondos entusiasmos y•as sanas orientaciõs,, os que loitan
a loitan P.Ol·a rede~ción da nosa terra, han de comenzar por sel-os liõns y-as águias dos novos tempos,
pra erguerse ooraxudos arri !Dando o lombo uns ôs outros, e pra ·guindar a lousa do centrallsmo que noe
esmaga, tiran® co- ela hastra escachizala.
Estonces haberá pr' a nosa terra unha alborada de rexurdimento, porqua morto o centralism·o teri que·
morrer tamén o caciquismo que nos afoga e que soilo vive das falcatruadas, ampara4o por esa centrallsta
forza bruta e absurda que non sabe dar máis que paus de cego e que na sua lñorancia ou na sua. come.;
nencia coida que todol·os pobos son igualei, como si non tivese cada un a sna característica y-a sua
p ersoalidade.
Pensen os gallegos de corazón que na xuntanza está a forza e na forza estã o trunfo. ¡Adiante, pols,
adiante sempre!
ELADIO RoDRJOUEZ GoN2ALisz.
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pallque cos rapaces, Minta, a

Himno Rexional Gallego
M~SICA DI! PASCUAL VttIOA.
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¿ Qu6 din os rumorosos
na costa verdecente,
o rayo trasparente
oo prácldo luar?
¿ Qué din as altas copas
d 'o escuro arume arpa do,
co seu ben compasado
monótono fungar?

Do teu vetidor cinguido
e de benignos astros
conff.n dos verdes castros
e valeroso chán.
Non d·~ á esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono,
fogar de Breogán,
Os bós e xenerosos
a vosa voz entenden,

e con arroubo atenden
o voso rouco son;
Mais só os ignorantee
e féridos e duros
hnbécfles · e escuro
non vos enteI11den 1 non
Os tempos son chegados
dos bardos das edwdes,
qu'as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
Pois onde quer xigante
a vosa voz pregoa
a redenzón d'a bóa
11azón de Breo.gán.

O rolar da vida
Mf.nia do Codesal era unha rapacifia Ioi~
ra, fermosii., c'unha cari1'1a virxinal de tan
doce espresión, c'uns ollares tan solermei·
ros que enmeigaban.
Pero os mozos da aldea non gustahan
d"ela; a rapacería labrega quêr mellor
aquelas mulleres bulftdeiras que tef1en n.as
f aoetras a côr dos oarabeles, o lumiar do
sol nos ollos, e nos beizos a~ parrafa.das
e sorrlsas pícaras.
Pepe conocéu â MJnta n-unha feRta.
Mentras as mozas côradas e rebuldeiras
bailaban ao aon da gaita ou estaban de

'

fermosa Mt..

nia de rostro virxinal, dozura na espreª
sión e melanconfa no1 ollares, fitaba os
bailarís encostada n-unha vella catlota de
tronco esburacado, rof do pol-o tempo.
Faloulle e notóu na sua conversa unha
sauda<le, unhas arelas de algo vislumado
antre as brétemas do ensono. Pareceulle
adiv.i ñar n-ela a cobiza d'unha felicidade
aouciaida e irreaUzabre. O seu corazón ateigado de querer sen têr onde pousa.lo, faJlo
d unha persona que fixese n-el o nifio
dos seus amores.
Volveu â atopala :mais tarde, cando xa
desfeita . a foliada espallábase a xente
pol-as veredas e corredoiras enoamiña.J.a
ô agarimo do fogar. Iban os mozos eBC'Oltando as rapazas, en fatos, rindo e brincando coa ledicia da xuventude; entoando
alalás que soaban o'un fondo sentimento
antre os 'piñeiralés rumorosos, escuridados pol-a noite que non _tiña outros lumiares que o escentilar das estrelas; cantando alguelreiras ruadas que romatc1.t>:m
con a.turuxos contestados acó e alén, no
con aturuxas contestados acó e alén, no
medio dos matos ou nos cómaros que rodeaban as leiras, por onde carrú.tiaban ringleiras de festelros.
Caladifiamente, Minta seguia o camiño
atrâs de tres ou catro parellas amarteladifias, á carón da sua nai, e levando d 'un
brazo o pai, vello churrusqueiro que, rilando roscas e d·icindo contos, metérase
no corpo unhas cuncas do Riveiro, causonantes dos moitos tropezós qu'iba dando
agora nos oroyos dos camit1os.
Pepe levaba a mesma direición que eles,
e conversando cos vellos e falando coa moza seguiú a vereda.
Atopaba certo encanto en palicar con ML
nia. A sua flura de santifia atrafao e o
a¡¡u falar tristeiro e saudoso fballe potlendo no corazón un sentimento doce, creo de
m6lancónicos desexos de adoraeión. Cando
se arredou d'ela amá.baa, e como a sua casa distaba relativamente pouco da id'ela,
volveu á vela, á falarlle: â vivir na sua
compaña algúe istantes felices dos moi
contados que tên á vida pra. nós.
Pouoo tempo duróu aquel encantamento Ida sua esistencia. O trafego do cotián
traballo !ixoo voltar axifia A cidade dei ..
xando, non sin fondo pesa~ a vida da campia chea d'acougo do corpo e do espíriu, e
aquela rapaza que lle diola o seu adiós
antre saloucos de congoxa.
Catro ou cinco anos pasaron. Pepe volvéu
A aldea o dia da festa e foi â foliada pol-à
taN.le. No turreiro bailaban en fatos os
rapaces; os veIJos, sentados â carón do
carro que ostentaba a panzuda pipa do
vin.o, bebian e rian comentando sucesos.
lembrando cousas pase Jas ou contando
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contos de picardias e trasnadas; os nenos
rodeaban as vendedoras de roscas e caramelos, arelantes, fitando con envexa os
a!ertunados que podian mercala3, A mes_
ma animación, a mesma vida d 1outrora
bulf a no souto da testa.
Unha muller pasóu á. seu rente. Levaba
no colo un nenifio que zugaba acuclante
no peito da na!, e dáballe a man á. outro
que lle recramaba choriqueando unha cadela pra mercar roscas, Ao pasar saudou 1
-Boas ta1'des, sef1or1to.
-Boas tardes--Oixo él, e mirouna, sen
recordar quen era aquela muller gorda,
robusta, de granides mofietes carnosos ...
-¿Non a conoce, señorito Pepe? faloulle coase no ou1do a vo~ d'un vello amigo.
E Mihia do Codesal, aquela que tanto lle
gustaba... Casóu ô ano .seguinte de marchar vosté; pero, o primeiro fillo que tivo ... non sei... e soltóu á rir, intencionado.
-i Minia l ¿ quén podia conocela, tan gorda, tan deslluguraida. poI..:a maternidade?
-¡As ·mudanzas que fai o tempo, sefior 1
¿non é · certo?
Si; era certo ...
O neno seguia turrando do brazo da nai,
pedíndolle roscas. Pepe tiróu ido peto un. has pesetas e púxollas na man ô pequeno
que o :tltóu curioso e asombrado. A nat
sorriu, compracida.
-Oalle as gracias ô seflor-recomendou..
lle õ neno,
-Moitas gracias-dixo o pequenitlo C-8.0
•ua deble voceciña, obedecendo à nai. E
foronse contentas, rindo.
Pepe arredouse à'eles con certo sentimento, con saudada. No seu ouvido resoaban ainda as verbas do vello.
i As mudanzas que fai o tempo, seiior 1
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Epigrama
O pasar este regueiro
certa noite de tronada
caéu ide unha trambullada.,
chispo, Gorifio d'Outeiro,
Acode o lugar ent.e lro;
false a autosia de Oorifio;
e os médicos o f ociflo
morden á pesar da cencla,
pois non saben en concencla
se afogou d'auga ou de vU1o.

t
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Fora abondo co oprobio pasado,
d'un brando servir~
madre escura d'esouro& ilotas,
Mesenia infeliz.
A Pilla convulsa
dixera de ti:

o oráculo dixo:
-Quen serve, ese t\ vil.
Ser forte ou escravo,
morrer ou vlvir;
cingue o peito d'esforzo e de ferro,
Spartaco cho df;
Esnaca na frente de quen cho lanzara
o estigma servil 1

t EouA~Do

PoNDAL.

GLOSA

Morrer, ou vivir...
Esnaca na frente de quen cho lanzara,
o estigma servil!
Pondal.
O dilema de Hamlet está dito pra o pobo
galaico: ser ou non ser. O pobo que a
man de Dlos puxo sobre de unha terra
diferente de todal-as terras do mundo,
non tên hoxe outro oamifio que un de estes dous, que lle maroou o bando : mnrrer ou vivir: deixarse asoballar, têr es•
ouridades de noite moura no ceo do seu
porvir, borrarse il mesmo o seu nome da
historia dos pobos conscentes, esmoroars·e
O caducaren-os seus directos, morre·r, ou
erguerse barudo e rexo. acendei-as almas
e plnturae- o seu porvir co refrexo da ardente labarada das aspiracións a. si"'
fiitlcaaión histórica, libertarse da nugalla
cobarde que o estiriliza pra o conquerimento de groriosa p.ersoalidade.: vivtr ..•
Non ten o pobo galaico cousa mellor de
que coiidar: ou quere ser, ou lle non ID3-goa Q oaidea que o aferrolla na decaden•
cia ....
Nós, non queremos morrer: a. muxtma do
pobo .· que brila chotda na lama do noso
corpo, lle non compre se matare. Quêr tl
noso esprito ser pra o pobo como Jsas ace ..
sas moxenas que voan dende a boca de
lume do tren õs campos fannos seren todos unba pura lampa. Apetece a nosa al-

ma vlvir n-un ar de togo1 patrf.óUoo, que

7

17 sexa eomo unha alborada que o ceo deite na teITa pra acendela en espra.m:a que,
O alumeara O pensamento, faga xem•lar
n-él unha fortieima vountade conqueridora ...
N'hai, non, cousa en que escolleitar-, que
poida ser media entre vivir Ubertos ou
sermos escravos. Galicia, non ten outra
sorte que a de semellar nai de notas, ou
patria de cibdadáns nobres e varoníes. E
si O coller prol-o mellor dos dous camifios, atopáremos algún poder ilexítimo que
nos turbe a realización do noso sagro desexo, non teremos outra acción saJvadora
que a de facer sinlcatos a servidume, nas
costas de quen sexa o ladrón d1- felicidade da nosa patria ...
A. V.

Unha cita
Do crepúsculo A lus nacarada,
mirando pra a seITa,
n~ ouruto do monte mais alto
lucia unha estrela.
¿ Vel-a estrela da tarde 1-lle dixen-;
Si lonxe da terra
oe traba.llos e as loitas do mundo
oon vida me levan
mira a. estrela que agora che mostro,
que agora oontempras;
cal espello de amor, dos meus ollos
a lus verás n-ela.
E verá.e n~ese espello duas almas
n-un soli-0 de estrelas,
a tua alma coa mU1a, bleándose
mol lonxe da terra.

t

SALVADO~ GOLPE.

Cantigas

•••
Estrela, eravo no ceo;
roseira, oravo no chan;
corazón, era.vo no peito,
cravas no que non será.

A. VALCÁ~CEL.
libro en preparación

crtstaffta".
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Tifian sólo o pobre amparo
do tlllo que iba pra guerra,
e andaba él dado O demo,
e chora que chora ela.
Pro sentiron os salaios
da patria â que tantas penas
fan pasar catro "xudfos n
que cara ô calvario a levan,
e calóu a boca o vello,
e calóu a boca a vella.
E cando ô irse o seu Fuco
foron idárelle unha aperta,
dfxolle o pai sall!>ucando:
Meu fillo: nunca ch'esquenza
que millor quero non verte
hastra o ceio, si a cabeza
n'has de erguer como eu a erguin
diante Prim pra aló de Ceuta ...
E asi son sempre pra Espafia
os petrucios de esta terra
esquencida, que española
nunca chamarse debera.

t

M. Lr.rn.As

PuLPI~n~o.

Tras do arado
I

l Outra volta ainda mais !-Volve, GallaI'do;
tente O rego, Cardón.
Nobres almallos meus, case ampeados
con tan brava labor.
Hambos dar da ferraña que fresquiõ.a
colleron para vos.
Fire abafante o Sol, a terra é un forno
non se atura a calor.
Se é que o pan me dá Dios-Dios mo perdóe
¡ben ganadiño foi ... !

II

Terra cha, terra achanzada
que eu vou arando á soma.de;
gá.rdame ben o segredo
nos teus suloos : ¡ tetio fame 1

Do

:a: -1818

fontenla

Mais ainda outra volta.-Za Gallardo;
Vente ô rego, Cardón.
Parésceme que acoro, atafegado
co a poeira e o suor.
Hei de fenderte, terra; has de ser mifia ¡
hei de faguerte pô ;
hásme dar, das entrañas, pan pr'os fillos ...
Mentras na vida estou,
hei de sacarche os ~umes canto poida,
1que xa m'os sacarás a min despois J

José lo~es1As RotJRA.
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Teflo eu para min que o merlo, entre dos
paxáros cantadores que temos na nosa Galicia,-e coida, no nome do Sefior que non é
pouca a grande variedade e abondancia de
clases qne n-ela se atopan-ven sere o p~
xáro mais demócrata, liberal e folga decire
rexionalista,- de todol-os dasua espccia.
As suas ideas, que naturalmente .ideas
deben de lle abonar irnda . <¡11& sexa paxáro,
son máis nobres , e máis costantes que as
das do houce, mirando na conta qu_e éste
por condición human ~ de cote veieteiro;
nas mentras que as das do merlo, pol-o
seu espiritu sinxelo de vida. aleire e asubiadora, a8 suas relaoiós á cotío honradas
c'os seus somellantes e co a mesma NatU:
reza, f111lle acreditar de pad.ro de maores
sentimentos da creación,
,.E verdade que é un pouco lambóo : lévalla
no seu tempo o ir austare das oerei:x.as lourás ou pedrolas; ou do nfx.aro ou da. ameixa mais almibradas. Mais o tal defecto, se
ven se mira está no seu canto.
.. Se non fora. lambón, non votaria eses gorxeos tan docemente melid.osos, que mesmo
da xenio, e que solasmentes poden se comparar c'os dos sonidos da frauta millor aílnalda, coma por exempro A d'aquel mestre
tocador crui1és de recordo memorable que
se chamou Xosé Barcia. ¡ Qu• frauta aque~
la, nai que me pariu 1...
O merlo é un dos primeiros paxá.ras que
recorrendo co a súa gorxa delicada a gama
mustca.l, sa.úda a entrada da benfeitora Primave.ira con himnos de paz e d'amor, en reoonocemento pol-oi bens qu'ela va.i. · d~m:ue
a Humanidade · doente, é pol-as bondades
que lle vai regalar á os agros en pre·p aración para o sazohame~to dos froitos.
Digo que este maravilloso paxáro, pol-o
.seu istinto nobrote é liberal, e non me contraQi¡O: a proba imola tere nas súas estraoooinarias aflciós pol:.:.os cantos populares,
e de millor xeito pol-os patri-Gtlcos . .AJdepreI1de él axiña, mesmamente o "Himno- di Rie_
90 com'a "Marsellesa" (ou .º "Gallego")
con preferencia. á calesquer outra cantiga,
inda que sexa toureira.
Conocin eu, sendo rapaz, aló pol-os. tempos da "Groriosa" á un zapateiro de portal
meu vecifio (na Cl'ufia), que trña. pendurada
unha gayola, aa xamba da porta do seu ca-

EL. NOROESTE

tivo taller; e encarcerado n-aquela. un lindo
merlo de corpo ben feitoso, negro coma un
azebache e c'un pico amarelo mai1 b~illante
qu'un brilante do cabo da Bóa Esperanza.
O "escolante" encargado dteducal-o paxáro, fora un mozo sob ri fio do zapateiro.
frautin d'aquela onde xamais esquenoida
banda de ffiJÚBica do 4. 0 Reximento d'Artillerfa.
O mozo dáballe por lle insefiar ao merlo a canción do "Vito". da que estaba na.
morado por lle prestar aquelo da copra:
Alondrlto, aloodrito
si lo vieras que bonito,
debajo del merif'iaque

···························

dias romántioos do "Merifi.aque r•• )
Mail-o merlo, no instante de ire oomenza.1-os primeiros oompases da .caneión dita, tiraba rde seguida pol-os do ".ffimno de
Ri-ego". E fora de ver a cara bulrona que o
liberalote do tf o Xeremias pofiía ao seu
sobriflo, amocado e eueabuxa.do pol-a
conduota. rebelde do seu dlsof pulo. quen
despois de rematar tal-os preludios do
canto liberal, brincaba ledicioso nos paus
traveseiros da gayola, picando na branca
oireixa pedrola para logo volvere á. \'llo,
mais fachendoso, á. entoar a "Marsellttsa".
(i Ouh

• ••
.. Cand1> eu, n-esta mifia casii'ia de Sergude, deitado a bertola n-esas mafí.ans saudabres do mes de San Xuan venme regalar os meus oubi1dos, este paxaro ademlrable, riba. da rodeira d'unha cerdeira
loura!, o'unha das súas simbólicas alboradas naturais, lémbrome d'aqueles tempos do "Himno de Riego",
Tempos aqueles d'outros homes. d'outras Ideas e d'outras costumes.

Fuco oe

TAB~A vo •

San Xlao de Sergude, 1918.

11

9

14. - lll' - 1919

......

Abáixasa a earôn e Sl'reoada unhoB fil-

Esltl vaisé e aque1 vaisã
e todo&. todos se van.
Galleta., 8tn homes quedos,
que te potdan traba1lar.
Tés en cambio orfos e orfas
e campos de soledá.,
e nais que non teñen flllos,
flllos que non teñen pa:is,
e tes corazons que sufren
Jong:u; a-usencias mnrtás,
vimlns dP- vivos e mortos
qne ningnén consolará.

t RosALIA

CASTRO.

GLOSA

"Campos de soledá'
vrud::i.s de vivos e mortos
que ninguén consolará.
Rosalía Castro.
Cai o serAA. O ceo ten unh-a côr borra ...
llenta. A campía garda quietús de mor-

te. os piñeiros semellan amatados fac.hóns
que c ~ tiveran dispostos pra alumaren As
veiras das valgadas, cadaleitos que tefien
por tapa o eco e nos que dormen sini•;tro
sono as eucrxías do pobo escravo, debulludas na fame filla de anadas de pobreza.
O sol vai se deitar. Está roibo, como si
flxera esforzos por iae non fundir no ocidente, pra p0der seguir alouoando como
unha meniña de diamante os agros galiciálls. Baixa unha derradeira raiola da tarde, dende un xirón aberto n-unha nut:>e, e
àoura un anaco de terra onde hai duas
oasa.s pequeneil'as, sln ximenea, que alentan o seu bafo de mitierla por todo Q tellado. A raiola xo.ga na fumeiraida e pana
azul de todo, e parece que atopa no ar o
camrno do ceo unha alma que andaba á
espreitar, desabida do camiño da. pas ...
A porta de unha das casas está sentada,
na sol eira, unha muller nova. Ten o cabelo arroxado, e os ollos, azús. Anda vesU.da de moza, e sbnla no colo un menifio.
Non ten fucend,a que gardar ... Sóio posée
Ôa1ro pil.as e un galo. Non fai oea, porque
os pobres m3.tun a fame co sono ...
Pol-a porta dn oulra casa sai unha muller avelJada. Viste IoHo e ten caflas.

10

rabullos pra o lume ... Ergue a raolana e
di ê. aua Teoifta:
-Onte tiveches carta de MonteYldéu,
¿Non si?
~-\mén como non-di a muller nova.
--.Seique téñente esquencida, malpoca
diiío ...
---1Non ! non é asi l que me xuróu de lle
non esquencer eu, e xuróu por e::;ta vida
que él inda non cofiecéu fora das miiias
entraf'ías ... , dixo a nai moza, e movéu os
pétalos dos ollos mesmamente comõ a sua
lm1 as estrelas no ceo ... Ifia chora.r ...
Da casa da muller anloitada botaron fo_
ra tres cativos que colleron á e~ta pol-o
mandil, e dixo un de eles :-Sefiora · nal,
imos cear que teño fame ... E a muller faló'u :~.l\leu Dios 1 son ben nova e qnc n'hei
poder traballar pra ter algo qug lles dar
ôs fillos. E dirlxíndose l vec.iña. dixo, tatexando co pranto :-Tt, inda agardas 1 A ti
levá.roncho as ansias pra Amérioa. ! Máis
a min roubáronmo pra sempre·!...
E a muHer nov!. erguéuse e repuxo:Se.ñora. I é. vostede levoullo Dío! que é
quen pode; máis a _min roubâronmo os homes, os que debera& ser Jrmâns e non lobos ... , os que deberan dar de comer, e
non que son ladróns .. , A v~tede inda poderána consolar os seus tlllos, en ganundo
pra comeran ... A min, me non bastara asi. ..
Este fillo que ergo nos brazos e poflo-o 4
ceo como o crego a hos:Ua, me non dará
xenio si non vinga õ seu pai, retorcendollo pescozo ôs labereos ...
• .. At malpocado; ¡ Case es nova, e por
iso cav Uas de ise xerto 1... O teu fillo e os
meus, serãn homes, e, si non morren, levarán o xugo da fame e das inxusticias ...
Nin. eu com~réi dos meus 1lllos, nln ti
abranguerás vingación... V&lá vecii'ia, ~ou
dei far os rapao~s ... Dios che traia boas noticias ...
E a muller nova contgstôu_,Diol-a acompa.õe, señora. E foise pra dentro era casa,
e. caéu otra ves o silenolp no r 11eiro, e
f oise pechando a noite oomo unha man incorpórea que apretase o mundo, según
apretaba a dôr o corazón de aquelas mull€lres sin home, ni facenda, !1in f!Spirnnza
de dita ...
A. V.
4
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No lar
Sopra o cu risco fora,
arroffanso os campos coa xí-ad~.
cai da~ nubes a neve peneirada ...
O inverno rA10P.a.
No tellado Ida casa,
o vento refunfuña
cando pasa
y-as tellas arrabuña.
Xunta do lar, uh gato
o lombo engrufia,
e a família, n-un fato,
quéntase ao mor do lume
que enche a cociña .de calor e fume.
Dormichando debullan un rosario
longo, tristeiro, esmorecido, lento,
que resoa co aoen to
d'un auto funerario.
O vello despabila a lumerada,
toca a campana âs ánimas; no teito,
por un furado estreito,
entra a vos d'unba som'bra at.ormentlllda.
f5inten todos nas venas,
en vez de sang:ue, lume,
e soben hastra o cume
voa-Ooras moxenas.

.. * *
O gato revolveuse na lareira,
os ventos na campfa. refnngaron,
e dempóis, .soyo as ~ombras ambularon
na cociñá valdeira.
GoNZALO LóPEZ ABENTE.

DE MIN PRA. VOS

O Conselleiro
un vello pasor ~on
anos de l'ida e moitos máis d'espeOuto, de forte compleisión, ben
y-enrnarcada a sua nobre faciana
por lon~a e branca barba, tifia aspeito de
gran siñor chegado á aquelo por necesidade ou capricho.
Servfa no .pazo d'unhos ricos marques~s.
Seus servicios consist.ían en coitdar doinmenso reb~fio od'ovellas e carneiros que
conservaban os idonos,' siguindo unha vella
custume dos seus antepasados.
O conselleiro non era d'aquelas terras.
Pr.rsentóuse un dia ô rna.rqués e convíndolle á éste as proposicións qu'o vello :Cixolle, tlcóu ali dend'entón, levando unha
Era
moitos
rencia.
doado,

O Conselleiro

tan misteriosa vida como tora misteriosa
a sua ohegada..
A todos saudaba e a todos queria.¡ maJs,
era.11 seus únicos e insepara.bres amigos,
o can S1lenzo, e un dos moitos libros qae
1'1la na bibrloteca. o marqués, por teire
d'éste a correspondente licencia pr'ôs co ...
llere.
No outo do monte, mantras o rebaña
apastaba pacente e mansamente, e o can
Coidaba de qu'alguna ovella ou carneiro
non fuxira do redil, él bebia na filosofia
dos libros, a yauga amarga da veI'da~e ii-·
pida e limpa.
Saber, sabfa moito. En certa ocasión pasaron por ali unhos forasteiros talando
n'unha lingoa desconeoida, y-él foi quea
soupo contestarlles na mesma lingoa. Outra ves en que un probe cego ehegôu un
domingo pol-a aldea tooando un vello e
desvenoixado violin, colléullo O ConseUeâro, e pousando o arco sobor das cor.das.
arrincôulle ô estormento dozuras, salayos
e meigueri6:s, que soio .él ·sili dúbkl.a &a.bfa
Cándo algún dos da aldea potUase ma.lado, él daba o remedio pr'ô cue.rre; si
surxia unha desavenemia entre dous vecfnos por mor de propied9Jdes, endexamãis
lban â un preito: os IHigantes acollfanse
ô seu fallo. El sabia de eousas pra combatlre as pragas do campo e 11.s pestes do
gando. Suas verbas eran seRtien<»as. ea,ia;n
as frases dos seus labre.s como pesadas
lousas de mármore, pechadoras do que
deixaba dito.
Máis un df a, aló pol-o comenzo do outo ..
no atopába~ o e o n s e 11 e ir o cobixá.ndosa idas pirmeíras rabutladaa da iiivernfa xunto á. un toxal, persentóuselle
Maruxiña, a nena máis cobizMla da aldeQ
pol-a sua beleza, e, ch~ando onde á, él,
trisLeira e apoucada. dfxolle:
--.-1Bõs días_ meu sinor.
-1El nol-os dé, mifia ne.na,-eontesióuJJe
o alu<1idcr interrumoindo a leitur1t. e fitando pra. ela.~¡ Maio, malo; o teu oarfs fálame ·dé non boa <:onsulta, ¿non si?
-Vostede é acliviíio ...
--.Meigo, quixec-Ms decir. Pois n-hai tal.
Acontece qu'o que ne pasa a outros, .Pa-.
sóume pirmeiro á mfn, que pra e-20 son "Vello, e vel-ahf as miflas adh'ifianzas.
-Jloderá ser ... Eu, quixera consultarlle ...
Mâis... dame vergonza...
-1Ben. Sérttate eiquf., ô meu carón, ô
ar.ocho d'este toxo, e non temas pol-1u;; esoiñas. que as que se ven non flren. Sénta te: este recuncho e un bon amigo: no
vran dá soma. no inverno agarima.
Obedecéulle a rapaza e comenzóÚ:
-Mire, siñor, eu . ten.o unha dôr moi fonda. unha dôr que consome á miña eisi3tenza.
-· Dór do corpo 'I
>-:-~ºº sifior. da valma.
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Pol-os ottos d•adofto trãnquflos d'O C.On ...
selletro, pasólf• Hxelro com'O pensamento
un lóstrego de carraxe :
-....Amores ofc&f s T
-Amores, st sftior~
P.lstremeoénse o pastor, arrepiado dende
os pes a ôhola, e a sua faofana quedónse
branca, branca eomo as !olerpas da neve.
-¿ Desprézate o galán T
-VR.i en camiño. Decá.tome que o fará.
Oonxestionttdo o nllo e se.ln<1olle á !ora
a loita que so·etitia drento de 51i, apoitrofóu:
-E tf, qu'eres muller; tf, qu0 dlspós
d 'esas fnvencibres armas de qu 0 volil :dotóu á natureza, ves ã con·s ultarme ã mfn
J probe vítima cfcáis d'esas Yosas armas .. :
1Non, .Marux1tía, non; A ·m in non 1 Pergtm_
tallo â outra que 0oma M, teila alma de
muller, do derrw, de trampa, d'engaño, de g
calquer eouea, mais non á. mfn.
-E que vostede é un i&anto. Voste·de
1tAbeo todo, e pra to-do dá un acomodo.
....-Menos pra o que non t~n. El ohã.masme. santo, porque padezo calado, porque tt:
non ea:bes da esptfla que levo cravada. no
meu peito. Bt o souperas ..•
........¡,Qué?-perguntóulle arelosa a ra~ua.
-Bt o souperas, ¡probe de U 1. ••---idtxolle
oon voz .roncll amea2lándOQ oô puilo pêeho,
- Asústame, sit1or-eseramóu ela pómlodose en pé •
- ¿·E qu-êu eres tf pra facerme lembrar
de ·cousas mortas na mifia alma ?-reP.uxo
folguexando e pasando a man pol-e. testa,
como querendo alonxar unha mala. ideya.
-¿ Quén eres tl pra metel-as mans n 'un
nitio de cóbregas ou n'unha albariza d'avellas, oand·o ali unhas ou as outras dormen?
-¡ Perct.óeme, si11or-:--01armuróu ela tremando ô ver o descomposto qu'estaba él.
-Pel'ldoada eitás, nena,-escramóu pôndo9e tamén en pé.-Na tua vida vólvalíime
á. fagu.er somellante eonsulta., que de faguerma, falaria, e si falara ... 1 matábate r.. ••
Non esquen:ms que quen seipa. o meu segredo, .este meu segredo que leyo ehoido
drento de min oomo sangue do meu saugue, oomo 'Tida da mitía viida, é. ninguén
llo contaré., porque O sere sabeqore da. '1erradeira yerba, tamén será sabedore do
seu derradeiro mominto ...
E nobre e maxest-oso, volvéulle a espalda, e marchóu monte abaixo á recaidal-o
rebafio, axuda do pol-o cani único testigo
que fora. d'un sanguento suceso de tráxicos amore!, esquirto e graba.do con letras de fogo no corazón d'O Conselleiro.
0

n1cA~DO CA~BALLAL.

No máis fondo, no máis fondo,
lévote dentro de min :
entrache un dfa xogando,
por sempre quedache ali.
Xa o sabes. ¡Grava o puñal
sin ter compasión de mf n,
pero non-o enterres moito
porque te "podes ferir".
Viudas de vivos e mortos
que ninguén consolará.
R.

CABANILLAS.

Alborada gallega
Arriba, . que a Aurora
comenza á pintar
a. luz que namora
illa terra ê no mar.
Deixade· os le!tlfioi,
neniflas, deixá,
que OB vosos ollifios
dan máis orari<1á.
Goma ese sol que alumea
tan galán e espellador,
vinde vó~, soles da aldea,
avivar o noso ·.amor, ·
que si con lumes é frores
sabe á Aurora rebuldar,
vosos cándidoi amores
saben mêllor feitizar.
Vinde, fillas oda alborada,
vinde â ver naoel-o sol,
cos labiños de granada.
que dan celos ô arr~bol.
.c o remanso dos airiños,
da fontlña o gurgullar,
bailaremo¡¡ en remllifíos
d·e dUZOSO SOipirar.
Alá ven xa, rapariiOi,
meu amor, mifia ih1iión,
cochanido entre braneos p:rigos
seu ferido corazón.
N'hai aurora coma éla
nin máis fresco ca:rabel,
¡ miñ.a rula 1, ¡ mifia estrela 1
morrerei por serche · fiel.
Non ves, miña prenda,
aquel sol d'Ourente;
seu lume crecente
é neve pra min.
Ven U ôs meus brazos,
o mundo olvidemos,
e amantes seremos
da vida hastra o tln.

ne PAscUAL VemA.
LITRA Ii>I! FRANC1sco M. a oe LA Iau~:s1A.
MústcA
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Do "Catecismo
do labrego"
de Valeu.tín Lamas Carvajal
~

1

Oeoraración da doutrina labrega
P .~¿

Sodes labrego?

R.-Sf, pol-a mifia des¡racia.

P.-Ese nome de labrego, ¿de quén o
reoibiche'l
R.-Do aacho que me fai canos nas
maus, da terra _que .rego co suor di! mUla.
testa, -das moura~ fames que p_aso, do· aire
que brua nas rnifias faltriqueiras, da mon_
teira que levo na ehola, da coroza de palla que me libra cta chuvia, das ciriaolas
d'estopa que me oobren de medio oorpo
a.baixo, e d'outras cativeces entr'.a s que vivo a.guniando.
P,.:..,¿ Qué quere decir labrego 'l
R.-Horne acabadif1o de traballos, caste
de besta de carga na que tanguen á rabear
os que g-0bernan, sér á quen fan pagar cGdula corno âs presoas pra tratalo com~ôs
ca.s, gue andan pol-as carrilleiras e congostras como almas en pena, esvaf.d.os, fra._
cos, esf amiados, pensando no pan que non
Ues ven A.s maus, e nos cartitloa que ruxen d'elês corno da. queima., boté.ndolle olladas . degorantes ôs aparador&s dos almaoés
onde se vende xamón, salchiohóa,. pôlos
asados, perdice,e, duloes, conservas, quet..
xos e1 outros manxares ape~centes: pensando .nas veces que pol-o dia adiante se
ll'abre 4 un é. boca, e se lle vai o estómago, xa canso de non dixlrir máis que patacas, eando as. ha!, pra cornelas en cachelos, e. sin sal moitas veces pra seren· gaUegas enxebres, pois maldita si gracia que
teñen ntn siquera · Ua. tan ó estómago. ·
·P,..,......¿ Cómo saberá. o que tl!n que traba..
llar?
R.-Nen<lo que non hai un chavo. nin
unha cunca de f ari fia na chom~a. que o
recaudador non dorme, que hai _que manter
a. muller y-ôs fillo.a. que os que gobernan
non .fan mái! que pi-dir trabucos, que os
que mandan queren ter sempre o .oomedeiro acugulado, que o persupuesto de gas·
toa é u11 pozo ain :rondo, e que o pereu.
puesto d'ingresos ·non pasa d.c ieP unha

eesta que os estadistas se degoran por en·
eher d'a.uga, que sin oartos non se pode
dar un paso n-este mundo, nin hai xustlcia, nin direito, nin :xiquera é un xente, que
d.e nde que lle .chaman â un volo no bautisrno pasando pol-a · oontlrmación, en que
nos dan unha lufiada na cara, hastl"'o matrimonio en que nos xun¡uen a unba muller pra facer unha xunta de boi e vaca
que ha turrar pol-o carro da :ramilia, temos
que soltar os cartUlo.s d'unha maneira ou
d'outra, pois si non é por tas é por nefas.
P.-¿Cómo poderá. esquece·r se do que tén
que pagar?
R.-Potléndose bébedo, volvéndose louco..
me-téndose. cen braz.a~ debaixo de terra ou
morrendo~

P.-¿ Cómo non se ooidaré. do que tén
que reeibir ?.
R.-Facéndose dé conta que tén os hosos
de ¡oma pra que non lle doan por moito
que maJlen n-eles, non pasanaon~ nlD
pol-as mentes que ha de reclbir cousa ~e
sea de porveito, nin que valla dJflelro, por-que os labregos, de· reciblren, fora do b.e n
que lles vefia reeibindo á Dios, non reei.
ben mé.is que xlringazos.

Negra Sombra
Cando penso que te fuehes.
negra sombra que m'asoJDbNls,
o pe dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.
Cando maxino que ê8 ida
na mesm-0 sol te m'amostras,
y-eres a estrela que brila.
y-eres o vento que zoa.
Si cantan, ês ti que .cantas;
si choran, ês tf que Q-hora,s,
Y-ês o rnarrnurio do rio
y-ê! a noite y-ês a aurora.
En todp está.e, e U ês todo
pra min y-en min mesmo moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre m'asombraa.

LeTitA o~ RosALIA CAsTao.

t
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Neve...

Pitorroxos

Como chuvia de branco prumaxe
que dende as alturas o vento abanea,
así ·v.an a medifio ..• ·a medifio ...
eaindo·as folerpas.
Parece talmente
que unba mau misteriosa as peneira;
parece que baixan vvando ... voando;
parece que un fato de trasnos ou meigas
aió dende as nubes
en silencio as espallan y-as ceiban.
Pouquiño apouquiño
sopra o gris :nevisqueit'o da serra,
que ô entrar pol-as chouzas homildes dos probes
estêndelle as atas à neg1~a miseria.
Nas pôlas dos albres,
que dedos de vellos Tités asomellan,
mainiñas ..• malriiñas...
as brancas folerpas
tecen fleqnes d'artisticas formas,
debuxan cenefas,
festoneyan prateados encaixes,
ganduxan y-encolgan airosas madelxas,
e compondo o mais meigo conxunto
dos grandes feitizos da terra gallega,
baixo o manto que tenden, esconden
as galas eternas
d·as verdes campias
que un máxi~o anaeo do ceo artomedan ..•
Y asi como a neve dos altos curntos
nos co1·pos coitelos de reuma,
asi a neve do espirito encrava
coitelos de dudas nas almas tolleitas.
¡Neves dos picoutos!...
¡Neves inverneirusl...
Cando vindes saltarlqueando
por lombas e velgas
vén con vo.seo a ventlsca qne nace
nas cumes das serra ;
a ventlsca que os corpos ~ntala
y-os nervos entolle y-o frio despe1 ta,
delxa.ndo de cota
semente de fame nas mortas aldeas ...•
0 ncrava

E namentres os montes y os campos
parés que dormentan,
van a eito cafado ...
cafado ag foforpas,

como chuvia de branco prumaxe
que dende as alturas o vehto abanea,
como n e t e d'algún desengano
que cal no mâis fondo da humana eoncenola..•
ELADIO nom~rouez

GoNZÁLEZ.

I
Queda.ra. ll.bérta unha das yentanail que
dan riba da horta, d'aquela meiga horta
ourensana, entr' o¡, rios Barbafia e Ma:nzanares, onde pasei a mifía. infancia.
Y-era unha d'esas noites de xi!lda en que
amafiece todú branco, colga:dos de ca.rambo
os arbres, brancura soyo interrumpida
pol-a rousadez que o sol nacen.te espalla O
fondir as pingotifias xjadas, e dentro :da habitación topei un fato de paxariños apaleirados, friorentos.
Sentín a alegria que sinte todo ra:paz ô
ver paxaros, e, cobizoso de collelos, fun pechal-a ventá, pero xa eles, máis lixeiros,
cantaban nos buxos da hOl'ta, non aei si
bulrándose de mm ou si canta.ndo a alborada. do novo dfa, que se mostraba abondosa de alegres craridades.
- Soilo un, máis tardo ou máis enfermo,· se
deixou collfJr, y-entanto piaba carrfn xun ..
to a. naiOiiia mostrarlli fantaseoso a mttla.
presa.
-E un pitorroxo--d4Qme ô verlle o peito.
-•E por qué se meteu d~ntro da habi~
tación?
-Porque tefien frlo, e DioB depáralle ese
abrigo,. ese agarimo.
-fil senon deixáramos aberta a ventá ¿ có..
mo Dios llo deparaba? preg~ntei co esa Ió:..
xica inocente e forte ctos rapaees.
-Daría11e outro. Dlos nunca aban.dona ôs
paxariños dos campos.
II

Pasou algún tem:poj e n'aquel mi:smo in ...
verno; unha mañán que fumos ô ·monte, miña nai e máis eu, veira d'un bala.do, cuberta poI,..a xiada que bordaba de alxófares
o seu cabelo d'ouro, topamos unha rapaoifia, bonita coma .un sol, morta de frio,
abandonada n'aquel carréiro, baixo dai
silveiras onde os pitor-roxos cantaban a
vida, sin comprender q·ue tii'ian a morte
embaixo.
Por casuaHdá, oobrfa o seu peito un pano vermello, y.:asf, COi pes de-s calzos, somellaba outro pitorroxo que, O morrer, se
desprendera do bando que. trouleaba nas
silveiras.
Y-entanto a mifia nai derramaba unha vâ.goa e rezaba un "Padre Nuestro", eu, coa
lóxica de neno, preguntaba todo asom ...
brado.
,._mos, que coida dos paxariñas e lles
depar.a ventás aber-tas pra que non se
xien, ¿ cómo deixa morrer ôs nenos ·?...
Quedou a nai suspensa., mais topou contesta no seu bonidadoso eorazón.
¡._..Df-0s-dixo-ôs nenos que son bós, cé-

rratle:i a9 portas da terra pra abrlrlles al
do ceo,
.1

deume un bico, un

bico cheo d1amor

materna!, do que me e.00000 1empre qu1
nas maftá.9 4• xtada ou!IJo eantar a alborada
Os pttorroxos.

•••

Vexo andal-as \irtudeJ pol-as ruas,
e nlnguen lles f al caso nin·as mira,
porque van farrapefras e ltxosas,
estruxadas e murohal-as pobrit'ias,
E pasan-.as infamias pol-as ruas
e todo o mundo se detén pra vel-as,
porque van maxestosas i estrevidas,
lostresa.ntes de orgulo e de soberba ...
Que o crime non é crime si un regueiro
de ouro vil vai deixando no camtfio,
nin e ruín a ruindá, cando e seflora,
nin si leva gran crus, o vicio é vicio.

t ALBfl{To GAl{cfA Fel{l{fll{O.

Cantigas
Pedra do mnifio, que andas
e á chegares nunca atinas:
moito che val non sentires,
si non, como mfn sufriras .

•••
Quclxexra, meu ben, deoirChe
como f ol o noso amor:
prantel unha tror e deuse;
veu a xiada,... adi.ô8, fror 1

A.

VALCÁJ{CeL.

GLOSA

Indulxencia prenaria
nin é ruirr a ruind!á cando e seflora.,
nin si leva gran crus, o vicio 4 vicio.
Alberto Garofa Ferreiro.
Quén quixera glosar tan grandeira ver-

Vaguedás
Cando

era

tempo- de inverno

pens s.ba donde es tartllB ;
cando era tempo de sol,
pen~aba en donde andarias.
j Agora ... tan .sólo penso,
meu ben, si me olvidarias l

**•
Maii1 ·v e que o meu oora.zóu
é unha roa~ de oen follas,
1-é oa da folla unha pena
que vive apegSJda n-outra.

Quitas unha, quHas duai,
pena¡¡ me quedan de iobra

ou dea, mafíán corenta,
desfolla que te desfolla ...
1o corazón me a·r rlnoaras
desque a! arrincara.s todas 1

t RosALIA

CAsT~o•.

dade, ten de escomenzar por pintural-a
vida, Ollade pra o mundo, e atoparedes
feita a glosa dos versos :do poeta ourensán 1 Olla·d·e pra terra e veredes que a~
frores morren comestas pol-os .vermt'.ª• e
os corazóns enxels, f el'idos pol-a calufl.a...
IA caluña 1 Evos o nível do canteiro que
fai as reputaclóns: a sociedade. Si todos
fóramos igualmente bós, ou igualmente
ruins, destonce-s n-habería. calufias. Mais,
en sendo éomo somos uns diferentes <le ·
outro.s, fai falla. d:arlles unha. compensa_
ción os pobre& dlsgraciados que naceron
c'un foliño de séneca por corazón. Por
iso ven a rebaixa do méríto da virtude
co fio da navalla das lingua.s que apodrecen na calúna ...
E haivos unha proba cfe que son máis
podentes os malos que os bós, y ~vos que

sóio cofiecemol-a ·calufla que se ¡ulnda
contra do virtuoso, mais non a que regala
ô ruin suposicións de virtudes que non
ten ...
E ¿logo .declr ben de quen fai mal, é
calufia? Abofé que si. E calufia contra
dos que Mn b6s e non t~en quen-os
loube-; é oalufía que· defrauda ô home
puro. Si O· ladrón se lle chama. honrado,
¿ qué valerá este verbe pra quen-o mereza 1
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Mais, d aca.fdo d.e~it' alqul que n..é sôto
esta desorentactón moral o que bai no
conto dos honores, E que â. moitos sin
concencia se lles chama honorabre 1-en
troques moitos espritos limpos pasan no
mundo pol-o camiflo do .desp:reolo.
Quizáis por eso a. so.c iedade, esoêptloe.
en forza. de non ter ben sabida. a. verdade, quédase oo que adorna, que ti a · ri..
queza, Pode ser que si se non gutana
pol-o difleiro 1 a sociedade non tivera a
quen honrar... Pode qu6 a colectividade
honore ôs ricos ruins e os viéios dos poderosos porque non atopa cousa que máis
lle chame a atención.
Hai que têr en conta que os virtuosos
son modestoe e non din onde están, agardando como facendo unha pregaria sin
fin O ben, que haxa quen se acord'e de
eles... ¡E poden agardar 1
N~hai amarguex·oti mf<!s Iardos que os
que dà a honradé,,, esa hOnradés que é
como unha lus que aluma no santuario
de un Dtos que non ten crêntes ....

este noso falar teittzador,
que unha pulla, un poema, a risa, o
con~ensa n-unha voz.
[pranto
Arrólame cos ecos d' esa rala
que tan ben fai sorrir oomo chorar i
música que os oubido! non regala
das xentes d' outro chan.
Fálame no lenguaxe dos gallegos
se me queres facer moito sentir;
na fala que hasta en !abios de labregos
non sei que tên pra min.
Arrólame co ritmo regalado,
co a sonora infinita vibración
do falar pol-as fadas inventado
pra ameigar cura.zós.
Xa de neno esa fala melosi:õa,
o meu feitizo, a miña groria foi;
fá fame no lenguaxe da ·terriña
s' ê que me tês amor,

t

V.

LAMAS CA~VAJAL.

A, V.

Pol-a patria

O falar das fadas
Fá.lama n-esa lengua melosifla
que celestiales armonias tén.;
f álame no linguaxe da terrifia
s' t que me queres ben.
Se desexas proba.r do meu cnriño
as ternuras, o fogo. 'Y-ª pasión
probas con me chamares "amanliô.0 11
que me tés moito amor.
Se che dl¡o qui fora meu · encanto
vivlr sempre onel' á -U, xuntos morrl:)r,
terás d'to qu~ slntes- outro tanto
con escramar "i eanté I"

Ghámr..me "mintireiro 11 s' enganada
do que che diio chegas a dudar;
"tollt1a" se ô fnfar . pol-a calada
che roubo un bico ou mais.
Fãlame n-esa fala, que espresand
tristurai.s fai sentir ô eorazôn
no sei que morno acabamento brande

nln que vaga emoción.
Fálame n-esa fala pracenteira
que cando goces espresar.nos quêr,
é mais leda que os tonos :da muii'íeira
e mais doce que a mel.
N-unha sola palabra dilrns tanto
16

Morrer en brando leito
entre molentes brondas,
rodeados d' amigos,
qu' o pracer nos recordan;
de tfmidas doncellas,
imbeles e chorosas,
que pra mayor dozura,
na nosa última hora,
õ redor de nôs ceiben,
lirios e brandas rosas;
certo he desparecer oal virxen Umlda,
brandamente e sln ¡:loria.

Oh, quen morrer poidera,
com o forte Leónidai,
envolto en duro ferro,
n-outras rudas Thermópilas !
por unha patria escura,
d' escràvos e d.' ilotas;
e deixar, cal ~meta,
longo rastro d.e gloria l
E cafra non prono,
co a faz ~ terra volta,
mais as turmas conversa,
audllZ e miazósa;
ainda ap1·eixando o rutilante ferro,
que verte gata a gota 1
De modo qu' o viandante,
vendo con gran zozobra,
cl'Ubtr a dura terra,
a cinza poderosa,
dixera con espanto :-Certamente
este era grande cousa 1

t

EouAl{Do PoNDAL.

PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA
EL. NOROESTE

Do "Catecisn10
do labrego"
de .va.lentíu.La.n1as Carva.ja.l

11

Dec·raración da doutrina labrega
P.-Xa vimos como Hodes labrego, como estudes acabadiños pol-o nome e pol-a
fame de labreg1.1, mais idecfrideme agora,
¿rántn.s cousas eslá obrigndo a saber i
ent~nder· o lffbrego, cando chega á têr uso
cle razón?
R.~Catro cousas.
P.-¿ Cáles son?
R_,S<1ber o que deixa de com.eT, sfl:..
ber o que tén que traball:i.r, e.s quecerse
do que t<·n que pagar e non coi.darse do
que t<:n que recibir.
P .-¡ Cômo sn.berá o qnc deixa de comer?
R.--Fnccnclo recordo drts larotas que se
pasan na sua chouza; eslabrecendo comparanzas entre os mana.tes de bandnno, a
. xeito de bombo, mofretes infrados, rexos
e b en m:rn Lidos que se pasean, i-en tre os
la.h radores que levan faltriqueiras no traxe p_or f::mtesfa, boca na cara por bulra,
que R.nd:tn cle armstrao como as cobras, que
furg::i.n n\l terra como as toupeirns, que t::i.rhttllGn moito e coml~n pouco, qtrn, á. so_
mnlll'lnza .dos burros d'arrieiro, que le·v an
o vif'io e .Lsehen augn, precuran o trigo prn.
comeren o millo, ql1e nncln n lnngraneanclo
pur unlta peseta sin puucr nuncil xunta_
la, e que veñen á ser c:--onsideratlos pol-os
seus ·!".Omellunte s como un ninguén, que,
á totlo chamar, rlh:'trnaulle Xan pt~'is rmo.
P.-¿ Quó entendedes por hcornc d<' lnbranza?
R.-t:nha cas-1.a de lloi po s to t1e fH\ unt1a
m ;\q11in~l de sacar diíi cirt1 dn. tPrl\'\.
P.~:\l ~ a s in al cio l.a bl'egn '?
R.-·A ·pobreza.
P.~¿Por qué?
R --Porque n-ela \·iyín1os e morl'emos
P.-¿ De c:\nlas maneiras usa o labrego
de esta sinal?
R.-De duas.
P. ¿ Cáles son?
R.-·:\ un ar õ traspaso e anrl'ar n mioc1t.
P.-¿ Qué cousa é aunnr õ tr nsria ~; o 'l

R.-Unha cousa muy condanada que fai
as carnes abrir a boca, ronroaar
as tripa e infrar o es tómago.
P.-¿ Qué cousa é andà. à mioca?
.R.-Deitarse con apetencia i-erguerse
con fam e; sentir antoxos de comer pan
e de beber viño, e non facer máis que comer o xenio e beber os ventos.
P.-Mostude cómo.
R-Mcto por aquivoco as maus nas faltriquciras, e solasmentres alcontro aire ... ;
collo o S:1CO do grou pra ir ô muiño e ·non
topo máis flll e lenzo; vou fi. cas:i. dos que
1efíP-n, á pNlir un peso emprestado, e st
non me idan cna porta nos fuciños, despa.cllanme con palabras de motio peso, pro
non co peso qu'eu cohizo; vai o recaudrt_
idlor pra que lle pague os trabucos e non
httcho máis que uisculpas que lle dar.
P.-¿Por qué metedes as maus nas faL
triqueiras?
debec~r

R..-Por non perder ó costume que herdamos :dos nosos páis, que viviron máis
acomodados.
P.~¿Pra qué as lavades â boca?
R. Enganándonos, coidando
que son
:p~n prn ver si de este xeito entretemos o
eFit6mago.
P.-¿ pur qué as levades. ô sacho.
R.-Porque en todo tempo e lugar os
nosos gubernantcs nos pi.den as pagas dos
trLllrncos e-os señoríos as rentas.
P.--¿ Cáles son os vosos nemigos?
H.-Cóntause por centos.
P.-¿ Qué nemigos .son eses?
H.-A rnaores ,rJIQ munrlo, do demo e da
carne, co.mo teñen tod:.tl-~s xentes, t.emos
un falo d'eles: nove ministros en l\la:dril,
o t11>.-l egado ela Facenda. na. prov.i ncia, o
::i1á4: rnisl.ra11or da S11balterna no partido, (1
alcalde, os conceKales e-o segrotario no
Cuncello , o cacique da parroquia, o ve~L
fio ue porta con piH'hl, a rnis cria n::i casa,
eis ped1·iscos nns Pidos, a filoxera nos Yiíi P.dos, o recuud::i.clur meUdlo na cabeza, o~
á rnhuro s e :t conl ribución teriritori:.:il na
cana dos osos, a .de consumos entala.da
n-ns gorx,1 s , a crr.ncia de que non habemos
millorar de sorte no esprito, as falcatrúas
da curia enterradas h:i.stra o redaño, etcétera, etc., etc.
P .-¿E-o
tra!Jujo
tên virtude
eles
R.-Non padre, nin esta.

contra
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P.._.¿ E pol' qué non'
!\.~Porque

non hai ~artos que lles che"'
guen nln o traballo rende pra contentalos.

A espada vingadora
¿ Xeme escravo? ¿Da tua negra sorte
quéixa·ste do rigor,
e dis tamén que a morte non buscaches
por falta de valor?

Tesouro de un valer que nin¡uén tasa,
do home a libertá
loitar por conseguila, quen a estima
sin trégoa deberá.
E quen, cobarde, ou inf elís, na. tefia

non chore seu door;
pelexe contra todos, y ó fin sexa
ou morto ou 'Vencedor.
Cos mesmos eslabós da sua cadea
o servo ha de fundir
a espada vingadora que lle abra
ns portas do porvir.
Espada vingadora que o Urano
non vexa 11in tremar;
que o cegue cos lostregos que despida
·n as a.ires õ brilar.
E se o servo non vence no combate,
non chore cal muller;
i volva contra o seu peito a espada fera
e libre podrá ser 1

t

AlmELIANO J.

Pe~itR.A.

G-LOS!A.

Liberación
i Volva contra o seu peito a espada fera,
e libre podrá ser 1

Aureliano J. Pereira.

Cando escoito as queixas do noso pobo,
debulladas dos es_pritos en verbes de escravltud.e, ditas con acento máis brando que
si fose de muller, porque as -nosas mulleres son heroicas. estarrezo de carraxe.
O pobo que ten as tradicións groriosas

que ten o galaico, non pod.e, non deba f a.
iar poi'iendo nas faiais queixido9 de f emia
parturenta. O pobo que é com:o o noso,
e que tén a xusticia do seu canto, debe;,
erguerse barudo e, si é me2ter afogar Os
tiráns e n-hal auga, abrirsa as veiae pra
facer un vingador -río de sangue.
O pobo que olla- a seitura dos seus ·de_
reitos, non pode quedar mirando pra o
que con él se fai, e contentarse con decir
que lle roubaron a5 suas xoias. Obrar asf
val tanto como se avJnzar coa ofensa <Fie
lle á un .fân.
Non. O pobo non debe calar, non debe
suf-r tr·. n-0n debe aguantar do que mangoa,
como colu11a en que -se apoia. a vouta do
caciquismo. O poba · debe abrir.se as portas do porvir, acendendo pra se alumar,
unha lumeiraida en que ardan ·as opresións e as Uranfas. · As Il)esm.as coitas do
pobo deben ser orixe das · grorias da raza, e o pobo debe conquerir a benta realidades en que se amostre a dôr de Galicia como a de unha nal que pare héroes,
com.o a friaxe de unha noite que abre
n-un dia esprendoroso ...
E si o pobo non é capaz de abranguer
tal groria, faga de todo sf un monte Medulio, e morra, deixando os tiráns sln escravos, e, buscando a porta da inmortalldade, cuspa sangue contra dos f alsarfos
e colla pol-o camifio da dinidade, único
aconsellado pol..:as ensinanzas da nosa historia:

A. ·v.

Alma da raza
Poesfa que obtivo o primeiro premio aa Fe!ta
Galle.ga eelebrada noutronte en Lugo.
Ohoriqueira nal Morrifta.,
nai ·mimosa do8 que penan,
compañeira dos que sofren,
agarimo dos que esperan,
filla do! grandes quereres,
alma da raza gallega...
ti agrándal-as fondas feridas do espirto.
y-auméntal-as mouras saudades da ausencia,
-y-énchel-OB ollos de vágoas.
y-os oorazós de tr.Lstezas,
e fóndel-os pensa.mentoe
todos n'un ·s anto e doce amor a. terra ...
Morriñ.a, nai · Mo·rri.tlâ,
sagrada deidá celta ...
reóllenos no teu colo,
que é dom1·e as nosas ansias se adormentan,
e déixanos sotlar cos · mil feitizos
d'esta terrifia meiga
que se mete alá dentro ... moi adentro ...
·moi adentro das almas g"allegas ...

.....

Lonx~

do.s ei d'Os natales.
têa pra nós xostregazos y,..a.loumltíos,
1
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porque As veces na. ausencia magoasnos
y-b vecei lHcasnos;
e si hoxe fas da emigración inferno,
ma::tián fas paraíso.
Carne das nosas carnes,
sempre vês calandiflo
a revolvei-as cinzas das lembranzas
y~a desperfal-o! oéltlcos
cari11os
que noite e día gardamos
no corazón escond'idos.
Cando nas horas longas do desterro
nos chegan os teus bicos,
cheos de f e pensamos
que vas unxirnós
cos santos olios
do patreoti·Smo,
pra fundar como cousa soflada
eses Centros groriosos e manitlcos
que son alá na América unha escola
de enxebre gallegulsmo,
de firme amor a. terra,
de santa adouraci6n O chau nativo.

•••
Garimosa Morritla ...
.Ela é alma da raza ...
Ela é nai criadora
de oanto aquí -en Galieia nos engada,
y-~ nudo apretado e for.te
que. ôs. lares paterno!) d'e cota nos ata,
Y-t1 ton.te agurgullante de ~alayos·
e de vágoalil
y-é so~ra muda. que nos persigue,
y-é· alegria que nos. mata,
pena que nos dá consolos,
mal que nos rol as entr~as,
Imân que nos atrai sin dar;nos conta,
musa que nos . fai oompafia,
un non sei qu~ <111 Jtorrisas,
un non sei canto de mágoas ...
Ela sabe ga~r pr"os g&llegos
flUi lonxe da terra querida traballan,
a gr:orta dos rooordoa
-r-o ceo du nembranza~ ...
i pra que pensen . nos os.mpOB nativo•
-que nunca se esquecen porque sempre se aman J

a,

Lil,

lU
Morna rayola de sol...
craro refre:x.o · de lua ...
Ela {tlfJ DO!ils alm.ae gula
y-os nos08 paeoe alume,
e troca as desalefttoa en es!orzos,
e eura guaUeira a.e nos11.s muPrfas,
e calma as aosas caitas,
e pôn nos pensamentos a quentura
d1os nosos amorttios ...
Ela busca
nos corazós -ausentes ds. territla
esa .sana lentUI'al
que as vifias y-as leiras precisan na esfarna
pra .s er· más f eeuildas;
y-os corazós gallegos
que co nome da pátrea se arrulan,
sempre tellen aloesa a labarada
do santo patreo.tismo, pra honra sua;
y-onde queira qu~ se atopan
e se axuntan,
tan labor tan gran!d.ie,
sin fachendas nin fanfurrtas,
que por eso loitan, e por eso ·sangran,
e por eso quel'en, e por eso truufan.

•••
Trunfan porque cando emigran
non van eoilo de riandola :
van por pan; van por traba.fio;
van por non pidir esmola;
van arrempuxados pol-as nobres anstas
de sair da miseria. que os atoga ¡

-van M malpocados
por ver &i · algo atorran,
pra volver a aldeà
tan axiffa como potdan ;
que anque levan o córpo consigo
deixan aqui a yalmá toda.
E co peMamento posto
nos emus campos, tor_m:an
esas t&tttuelós, honra. da raza,
que tefien sempre abértal-a:R suti portas
pra que n"'elas entren as lnlotattvae
mál~ xenerosas,
e pra que, xa dentro, 1eyan rea1tda:ctes
gorentetras e patréottca.s
que se esp.allen por Galtcia
como chuvia proteutora;
¡ como ofrendas de irmau!:l que nos r~imen
de inxustos aldraxe¡¡ e vellas vergo008s (

•••
Eles, os escolleitos,
os fillos da Morritia,
son oe que alá lonxe, nas terras alleas,
representan a raza sofrida;
esta raza nosa, dura pr'os traballos,
forte pr'as fatigas,
tenra nos quereres, firme nas virtudes,
· sana Y-escorreita, valente e tranquila,
sempre resinadfl,
e por resina.da sempre tangari11a,
que non conoce os remorsos,
ntn en x.amá.18 sinto Urriaa,
nin xiquera. se. engrutía coas propia&
malenconías ...
rua trunfador:a que onde- quer que estea.
so-yo pensa na pá.trea nati'va,
põrque fai os. ee.ua viaxea
como os fan as ,anduriftas ;
.e dend·e lonxe, eos seus atol!ros,
funda escola:S, ergue ermidas,
levanta . 110Toe asilos,
dona hespitalea, paga ae avina'i,
~rea ei pode us tarre08,
redime rendas e eenrentfa.
e tén pr'- a terra elo• Jtaus amOHs
Gantos iabamentos a to.rre. ·preeisa·I

•••
Ralla bartl, raza eaxebre,
rMi.a. do5 fidalgos: feitos,
que en toda! putes oonquire laud93
e dond~ pou8a 8'ªªª reepetoa....•
Ningunhe. eoma ela.
fai relixión do tralHtllo .en stlenefo.
ntngunha coma ela conserva o recordo
do-s na.tales eTdos,
porque os tên de cote
diante do seu pensamento.
Nas agoireiras soidades
do desterro
sinte as agunfas
e os a.coramento!
d'ese mal inesprieabre
que sofrfmol--0s galle!Os..
enfermedá sin nome
que nos deiX-a. co espírito encolleito ...
doenza sin doores que nos oalla o sangue
e nos quita os folgos e nos talle os nervos ....
proldo de cóxegas
que nos escoce o corpo sin querelo ....
mal misterioso da. rua.
que hastra nos abafa nos <lias acedos ...

• ••
OhoriqueJra. nai Morlitia,
nai mimosa dos que sofren,
tormento Cios que se van,
agarimo dos que '\Tolven ...
¡ C'éntas almas che deben a vma 1...
JCá.ntas almas che deben a morte 1.••
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Di'osa Interna dos celta!ll,
que a noeas carnes no desterro mordes,
e nos espirtos rabu1iasJ
e alA dentro dOS peitos te escondes,
e nos coraios fe eravas
como unha atlada f e uce
e tan logo aumentas e.e nosas 88.U.dadea
como curas os nosos deJores ..,
Morrifla., nal Marritla,
goce dos nosos gooes.
mágoa das nosas mágoas,
compa.fleira. dos débelea y-os fortes .•.
¡ ti ere& alma da raza gallega
y-eres sangue do& pátreos amores !...

ELADto Ron~fauez GoNzALez.

Home ro
--; Qué n<».te tera f;.....dtcf~ o vello petrucio.-A 19.l'abla. que rebota no tellact.o, o
vente que zoa nas lumi~lras,
espertan
pensamentos caridosos pol--Os pobres marffleiros que agora andan no ma-r, e pol...os
viandanles sin pan nin agartmo. Bota, mina Sabelida, bota. lefí.a no lume, e que suban Os esea.ftos eses cattvinos para se
quentaren n-esta lumarada, que e nn ben
de Dioe.
os tres nenos, de cabelUios louros, sentáronse á caron do lar, e Sabeta. botou c<t ..
chopa na tal'ada. O se:õor Bastian, o vello petrueio, desoubreuse :
-Vaya t.... imos á rezar pol-as almas dos
nosos difmitifio.s, e porque D101 non s'esquenza n-esta crúa noite, do.s que nbn tefien catro tellas onde s'agarimaren.
E comenzou o rezo do "Pater noster",

~~6es:er:~~~~ ~6 d~~~e~~:;;:~t~ase o:~~~;~

dos ceos. O gato a.mat1011se, engrufiândose,
á rente do lume: e dentro do forno deixou ou.lr un grilo o "crie-crio" con que
festexaba 11. vív.ida. lus qu'escorrentaba
estonees as sombras tépedas da cocida.
Petaron na. porta.
¿ QuéB será ?-dixo o setlor Bastian
baixándose do la.r, e dirixindose a porta.
do quinteiro.
--.¡, Quén chama?
-&>n eu, son o cego Paseual, que pido
casa cuberta por amor de Dios e pol-118
almas dos VOIJOS difuntitios.
-Adiante. meu amigo, respondeu o pe_
truelo abrindo a porta.-Adiante, que temos unha boa }arada.
Entrou Paacual ha.stra a cuclfia. Era un
vello de setenta anos. Traia por compafieiro un cadelo amarrado a unha corda ;
debaixo da cumprida capa, unha .zanfona .
...__.Alabado sea Dios.
Para sempre sea bendito e alaba.do,respondeu a dona.
-.¿Sei que non me conoce, señora Sabela? Eu son Pascual o cego que xa estiven aqui outras veces. A terra que atravesei ê terra montaflesa, pobre,. e quen
non tên non pode da.re. Non tefio, pois,
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un carto. ¿ Po.derlan darme pousa.d à e
mantenza por esta noite 'l
-Pousada... pode quedar no arrimo, on_
de gardamol-o e.ar.ro, qu'está abrigado e
hai palla onde deitarse. Mantenza ... somos
pobres e temos moita necesidade, ¿ quê
ll"habemos de dare~
,._.Bueno, sea todo por Dios.
-Suba, entra.mentras, â lareira, e quéntese.
O cego s-entouse tamen á caron do lar.
O ga.to ·ergueuse larcnauamente, e foisepara outra banda sln quitar ollo do can
f-0rasteiro.
.--¡ Canto tem.po fai que non vifía vosté
por aqvf, díxolle Bastian. Vexo que ago_
ra trai boa roupit'i.a. Esa capa parece a
d'un vinculeiro mar.ifían. ¿ Qué boa fada o
protexe?
f--Esta sefior Bastian, esta ;-respondeulle amostrando a zanfona.
_.¿ ¡ E cómo a adiquireu 'l
:.-Foi que m\alumou Dio.s. Dende que
perdin a vista-pois inda que vexo algo
solo ê para endereitarme pol-0s cam'ifíos
-tiven que botarme pol-as portas do
mundo á pedíre. ¡ Cánta fame pasei, virxe
do Carme l ¡ Cãntas angucias sin nome vL
viron no meu corazón 1 Nas fiadas, nas regueifs.s, nos quinteiros cando se facia f oliada, as xentes non se d'e cataban de min.
Os farrapos, que mal cubrfan o meu cúrpo, non espertaban a compasión. A mocedade que se adivertía, quiría cAnttgas,
qulrfa. verbes churrusqueiros que aumentasen a sua felicidade. Non tiñan daquela
os ánimos para lembrárense dos infortunad-0s. Un dfa o señor Marquéés, que é
un b-0n -cristiano, dfxome que para lograr
esmolas tifia que donarse algo en troques;
e mercoume esta zanfona. Adeprendín â
tanxere. Toco n-ela a muit'ieira das festas
e mail-a da groria, a cãntiga de Silvana, a
do "Lironte-Urón", e outras mais, que
son do agradô dos montuffus:es.
-¿E daquela. déronlle mais esmola.?
;-Deron, milla santitia, deron.
.....¿,E por qué non toca agora o "Lironte-lirón?
O cego comenzou á cnntar, acompatiado
da zanfona. Era unha bala.da melancónica,
tristeira. Falaba d'un amor puro, incumprido, d'almas irmás que non puidevan
abranguer a felicidade cobizada. O namf>rado m ·o z o tba de pobo en pobo,
d'aldea en ~idea, buscando sempre A. lin_
da: muller. Unh.s. voz sua'Ve faloulle solermitiamente dende o eco, y-él, c'os ollos
fitos na branca lua, morreu no silencio a·a.
noite, namentras as campás dobratran á
morto na vecitia igrexa 11.. ..
-Siga siga meu vello Pascual,-dixo a
dona e'os ollos cheos de bágoas ;-siga e()
esa cá.ntiga, que ll'hel de dar caldifio e
compango esta noite ...
E a zanfona sigue xemendo brandamente, e xuntando os seus esvaidos sons ô
triste balbor do vento, que fungaba nos
vicitíos pitíeirales.

M.

Luo~ts FJ{EI~B.
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¡MALPOCADO!...
Poe~fa que· alcatl.zou o premio especial :y-estraordinario
ria Festa da Poesia e da Música Gallega que se celebrou en
Lugo o día 6 de este mes.

Coa falchoca dos codelos pouco menos que valeira
vai o probe do ve11iño pol-a corredoira adiante.

Vai cuherto de farrapos
debullando os seus pesares.
Vai él solo pol-os pobos a pedir de porta en porta,
sin topar quen o acompafie
na diaria camiñata dos seus tristes desnnparos,
nin na noite sempre escura das suas longas soe.dades.
Arrimado a un pau de toxo
vai por todol-os lugares.
Atravesa comareiros,
cruza brafias, sobe cumes. e recorre piñ.eirales;
chama âs portas das casupas;
aqui pide y-alí dan1le.
Si a mau vén inda o socorren,
e si cadra non atopa quen se doya dos seus male.s.
Viva estátoa da paooncia,
leva a crus das suas mágoas coa maor conformidade.
Xa está afeito a que nas cbouzas
unhas veces o acariñen y-outras veces o maltraten.
Todo é seu e non tén nada.
Sua probeza ben a sofre, sua disgracia ben a sabe,
O infertunio asoballouno coas patoulas das inxurias,
y a esventura malferíuno co fouciílo dos aldraxes.
Non herdou dos seus maores
nin xiquera un mal apaílo pra podere gobernarse,
p·ero en troques onde o enterren
en xamáis ha de faltarlle.
Un homilde cimenterio d'unha aldea silenciosa
ted sempre eterno acougo pr'os seus férvedos penares,
e no colo da Nai Terra
durmirá de cote o sono derradeiro dos mortales.
¡Probe vello sin arrimo!
¡Probe pidincheiro errantel
Engoumado pol-os anos y-engurrado pol-as penas
é talmente a propia imaxe
da miseria que s'axunta
cos dolores e coa fame.
Cando alguén lle dá unha esmola de pantrigo e de compango
queda sempre o malpoc!\do satisfdito da verdlde.
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Anda un dia y-outro dia~
paMnitlo e sin cansarse;
Coa falchoca posta ô lombó, caminando pra ningures,
sempre õ achou, sin rumbo fixo, sempre cara. a todas partes.
Pol-o vrau sofre o calmizo d'ese sol que mesmo abafa
e que troca en fogo o aire
sol de vrau, lume d'incendio
que nos campos parés que arde.
Polo inverno, caya neve, brue o vento ou o corisco,
chova ou xíe, él non fai caso dos rigores do friaxe.
Sempre dando coteñadas, e cho.upando nas lameiras,
e baténdese nos croyos hastra chegar a mancar.se,
¡qué colleita de amargores
e de negros desenganos lle fai ver a realidade!
Son as fouces do de$tino que Jle segan a esperanza;
son as coitas que o persiguen no seu mísero viaxe
como cans adoecidos que tras d'él corren con tirria,
encirrados pol- as xentes y apurrados pol-a fame.
Recorrendo a todas horas as nativas coITedoii'as
non quer pada das cibda:des.
Xa sabe él que alá nas vilas moitos prob~s non son probes,
e tan soilo por nugalla van pidindo en recovaxe.
Xa sabe él que hai quen fai feira de negocios e de vicios
co valor da caridade.
Pero sabe ô mesmo tempo que nas chouzas das aldeas
a unhas portas que se pechan outras portas tamén se abren,
porque sempre os máis homildes teííen lástema dos ·probes
por motivos d'irmandade.
E por eso o malpocado quer millor un ¡coitadiílo!
ou un doce ¡niol-o amparei
que alcontrarse c'unha casa toda chea de ferrollos
onde non ·o atenda naide,
y-onde soilo lle respondan
-con soberbia e con desaires.
¡Pro·be vello pelengrino das congostras aldeanas!
Resinado coa sua sorte vai por todol-os lugares
pidinchando a caatos topa,
recorrendo o seu Calvario sin desmayostsempro adiante,
benêlicindo ôs que o socorren con parolas gasalleiras
sin desprezos e sin ax.es,
moumeando padrenuestros pol-as almas dos difuntos,
recollendo unhas codelas cómo paga d'unhas salves
e rimando coas estrofas dos seus dias malfadados
o manffico poema das .suas grandes saudades:
¡o poema dos probiños desherdados da fertuna!
¡o poema das tristuras y-as miserias feitas carne!
Ela.dio BOD'RÍG'U.EZ G01'Z.Át.EZ.
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Meus amores
Dous amore.e a vida
gardar me fan-:
a patria- Y-O que adouro
no meu fogo..-:
a fam:ma y-a terra
onde. nacin ...
1Sin eses dous amores
non sel vivir J

-

Cando xa no meu peito
non sinta amor;
cando da miña terra
non vexa -o sol ...
ven, morte, ven ax-i ña
cabo de min ...
¡ Qué sin amor nin patrfa
non seí vivir l

t

LeTitA oe SALVADOR GoLPe.

voso que tel1-os seus éabos sensoriales por
un cgrpo adiante, que é o da patria .... Pot
iso, un home sin amor, e que non tet'la patria; é declr, que a non atope lla pr1011d8de dos seus sentimentos, vive oom-0 el
lla arrincaran o orgo das ideas, e o deixasen siu sensos... Por Iso, stn amor, que é
a tacultade, e 91D patria, que é o termo da
:función de aqueta, se non pode vivire; e,
si se Vive, '7 como :tán-o móitos, sendo cadavres en pe que van pol-o mundo sin
teren de homes, xa. non grandes f~Jtos,
mais vida honrada siquera. desabidos da
Virtude das virtús, resprandor que ·a natureza pôn nas vidas, facendo que semellen
lámparas acesas no santuario do méis sagrado dos deberes, q.ue é o de bicar co
pensamento, dia e noite, a soleira do noso
togar, a nai das nosas nais, a te-r ra onde
tetíen nactón os corpos, pra que as almas,
con amor e na patrt~, selban vlvir ..•
A. V.

MósICA DE José BALDOMIR.

GLOSA

Amor e Patria
... que sin a.mor nin patria
non sei vivtr H...

Salvador Golpe ..
Moitos entenden que o poeta quixo de~
cir que n-hat vida non tendo amor, unión
espritoal con outra alma aoesa nunb.a pasióa i'rmé. da nosa, e non ollando a meiga terra natal. Mais. o poeta buscóu de
decir algo que está moi por enriba de aquela pobre interpretación vulgar.
Dous amores prec·isa o home pra podere
vivir: o da tamilia·, que é como o pazo da
nosa sentimentalidade, e ô Çla plltria, que é
o alimento do esprito, a razón de todal-as
bondás que podemos ter· e :facer...
O amor ô fogar évos o _mesmo da patria,
feitó pequerrecbo e ca.,nal. O amor a. patria é o mesmo do fogar, trocado en
sentimento subrime, espandi<lo, en que
ollamos o fogar dos i~m.á.ns n(}sos . na rua.
Velah{ por qué os homes ben na.dos sacrifican o fogar a. patria, mais non a patria õ fogar, según din as xentes : porque
tod_o o feito pol-a patria, colle sin remedio ô noso fogar, e in:da, obrando por egoísmo, pedimos que a patria sexa a pirmeira
cousa do mundo .•..
O fogar évos a· pedra dê toque do ouro
patriótico; é o cerebro de un sintema ner--

Nai chorcwa
¡ Quá ,noite aquela en que eu a vin xemindo l
¡ Que noite aquela en que' eu a Tfn chnrar
A triste nai d'un picariño lindo,
Que a horrible morte veu â agadaftal" 1

No seu reguo a. morta Cl'iatuna,
Como a Virxe d'Angustai ã Xestls ten;
E asi decfa, chea d'amilrgura:
JAi l meu ·tUUfloJ eu mo11reret. tamén .•• !
Eu morrerei, porque .vivir non podo
Sin ver teus craroe ollos alumear,
$in verte rir, que meu pracer :foi todo
Aquel teu tan graciosa rebuldar.
Xa non mamái, tí me dirás, meu neno,
Nin n~estes probes peitos ti porás,
Meu coltadifto, o labia tan pequena
Nin as manGi1ia.s B-:-eles pousar.ás,

¿A quéo, _agora, á quén, mida prendida,
A quén, mifia xoi~a. llos darei 't
¡ Morra eu 1 morra eu 1 seque a rontifia
En que bebeu este ánxel que a4ore1 r.
I Adiós, meu corazón r adlós, menU'lo,
¡ Luz dos meu~ ollos, meu garrido amor 1
¡ Adiós xa para sempre, meu 1Ulifio,
¡Vas para a coba t... déixame... ¡ at door.!. r
¡Deixas ã. tua nai? notl', non a ·deixes •••
Queda con ela, queda... Qué quedar,
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Se non t.e vas, meu ben ... : non mâ1s me
[aqueixes:
¿Ti dormes? ¿n-é verdã.? voute arrolar:
¡E, her tnlnitio, he... dunne, ruUtlo ...
Pero fame terás ... , toma de aquf...
1Qué Mos tes 01!1 lablos, quhñdU1o f

1Vál1ate o ceo 1 ¿por qud · están asi?
E as mans ... e todo ... e ti non tomas... oite
Non me dtces mam4.1, 4por qud razós?
J Louca son 1... ¡ti rnorrtcbeii'I. .. ¡negra morte l
J.h.i l meu ftlliílo, para. sempre a.diós 1

t

ALBf~TO CAMINO.

Do " Catecismo
do lalJrego"
cle Valeu.tia !Aaaas Carvaja.1

......,.

PRIMEIRA PARTE

-

J:n que se deorara o
articulo a

~edo

,.....

P .--ilsoomenzando pol-o primeiro, ¿ quén
dixo o credo ?
R.--Os Apósteles.
P ,__.¿ Pra qué?
R.-J>ra que andemos de cote eo-é1 n-a
boca.

P.---.J, E vos pra qu'o decides T
R:-<Pra que Dlos nos tetla d'a Jtua m:au,
que boa falta nos fai.
P;-¿Qué cousa é te't
R.-Creer o que non vimos.
P. ¿Vistes as moedas de cinco pesos?
R.-'Non, padre.
P.-¿ Y-os billetes de BaflCo de cen pesetas 1
R.-Non, padre.
P.-¿E creendes n-eles?
RJ.-0 qu'é cr.eer, creemos.
P.--v, Por qué creedes?
R.-Porque ouvimos falar d'eles ôs ricos; porque sabe.mus que os nosos cartitlos Yanse xuntando n-as faltriqueiras
d'os zumezugas de todal-as caatas pra se
oonvertir en moedas e billetes ; :porque nos
deprooa.tamos de que A conta. d'eles me_
dran, trunfan e campan os que s'alcontran
n-o poleiro.
P.-¿Qué cousas son as .q ue ~es como labregos ?

R.-Os at·Uculos principalmente. como se
conteflen n--o cre.do.
P .-¿ Pra qué son os atUcule¡¡?
R.-Pra dar noticia dos dioses 1d'a nosa
a1dea.
P .-'¿ Quén son ef:les dioses 1 ·
R.-0 alcald.e. no.so señor, o . secretario noso amo, y-o cacique noso dono.
P.-¿ Quén ~ o alcalde noso señ.or?
R.-El a cousa mais condenada que se po_
de dicir nin pensar; un señor inflnitamente malo, burro, larpeiro, inxusto, principio
de todal-as nosas d6Sgl'acias e fln de todal-as nosas facendas.
P.-¿A condanadfsima Trinidá quén é?
R.-E o meS:IDo alcalde, o mesmo secretario y-o imesmo çaeique, tr.es persoas dis_
tintas e unha sola calamidá v·e rdadeira.
P.--¿ O alcalde é dios 'l
R.-.E si sefior.
P .-¿O secreta rio é clios?
R.-0.gnlli no·n-o fora.
P.-¡,O cacique é dios?
R.-<Asi él adoecera corn'o é.
P._.¿ O alcalde é o secret.ario?
R.-Non señor.
P.-;, O secretario é alcalde?
R.-A-s veces.
P ,-¿O cacique é alcalde ou sacretario?
R.-Si non-o é, como si o fora,
P .-¿Por qué?
R.-Porque si as persoas son distiN.tas,
vólvense unha sola cando se. trata de m'allar en nós, e de zugamos á sangue ou de
espremernos á f altriqu~lra.
· P.-¿ E logo, cántas naturezas, entedementos e voluntá hay n-eses dioses ?.
R.-Naturezas duas, unha de lobo e ovtra
de po·r co; entendementos, ningún; volun_
tás, a d".o gobernador, a d'o diputa.do, a d'o
xuez y-a.'il ·suas ma.las voluntá,s.
P ..-~¿- cômo é di os o alcalde?
R.-.Mfntindo unha infruencia que non
tén agarapiflando votos n-as urnias, s:icándolle a monteira e facéndolle retesias ôs
que mandan, asob.alland'ôs que tén baixo
de sf, recollend'os xamós d'as nosas chouzas e partfndoos cios manate~ d'a vila, sacando cartos ôs quintos cando se tercia,
pra .s eren os primeiros en riqueza e os últernos n-o reparto de consumos, armándolle a gayola ôs que non son ·d'a sua corda,
repartind'os destinos d'o Concello entr'a
.xente d'a familia, lobos d'a camada, y-os
que '.:le deixan ve1' por adiantado estr.apexando n-a política com'os esgarabellos n-a
bola, é facendo, · en !ln, cantas falcatrúas
se lle veíien âs mentes para conservar o
mandiíio.

r

ô
t:
e
o

q

e

d
t1
n
CI

f(

y·

ta
ta
rr.
n
Cé
éll
XI

g;
eJ

â!
d;

nos
16 .
.,

PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA

Avelaíñas
I

Enriba, o5 carhaHo.s y-os gruñeiros mistu:raba:n seu ramaxe fáguendo toldo rumo11oso â corredoira.
Eiquí y ... au. fianchos das silveiras
con doas roxas e ramallos da.s corregolas, pinduraban tremantes, e. máis
embaixo, entre as crebadur.as do sábreg·o, fentos e couoelos1 lobelias e
margaridas tapiaban as paredes
hast.ra chegar â fonteliña, medi'o
atuada entre escambrós e silvardas.
A ola. no pousadoiro, llll brazo ô
redor d'ela y~outro dándolle voltas
ô mandilete, estaba a rapaza escoi-:
tando ô creg·o con surrisa tan fresca
e carís tan agrexado, que de non te.r
os ollos encheítos de vágoas, crérase
que estaba co pensamento decindo a
coñecida cântig.a de...
·
O crego chamóume rosa,
y-eu pronto lle respondín:
d'estas rosas. señor · cura,
non llas hai no sen :xardfn.

t,
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II
.Atopáronse por casualidá, despóis
de doce anos que él estiver.a fora estu<;liando a carreira,- y--0 hacharse au.
na fonte do lugar, onde tantas veces batuxaran de nenos, sentiron
ferverlle a cllola cos recordos do pasado. e quedáronse embobados. f alaudo de cousas antigas, que, ô vir â
recordancia, adiquirían unha aloumiñeira meiguíce. Veciños, parede
por medio, gardaban xuntos o gando. e n-aquelas soedades da serra,,
n-aquelas saudosas malencolias das
tardes invernizas en que xuntos sB
abrigaban da chuvia baixo o mesmo
manteJo, quedara no peito algo asL
como cariño de irmaus, que. máis tarde cicáis se trooaría.
Xuntos iban ôs grilos. y-âs fiadas
y-â torre da eirexa nos dias da festa. El guindaba as ·cereixas da punta das poulas. pra que ela eomese as
~áis maduras, e regaiáballe as canr~1elas dos f?,guetes y-os g:robos que
ca1~n ,no folwn das romaxes; y-ela,
arr1~c.aralle unha camisa qlle
daba
xemo, e r.os aforros da primeira aluga, mercáralle un canivete; e cando
~ntr'?s ral?a~es do pobo se andaba·
as loitas, s1 el caía debaixo ela axudábao á dal-a volta.
'
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Cicáis soilo faltaba unha ocas10n
pra .coñecer que o amor xerminaba
n-aqueles c.uraz.onciño 8 de rapaces,
cando o -tío d'iJ, por sacalo de peisano e de fozar n.a. terra, levóuúo pra
estudiar a carreira de crego.
5eparados, foi cando
Despois
coñeceron que un pra outro era todo,
pero íl, entr'as aridece8 da carreira
que .seguía, porque era o úneco médeo de sair de ·probe. y-ela, entr'os
traballos y-as miserias, separados
·un do outro, si non esquecerse, votaron ô fondo da yalma como se votan os recordas d'unba persoa querida que xa mcr1·eu.
Pe-ro, entón ô topars-e alí soilos,
n-aquela corredoira que as frores
enchían de perfumes, os paxaros, de
armonías, as volvoretas, de coores,
y-o sol poñente, de r.o\}sados esmaimentos, sintiron brincar o curazón.
y-os beizos soilo sabían marmuxar
un ansioso e me'Íguideiro ¿ acórd-aste ?...

oe

111
Quedaron caladoE; ela treman te
r.oma aquela · herba que randeaba a
bris, y-é-1 sereo, nubnado~como aque¡
traxe que· lle envolvía o coupo, cal
irtterpóndose entre él y-,o mundo.
Unha parexa . de paxariños ~ntróu
barulleir.a e voóu riba dos tréboles
dos cómaros, y-entón, ô erguei-a
vista e topa.rse as- miradas, comprenderon tarde que a vida de un estaba
no outro.
Era preciso separars~ y-un adiós,
tímido, tristeiro, saUu dos beizos
contraídos pol-a door.
Unha moza que segaba no lamedal
veciño, cantaba con me.iguice aquelo
de:
·
Eiquí tês meu cura.zón,
~i me queres matar... podes,,
mais como te teijo dentro,
si me matas, tamén morres ...
·e crendo ser débil es, apartá.ronse
bruscamente,· sentindo que revaban a
morte no peito....
Alá enriba, él voltóu a · cabeza é quedou mirando por últemf,l
vez aquela muller que houbera feito
a felicidá da sua vida.
Alá no fondo da corredoira destacábase sobre un ceo que o sol poñente tinguía. de rousadas coores. cai un
caravel xigante ..
25
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O vento axitaba o pano roxo do
corpo y-as sayas amarelas, somellando aas. y-a ola na cabeza, roxeando
co as rayolas do sol â maneira de
antenas de ouro, dábanlle â moza a
forma indecisa de unha xigantesca
av~laíña que rnbía pro ceo.
E íl sentiildo quê tamén na sua
yalma revoaban as avelaiñas negras
da dúbida, pra cair mortas, púxose
de xionllos, marmurando mentres ví.a.
fuxir a a.velaíña dos seus amores. un
resinado Sanctus, .. Sanctus... Sanctus ...
HE~ACLIO Pt~EZ PLACE'(t.

A rosa que sangra
A-yalma é unha roseira

trorecida., cuaxaida.
de rosifias bermellas
e de rosifta.s brancas
Alegrias e penas
son- o vento que pasa;
Qs veces, como un bico,
ôs veces, trebonada.
Unha bágoa que -sur.íJe,
unpa risa que estala,
son rosiflas. que cai€n
da roseira da-yalma.
Miña nai que me arrola,
un amor que me chama,
a estreUña da groria
no sendeiro da espranza ....
Cando a vida comenza,
¡ coo tas .rosiñas brancas 1.
Un filliño que morre,
un amor que se apaga,
a iluslón queo se afoga
no remuU'l.õ das bágoas ...
¡ Cântas rosas bermellas
tl mediai-a xornada 1
Xa son vello, i-o vento,
Veiito de t.rebon:.ula,
desfollóumc a roseira~
a roseira da yalma.
P ero esta dôr .d a Tm-ra
f erida e escra.vizaidat
¡ qul!f roseira beJ"mella 1·
¡ cóm-0 doi ( roomo sangrar

Jlamón Cabanillas.

GLOSA

¡Sangue!
¡ qu~ rosifia bermella 1
¡ cóm-0 doi 1 ¡ cómo sangra 1
R. Cabantuas.
Inda que a nosa alma sexa un queipo
de froles ailbas como as folerpas, hai sem_
pre l uxandoas unha cor bermella que,
unhas veces envolveas como si fose a loumiñante gasa de unha. raiola, e outras, re- .
cóllese sobre do medio do frorido manoxo e quédase como unha mancha. Ninguén
;S aberia decir si, pol-o que brila, é unha
bágoa de ollos tan abrasadmr co:rpo os de
un Cri s to, ou si, pol-o que arde será unha
P.ingota de JumP., rnfda. elo inferno de un
esprit.o qneimaido pol-a dlW.
E nfn é bágoa, nin pingota; non é raio
de lnz nin nisco de IumP.. E un remordemento... Cando nn. nosa alma temos outras rosas que desfollar, nos · non lembra_
mos da que dcri e sanga... Mais, cando
imos pol- o mundo e ollamos que toda a
groria é cinza e que a única rosa que xamáis 59 mUrcha é o corazón da patria,
da patria escrava por culpa das branduras dos fillos ide alma envolveita en perfumes f eme:nies, unha man da ferro, o
r emordemento, nos espreme o corazón, e
o zume d~ iste caí sobre da nosa alma ....
.Entón entre as rosas brancas móstra.s e a
brrmella, meintres no fondo do coraz()n as
nfías do J'emor.demento escribP-n o verbe
ti·áxico compendioso do noso deber, e · sL
fiificativo do que tP.mos que dar e do que
temos que facer verter 1pol-a patria pra que
ésta nfrrirez::t 1 ¡Sangue! ¡·Sangue 1
A. V.

Os fillastros
Xunta unha crus de pau, nun clmiterlo
tres nenos, sentadlños,
dispóis de perslnarse con mlsterio,
falan asf, coa nai, os ·coitadliios.
Nanãi, nai qneridlña,
di un: Papái é maio,
pero péganos mâis nan&i Rosiña ...
Outro: Que eles non oyan o que e~ falo ...
Mándanme ir á. taberna á buscar vlño
e bébeno slnosco ...

A min trabónme o can, di o máis noviño.
En qnérome quedar elqnf cnn vosao...
O esprito m ~ternal: ¡Inocentlñosl
Dios mire por vosoutros 1 meus filliños!

t
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Alborada
Rompe o dia feiliceiro

e o ventiño brfocadeiro
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funga xa no piñeiral.
Os cantores
reiseñores
cantan todos pol-o val.
As fontiñas e regueiros
murmurando mainos van;
non hai néboa nos outeiros,
nin nas corgas. nfo no chan.
Xa o- orballo cen tilea
na 8 folliñas da herba mol:
¡ou rapA.ces de esta aldea!
vinde ver na.cel-o sol.

¡Ou, rapaces, vinde logo!
que xa nace como fogo,
que xa brila e alumea
coa máis viva craridá

l_

¡ou, rapaces de esta aldea!

lo

víndeo ver que nacéu xa.

a
l-

a,
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Cantemos, cantemos todos
eán tiga 8 da nosa terra:

o so1 da verde Galicia
moita fartura alumea.
Xa dá o sol na frondente ladeira
onde están os pomares en frol.
¡A i ! o sol da feliz prima de ira.
qué práoido sol!

¡S

O sol da nosa aldea
bendito sea
que cobre O! ceo,s de azul color,
i-enche corgas, e vales, e montes
e regueiros, e regos, e fontes
de ventura, de vida e amor.
MANUEL LAGO GONZAL~.
Bispo de Tuy.

Un bico
-AI, Marnxlña, por Dlos, dame un bico.
-¿Qué fas? Acouga. ¿Ti seica toleas?
- Pois non me marcho sin que hoxe mo deae,
-Mira que berro, ten quedl-as maus.
-Y-eu que pensando que ti me querias,
fixente a dona dous meus pensamentos.
-Pois si continuas co-eses Intentos,
poida que corras de este sltio a paus.
-Quen nos xuramentos
fia da muller,
pol-o que en tí vexo
mlli barro ha de ser.
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Xa qlle o meu amor
te fai enoxar,
na vida do mundo
vólvesma enganar.
-Al, tl pol•o visto, às rapazas que tes
qnérelas pra o mesmo que querel•os pes!
Pois valte e~n Dlos.
Xa podes largar,
• núnca na vida
me volvas falar.
-Mira o qne fas, pOis lla tefio .c atro onzas
para caearme contigo cper aéeola•.
Mira o que tas.-81 te casas... destonzas .•.
-(Ah! Seica sona mellor esta tÑCola). ·
-Din que Os solteiros desmérmalle o amor
-Qnérote tanto.que xa non me expr~co...
-Pois de casado sabrácbe mellor ..•
Pobre de aquela que dá ereto ôa homes.
pois todos sodes un fato de plllos,
e sempre vidas co-eses estrlblllos
pra a que se fia botai-A perder.
-Pobre de aquel que coas mulleres xoga,
e que pretende têr de elas meredes,
pois engueréllase nas mesmas redes
que colbzo lles quixo tender.
-Ti sempre fnches un zaramalleiro.
-Non desconfies de mln, MaruxUia.
-¿Porqué non tratas de casarte axiña?
-Por non saber si me queres ou non.
-A mellor proba do amor s:mche as obras.
-Ti fAslle às mllias mul pouca xusticla.
-81; pero ¿as de hoxe non tiñan malicia?
-Eran as ansias do meu corazón.
-=Por ese, e) notarche
tan t ero querer
penséi que me·viñas
à comprometer.
-Non pensaba en tal;
snpoñias mal,
pois por darme un bleo
quedabas igual.
-Nunca un solo bico
calma o voso afán
porque mAls quere.les
cantos mils vos dan.
Por 'eso ô meu ver 1
non debe de ter,
qoen pensa nos bicot,
mul firme o querer.
-Fiate en mln. Sl te quero coa y-alma
¿cómo receas que amores che minta?
Sólo son teu.
-Pola arreda, ten calma,
(Uyl este merlo non ten mala pinta)
-¿Non me das logo siquera un biq11liio
como unha proba do amor que me tes?
-Outra vee volves toreel-o camiño?
Pois o meu lado, por eae, .non ves
-Dásme un bico, ou non?
-Xa podes largar;.
sla casar conmlgo
non me has de bicar.

t LET~A oe Jesús Roo~fouez LôPez.
t
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eanc1on
Por amar non salbamente
mals como louco slrvente
hei servido a quen non sente
meu cuidado.
Nen xamáis quero sentir
miña culta
que por meu gran mal padesco
a cual non posso sofrir:
¡tanto é multa 1
Pero vexo que padesco
e non sei por qué ensandesco,
e meu corazón consente
que molra como iñosoente
non culpado ...
II
Ben seria que sirveses
¡ at corazón 1
e viveses traballado
si, por servir atendeses
bon galardón
dos turmentos que has pasado;
mais vexo por meu pecado
que sempre son padescente
e nunca .bon continente
hei hachado.
Marqués de Santillana,
(Século XV).

A

cunca

d

t

auga

"Se che van pedi re auga
bebe e dalla ti, Ma.ruxa,
porque dous que ben se queren
beben pol-a mesma cunca,;.
Popular.
.........Nena d' olliños craro~
pomba sinxela,
¿<t!sme unha pouca d' aúga '1
-Si, ven por ela.
-Pois abre a porta.
-Eso non, pero hai fonte
dentro da horta.
-A fonte està .moi baixa,
mollarme podo.
-Pois ponte de fucifíos
e bebe a modo.
1-¡ Demo, . c0ntig.o 1
Dama U, que unha se1le
tefio, que esligo.

-Non podo que estou soilu.
-M"illor, roxiña.
j Ay, soila con un home!. ..
--Baixa, abre axif'í.a.
-.Ben; se té colle
meu pai,. dache unha tunda,
Bras, que te toUe ..
-Bule ben, bebe, e logo
vaite lix-eiro.
-Pois. dalle ti ¡¡aúde,
bebe primeiro.
-seele non teno.
-D' aquela nen me pre.,ta,
¡ léveme. o deño 1

¡Mintenl
¿ Qut1 xa \)Odemos levan tal-as tendas
e partn.o botin? Ben s'equivocan.
1Inda tés moito que labrar, picarro,
inda tés moito que barrer., basoira !
Quen nas festas caBt~u, que oante o dreito,
e quen cantou a paz que cantê a loita.
¿ Quén se deita no chan se non acaba
unha de se librar y empeza outra 1
¡ CaRtai, cantai, hastra. que pase a noite
e velia o sol co rebl'ilar da aurora 1

¡Mai te qtteren algús 1 Cuase no berce
probifia, estás, e xa te dan. por morta;
a ti que diante tes-mar sin orelasxuvent\.\, libertá, porvir e grorta.
O empefto e nebre, e xusticieira a causa.
Longo o c-amif\o y empinada a costa,
o desertar aldraxe,
O combatir hastra morrer é honra.
¡canto máis combatades, con máis xúbilo
cantaredes vict.oria 1

t ALBER.to GARcfA FeR.R.EU~o.
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-Xa bebin, bebe e vaila
calado o pico.

Ende ben, qun

beb~ndo

daréiche un bico.
-.Non, eso nunca ....
-A boca aqui puxeches
dincho .... na cunca.
-..¡Boi te! ¡pois vaya. un chiste 1
-.Destonces damo ....
-Vaite, Bras, non me atentes
mira que chamo.
o..-.Non teño medo;
teu pai non ven ainda,
pois é moi cedo.

....

se

Bras chegóu á punto
de éOnseguilo,
non o sei ; sólo en trambos
poden decilo.
El é machaca :
e, probe que pedicha
codelo saca.

t BENITO

LosADA.

••'

Lorcho,,, ~aque·i do bulso un paquete de
"zafanillo ", dfnlle un anaco O vello, me•
Un outro na. mida cachimba, que 1nda. oomo recordo de aqueles tempos tetio sai-dada, e sentándome como Dios me deu, 8
non -.moi acomodado, n-unha das anguías
do virado bote, pedinlle que me contara.
a historia do proJ;>e
"Lorcho". Dempols
de algús rogares, !aloume asi:
"Díramos en chamarlle o "Lorcho." xa
dende p-equerrecho, pol-o enganido e desmedrado que e'ra.; e como tiña a má.is, a
choia grande, e pasábase o díà. e a noite
metido na chouza, como o Iorcho no toco,
nunca a ninguén lle cad1·ou millor o alcu11

A posta dos corvos
vrnamos o "Roxo" e mais eu de botar
as Hfl.as na posta da pena dos Corvos, y _

arellas nwica. outra tal pesquería ·rixera
oomo aquela mallá do mes d'agosto: pica_
ra a rabear o peixe, ô romper da enchente
marea, e seica non quedou en todo Riazor bicuda, merlón ·o u vello, que non mordése nos anzuelos das nosas lifia.s. Aca.bôusenos a senrada e hastra camarós e
mtnchas comeron os condanados.
VUiamos, decia., baixando carón A. praya,
cando nos atopamos co pai do "Roxo", o
vello Antón que, ô redor do seu bote coa
quilla ô sol, metia nos ensambles dos podres tablós anacos de cerro a forza de mazaduras co trenchón, men tras entoaba o conecido alalala eon voz de . baJ.xo e fume_
gaba na cachimba de cerdeira..
!.Ei, Antón-dí:Xenlle eu-vena pr' acá,
on, e mire pr' o capacho, que nunca verá.
cousa coma ela.
Espetou o trenchón n-unha costura, e
indo oo mazo na mau, vruse a nós, pasifio
a paso, bamb6ándose com-0 oa parrulos.
Xuro por todol-os xurares qu~ nunca
vin cara máis as.ombrada que a que puxo
o bo do vello, nln rmnca. saut.isfauotón mâis
grande levei que a que me cliu o pasmo do
sefior Antón.
. . . ._. Asús 1-dixo.- Si non colleron doce
libras que o demo me leve. ¿E onde tal
fixeron?
........Pois na posta dos Corvos.
Mirou o vello pra o seu fillo, vendo a
sJfial arirmativa d' él, enrugóu o negro
carfs, dicindo:
-Dende a morte do probe "Lorcho ", nun ..
'Ca tal outra vin.
·
-¿E quén era o u Lorcho", tio Antón?
pregunteille eu, cheo de curiosidá.
-...E logo ¿ non--o conosceu 'l
-Abofé non.
-Pois foi un probe rapaz que escomenzóu a vida por onde nós os pescadore8
acabámo:Ia.
-¿E cómo escomenzóu a vida ... · ou cómo a termlfian vostedes?
~Morreu de fame-..contestóu moi serio
o Antún.
Acostumado às brusqueda.de~ da xente
~o mar nada lle respontlfn, pro, como xa.
tlfla curiosidá por sabei-a
historia. do

me.
Os pais do inf elís rapaz, riba de Effir ve.llos, eran tan probes, tan p·robes, '11:1ª non
titian de seu nin unha chalana pra tlrail-as
cordas, y-o mesmo era chegar o inverno,
~doecían coa fame, co frio, coas miserias.
Medrou o rapaz hastra chegar a. vara
xusta e n-ela aprantillou, ¡¡in botar máis
Mrpo niu mó.is rumbos hastra a mort8
do paJ, que foi ô cimiterio metido n-unha.
caixa de táboas vellas ·que entre os seus
compafieiros tiveron/ que facer, e ¡claro l
a vella .e o "Lorcho" quedaron por por ...
tas, sin ter xiquera un vara! pr' as barbadas, nin unha rapa pr' os percebes.
Pro o condanido d.o rapaz que mentras
lle vivin o pai non soupo empatar un an.
2uelo nin amañar un palangre, botóuso
p-01-as ruas da Gruña endiante, e, pldiclla
a-quí~ porfia. alá, xuntóu en dous dias pra
faoer un bo par de lifias. Unha hora ante&
de encher a marea, xa estaba él na pena
dos Corvos, donde ninguén se atrevera a
pescar porque non paran os promos, proparando seu engado e furgando ooma un
can n-un hoso . por todol-os rincós que a
senrada cheirasen.
Ben fose milagre d.e Dios, que inda m.fra
·a lgo pol-os vellos, ou ben por non ser
gastada a posta, elo era
non habia
dia. que non trouxese mortas algunhas U~
bras do millor peixe de vara.
Y-asi foron tirando algún tempo.; de
vran, non deixando pasar marea, e de in~
verno axudando nas bucetas do muelle
comendo pouco, ti.ran do moito do remo e
aunando os máis dos clias; pro chegu uR
inverno en que hastra a ba.hf.a. dixo que
non queria homes âs oostas: faltou a tra-

que

29

29 -X -1918
~

ballo, abotldót.1 ti. fame, e nós tan famentos coma eles, non Uñamos r qh qne flxnda.los; e morreu a vella.
Destonces xa non foi o "Lorcho" 11.qUE'Í
rapaz espe1ido que coñecia cf11tto toco f.ifía
o mor, e ri chegn o vran Y'-e~;carnenz.1r o
Lempo da vara, pasa.ba som¡inai; cnteira~
sin coller xiquera un xurelo, nin querer
tomar canto lle ofrecfamos: eu · penso que
máis que a fame enganfuno o non dar fala, e asi morreu o probe sin ver o pan,
facia ... non sei canto tempo ... ,,
O vello Antón dfxome, ô rematar a historia, pra disculpal-as vágoas que esbaraban pol-o seu carís, que o meu ·zafanillo
era forte de máis, e que o fume far.Ialle
chorar ...
Por f!So- dixo
dcmpoí8, mirando pr' o
meu caparho~por eso flP.cínlle e.u <1ne
di:inde a mor le
do "Lorr-ho ., n1111ca vin
millar l a.n ln pr.h.P, no Corv11 ... yrrtl;-\ e q1w
nunca mâis ali pescamos, porc¡w~ ... pude
liaber P<'r altí outra di~gracia, e J'l:'spela_
mol-a posla--e Yolve.11 a enrngat' o cnrís
mirando pr' o::; peixes.
Valeirei o capacho na area, boLei' enriba
d' eles unha presa de cartos, e clíxenlJe:
---.Fágame o favor de vendelos e os ·cartrls que xunte repártaos entre os compaflciros probes.
E botando unha ollada pr' a rnRta encln LA.da de ei;;cuma brruica, que se f'Rrat.ihoaha contr~ OR penedos, r,Jrnn. rlfl sol vL
vo e de alegre8 · luceR, voltei. pr' a NiR~,
JHmsan<lo na postá >dos Corv11s, n-aqueJa
al'cn. infinita, rr.speLada pnl-os prvbes pra
socorrer tis famentos ...
F~ANCISCO

A.

~

*

Muitas veces nos matos nativos,
no crespúseulo fusco e cala:do
se e~wui ta. da8 avea
o rá.pido paiso;
da8 aves aquelas,
do pico tamafio,
que sóon retirarse
dos rudos traballos,
dê
ese.ollos e praiits
do fero Oceftno;
e van en r-ingleira,
gritando e voando;
en demanda das illas SlsArgas,
Seu noto reparo.
¡ Ah ! quén fora co.mo elas tan libre 1
Cautivo do barro,
oon fonda tristura,
dix.érase o bardo,
que soña entre as uces,
co tempo pasado ;
q.ué"n fora tan libre,
fuxindo do trato
falaz, inseguro,
dos neoioe humanos l
¡ Quén poidera .vivir como elas,
ntts -praias e bancos,
nos baixos e furnas ,
nas sirtes e fa~hos,
nos seos esquivos
dos feros pe·ñ ascos 1

E.

PoNDAL.

DE Nó\'OA.

GLOSA.

¡Quén fora libre!
Quén fora. tan libre,
fuxindo do trato
falaz, inseguro,
Clo8 ne.cios humanos!
E, Pendal.

A nena na fonte
Nena que n-esa !onlifia
encher a tua cá.ntara,
sin oonocer que non se enche
vasixa qne foi rélchada ...
quere~

Por máis que baixei-o~ ollos ,

por máis que xogues coas sai<1S,
ben se adiviña que choras,
no longo das tuas pes Lañas ...
Que ef\as pestañas Ionguiñas
non che creceron sin auga;
porque sin rego non crecen
nas veigas as espadanas.

t M. Cu1n~os ENTVQUEZ.
1851-1908
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Non; non é a vida cousa que dP.a ô esprito gustosa estanza. O corpo, lama feita
con pó e sangue, non seca en xamáis, e a
pobre da alma anda metida n-el,
como
quen vive n-un ha casa cu ias paredes lu-

xan ......
Nà sua casa o csprito len dias e noites.
l\:Iais, non é a lus :do sol quen fai esa alternación de craridade. e negr.ura :. é o amor
dos 0111.ros ~sprilos, dos outros homes.
Si os espritos viYiran ceibes, serían pos.
O P.~prito, quintaesencia da Natureza, é
cousa sâ, crara, afeizoada â limpeza. Mais
o cárcere fai mal o á quen · n-el se retén,
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ê o~ esprítos, sempu priMeíros, sf!mpre
choidos na carne, víranse ruins coa pesadume da convicción en que viven, de
teren Aas e non poderen batilas n-un ar

pmjo e de .llbertade.
Vive o home co.mo un mfrme.go, arrus_
trándose sobre da terra por mor de come_
re. E un m irmego que semella unha Iumerga que leva a. l us diante... O corpõ
noso, é un pobre vaga.lume que va.i co
resprandor na testa, !ogar das ideas ....
Triste vida a. que fai o esprito. Si non
pereura mãis do que dá a vulgaridade,
¿qu~ mrus ten-a 's ua vida que a de unha
besta? Si quêr erguerse~ si sinte ardel-a
inquedume de . unha subrimidade, si está
asqueado da lama da carne, e non gusta
da ·vida en común, de ese vida que face_
mos cada un co seu ~sprito en contacto,
non coa-alma dos demáis, sinon eóio cos
seus corpos, cousa única que se ve e pál_
pase, i qué moito é que o noso esprito maxine que lle basta co que ten de sofrir no
seu cárcere, sin terma:r das· carroñas dos
outros homes l
N' hai libertade, non, como a do esprito eeibe; ceibe como ave, como perfume
de fror, como lus de estrela, eomo o pensa.manto mesmo .... Inda non é sábido por
qud o bardo envexando . as aves que durmen n-as Sisar~às, pedf a de vlViir como
elas; Rcm seo~ esquivos dos feros pefiasMs ... 1Qné máis escuro e triste e a.illador
hoco, que no que se choe a nosa alma 1 Co- ·
mo as aves, si, mais . ~oio o esprito sin-a
carne, sin-a dôr, sin-a miseria de nós mesmos,. voando pol-o infinito, como unha estrela que se descravara do ceo, co:mo tnt
pensamento que xamâi!5 hoube~e
tocado
na terra ... ,
A. V.

¿Qué ten o mozo?
¿ Qué ten o mozo?
J A1 1 ¿ qué terá?
Ponme agora unha cara d'inverno,
dispois na nada 1.sorrlsas de tal L.
Quer que baile con él no muií'\o,
y-aló pol-a vila nin fala quizáJs ...
¿ Qué ten o mozo?
Pois... ¿ qué terá T

Unllas veces, canr.iflo de cego,
por onde eu andare seguinclome vai;
Mn hai sitio donde eu non atope
un Bras con cirolas y-os zocos na man.
1Ai, qué mocifio 1...
¡ Ai, qué rapaz 1...
N'outro instante, I mirá qué fa.ch&nckl !. ..
Atruxos que asombran o mesmo lugar.
¡ ¡ ¡ Brrr ! 11 parece que pasa soberbo,
mandando nos homes su real maxestà.
Mociflo, ¿ és tolo!
¡ AÍ 1 ¿si o serás?
Eu non podo entender, meu a.more,
que airiño~ te 1eva.n, que airi:floe te tran,
nin tampouco cal xeito ehe cadra,
tratándose, mozo, do teu na.morar,
t Ai 1 ¡ Dlos me libre
de ti, bon Bra" 1
Que. non meu entender te aoompe.ro
ô mesmo meslfio de marzo marzal:
pol-a maftán, cariña de rosas;
pol-a tarde; cara de can •
¡ Maila xuntanza
facemos l ¡ ¡ Ai l I

t LETR.A ne RosALfA CAsT~o.
t Mús1cA ne PRuDeNcio P1~eil{O.

A Sabeliña
*
**

Anduriña emiMadptr,a
que cruzaches mar de feles,
sacode as prumas das áas,
e as áas n-os aires tende,

.P ensamentos que dormides,
desperlái e frolecede.;
ilusións, deflengurráivos ...
corazón, desentomécete.

Amigçis que non enganan,
amores que non-os perden,
paxaros dos arboredos,
follas dos arbres monteses,
l cánto me sodes 'queridos
e qué ben me conocedes l

t ALBE.~To GA~cfA Fe~itB1ao.
1862.-1902

Como sel'á a míiia sorte,
Sabelina, non o sei:
si ti quers sel-o meu norte,
nunca os agoiros da morte
nos meus f a dos haoharéi.
Sempre para min nubrado
sae o sol todol-os dias,
e de noite, no tella.do
oyo do moucho taimado
o cantar das agunfas.
Ti acendiches no meu peito
un fog 0 que me consume...
Nin no campo, nin no leito,
en ningures ha.cho xêito
de matar tan vivo lume.

AnóN.
1812-1878

FRANCISCO
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Alma ferida

O bico roubado

Miña nai, non sei qué tetio;
todo, todino me dot ;
dotme o corpo, doime a yalma
Y-efltou entaladifla co de.Jor,
Tano ferido!! no espirto
e téf'loas no corazón;
todo se mé vira negro
por .onde queira que vou,
e todo me parece que efltá inzado
de tristor.
E;il non sei que mala !A.da

me ameigou.
Si me quero rir non podo;
si me poflo a cantar fá.ltnme a. voz.
Xa non trouleo nas festas,
nin palico nos 1landóns,
nin ando de borrumbio nos rueiros
beilando a máis e millor,
Sinto no p.eito unhas mágoas
que me saben a mágoas de treición.
Agarímame, nalcifia.;
agarfmame, por Dios,
que si ti con amor non me agarimas
penso que a morrerme vou.
Quéntnme un pouquirrichlfio
co teu morneiro e prácedo calor,
que n-hal quentura máis doce
nin agarimo máis mol,
que a quentura y-o agarimo
que unha na.i mlmosifia. t~n pra nós.

¡Santo agarimo mnterno,
que chega. nloumifleiro ô corazón
e oura as almas que están
f erida.s de .mal de amor! ....
ELAmo Roor{louez GoNzALEZ.

Pr'os netos
A probe da vella co feixe de pico
subia as encostas
da negra montana, que as néboas envolven
Y-O curisco azouta.
No lar apagado esmfrranse os netos
tolleitos de frio,
y-a vella esmorece coa carga y-os anos ...
pero vai subindo.
Eu vina e pensaba no poba esquecido,
que l!lobe o oalvario
cargado co fato das suas .miserias,
sin folgo, aba!ado.

Clcats que pr'os netos encende na historia
un lar bendecido,
e o pobo na.mentres desângrase e xeme ...
pero vai subindo.
MA~TIN DIAZ SPUCH.

Porque che dfn un bico,. disme agora,
Brasa, que oho roubéi ....
Afellas qu@ calar millar che fora ...
¿Non sabes que na cara cho deixéi 1
Si eso á roubar, que asf me leve o defio;
teu nunca tal ofn T·
Máis s.i en quedar en paz mostras em_
[pefio,
ven, que a.quf estóu, e róubame outro &
[mfn.

t BeNITO LosADA.
(1824-1891)

Hasta a morte
¡ Monteira des:fiada..t,
¡chaqueta con remendoa I
¡ zoquinos que sabedes
de lamas e de. seixos 1
¡ Terrón dos pedrugales
regatlados e secos r
Ligô dos meus suores
calza.do en duro aceiro 1
·i Traballo Santo,
cóm 0 te quero !
¡A da ~urrisa triste 1
¡a _da homilde mirada 1
¡ a do peito a.fundido !
¡ a da carifia fraca r
¡Pobreza, miña moza,
eterna noiva branca
que tras de min, tusindo,
camiñas abafada r
¡ Cómo ·te quero,
pobreza santa 1

¡Non me deixedes soio,
levádeme no ~edio,
pobreza, mifía .moza,
traballo, compafieiro 1
E ô final da xornada,
no .patrio chan galego
abride a mifia co~a
e botãdeme dentro 1
¡ Quero cair co eorazón sangrando,
13 c'un bico nos beizos 1
RAMÓN CABANILLAS.

nos
,,
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Do "Catecismo
do labrego '

1

ae Valentin ?.amas CarvaJal

-

PRIMEIRA PARTE

-

( CONTINUACION)

P.-¿ Cômo é criador 'l
R.--Porque saca ôs Diputados y-0.3 Re..
xidores d'a nada,
P,-..¿Pra qué criou Dlos ô labrego?
;R,-J>ra servir ô alcalde e morrer da
fame n-esrta vida e si eadra vivir ardendo
n-a outr;l.
P .......¿ Tén o alcalde figura co:rporal c<>mo
nõsou tros 'l
R.--Eso din, anque pra nosoutro¡ é co,.
mo si viramos o demo,
.-¿ Qué ~ o secretar.io 'l
R.~E unha f eitura !1~0! sefior alcalde,
tan bô como él, e que se fixo . secretar10
pra nos . reventar e darno~ mal exeill!l>rn.
P.-;, CánW.s naturezas, vobmtás y-entendementos .hay . n-o secretario·'l
R.-Naturezas, unha. sola y abonda; voJ1:1ntás~ . a sua y-a de todol-i>S que tén '!>OP
riba, y-estendemoo.tos, s'algún ,tén, mtiis
valera que non-o tlv.e50,
.
P.-¿ 13 cúntas persoas e memorias ·?
'R.-4Unha sola persoa con moitas carafl,
e memorla a d' abondo pra se recordar
d1 0 que lle tén conta.
P ,--'¿ Qué queN decir seçrtrtario?
R.-Acabador.
P.-.¿De qué?
R.--Oa nosa ipacencia a d 'os nosos car·

r

10'3,

P .........¿ Cómo foi concebldo o secretaria?
R--Obrando o alcalde y-o c~cique con.
tra natura e milagreiramente.
P.--¿ Por qué dicides contra natura e
milagreiramente ?
R.--Porque o secreta.rio non foi eonoebitlo nin naceu com'os demáis homes.
'.P,_.¿Pois cómo s' obrou o mis1:erio cl'a
conoe_uclôn d'o secretario? .
R.-Na mala idea d'o señor Q:loaLda meteu o cacique o pensamerrto -1te que pra
acabar co pafs era preci~o un home de
san&ue moura, malas entranas e piores feltos; por un sopro d'o demo ·S.alíu un cor..

po com'o cobizaban, unfronlle unha alma
a·tr.avesada, fir-m aron o nombramento, y-o
que dinan tes era solas mentres home, que·
dou feito secretario.
P.-..¿ E cómo naceu milagre.iramente?
R.----Salndo da cabeza d'o alcalde sln de_
itrimento da sua bmtalidá. ã. maneira que
sai un preso da Cárce-Modelo, sin rom·
per reixa.; nin portas.
P.-¿ Por qué quixo ser seoretario 1
l\.-,Pra facer a vida do labrego un inferno.
P.~¿ Qué entendedes ·por inferno 'l
R.--A aldea en que ·viven os Jabregos.
P.--¿Pols cántos infernos hay'l
R---0 inferno idos. que pagan trabucos e
rentas, e non tefien pan que levar a boca;
o J,mrgator:lo d'os que van o· servioio d'o
rey, vendo quedar os rmo~ d'o8 ricos n-a
sua casa; o limbo d'os nenos onde s'a1r,ontran O:a que fan o aprendizaxe de labregos, descalzos ide pe e perna, esfarra.
pados, acoradi.flos de fame, arreoaidand',o
gando n-a chouza, y-a lefia. n-o monte, e ·8in
ver xiquera unha letra d''a oartilla d'oa
Crlstoa; . y~o limbo d'os xustos, onde vL
ven os alpabardas que crên n-a~ .p adrlcaclós d'os políticos, n-as promesas d 'ós dL
putados, n-a proteución d'.o Gob~rno; en
que han da sair camrpantes d'os seu~ atollartelros sín untar o carro, y-en que lles
hRn ed facer xmrtiola. tendo solasmentres
raz-On : xente a. mâis feliz de t.o das porque
pensa que abonda traballar pra comer.

Cantiga
Amigas, que Deus vos valla,
cando viñer méu amigo,
falade as unhas coas · outras
en canto él falar conmigo,
ca multas cousas diremos
que ante vós non diremos,
Sei que por falo.r miga
chegará él mui coitado,
Q vós idesvos chegando
la todas para es~ estrado,
ca .m.uitas cous-as diremos
que ante vós non diremos.
JoAN DB GUJLLAD~

(SéQul9 XIII).
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Cara ô desterro

VEBBA.S D'trJI' LOITADOR

Morrlñen Los, a te ridos
cos olfos fix-os no chan,
entre coitas e laidos
cara o desterro, afrlx'idos\
os !illos da Suevia van.
D' unha escravitude infame
levan no corpo a siñal:
cheos de morriña e fnme,
V'an sarvir a quen os chamé
lonxe da terra nàtal.
l~uxen,

pois na

a sorl.e buscánrfo,

t~rra

en qne naeeron

c~La.no8

asoballant.tci;
y.-ô fuxir vanst1 rhorando
p0i'c¡ue librar n-a poicleron.

l\1entras <:·Oma dest.err¡\CIO.i
cnnen i les tra1:1 da sorte,
na aldeitla, aoandonado8,
os l(;lbreg·os malpocad.os
somentes chaman â morte.
Y-1'1 r.nntemprRLa trrri!l~.
doncl' a h1)J'<la do vnpor

n-nnhA. h'lst.E'ira tardifia,
chE'n t=.¡ y-RlmR de morriña
esc-rnman con gl·an nmor:
-"lifllH'l:l, lfll'l'[l t1d0llf1fl<:f.a,

pt'f.S!,o ô Lr.11 <~l1:1n

,:olv1wf:lmo:i1.

HnxP. rs 1ás f\snhR llad :1,
pm Jrnsl.ra \:ertP. llbP.rl 1Ull\

tie loitar non

dnix,Lrrm1.~ ".

Camatlñas.

Novecentistas
As VP.I"l:>as d'un loitador-iesquífl1ts mL
r:ando â c.àmpJ~,_fá,lanvoe J:loxe a vos- .
outros, mozos do !'féeulo XX.
Morreu aquel J)robe século XIX, que andivo toleando pra buscar a salvación do
indivlduo no individualismo. Agora as augas van por outro3 regos, e social.istas e
sindicalistas sinten !anda pena O ver 6
tempo que perdeu o mundo en dar voltas
ô retl0r d'un !Illllho ..•
Nesta nosa España o individualismo dcxenrrou en f1nmenqnlsrnô político, en per_
sonalismo, en fulanis·mo... pra lmpoñer:;e
i dDmear o.~ indiVldt')t todo!)._
.Ag·ora estamos co socialismo, Y-o sindicalismo, y-o solidnrismo,
y-a :;ociertafli!
pr'a libertá das n::tclós--nnciona lismo- y-o deaarmê xeneral ....
Faládeme d'e~ta~
oonF!fls, irmám1, porque âs veces parece qne rlf'baixo delas non
l1Ri. má.i~ qnr, o vf.Jl<l' fhllilPnquisilin.
¡ F.11.faime rtA sor.ja.Jismo oon Vandorvelde,
con · JanFÃ:-t, C1)n Bebei, con · BestN1·0; de
sindi0nlismo- con
toctoJ-og SP.~lA grandes
home de :varia~ ld:?.aR f!e'Arle Giorke
Sorel o a Dugnlt ..•
Dft. Ror.ledRcte cla.!õ! naci1\e lihre~ qutl rle_
SP.Xílmíh' como fin da guerra;
do direito
dos .polMs de mr1 rd1ar <!o E">t.1Hlo q11e millor
lles COilVCi'írl .. , P.n .fJn¡ da3 frwmR~ nov;.is

a

que. itomarA a hnnnrni<lad.e na sna ronliti_
~nci1\n sor.inl.
¿Por qné vo~ .rt¡go isto 1
Veredes: n'11n dos nos~ mif ins P-rg·uPnse an ràpa~ novo n. prntPsfar rontrtl. a pr·o_
pnganàa

en

galt>g()·, e non miraria fera dlx.o

a grandrs hP.rro~:
"¡¡Viva la internftcfonan !''
¡j ¡ Viva: l!...~r.rmt~st.ei

••*
Fonte de nug::i. cristaiña,
gurgull:rnte fúnte era.ra,
~ pol' qué de _~ote, humi1dosa,

e. tá¡:¡

f'nn~::i

qnp ta

canta~

l\feu P,Sprito, pobre fonte.
df' cristaífias ilusións, .
¿por qné á cof fo o's t~us so!\08
Ps t{.111

:'\Oand11

á' canc:ón?

¡ Fnnf P dfls :\Uguif'ias

i:r11.r11.!",

funLi11~ ltumiJ.de e parl~.ira !,

o

cri·~t.al

·da lua

,-o~

h:ile nun leito de ~<ll'tts ...
i Canta que capta e,:;t;:u·áR,

sin que as doa!5 anwlezi\n !
ANTONIO
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Houbo unha p:rusn; e Rfiarlf11:
"Peró o únieo vivR. qne hai eiqllí exprr,siún d11n desexo de lihel'tado é o tneu ;, .
"Viva a Internaoional, quer declr que vivan todal-as nació8
libremen·t e, e nela.!'4
libremente todol-os homes fala-ndo con li_
bertade nas suas llngrnu1.
"Quen pense que berrar ¡ vlv~ a int~r
naclonal !, quer decire que Ylva unha sola
língua, e desexa a mol'te das mais, e quer
afogar a llbertade política dos •pobOfl pra
im'J)Qfl.er un Jmperiali3mo, é un neto de
Carlos V con careta soci:i.lista. E o millor
ê a que qui•te, e poíla ô de1'cuberto a sua
ambici6n ·d1>. ti'rán, ·a seu e!prito de inquislrlnr" ..• E aMrdeime de Alvaro de Albor_
n.Qz ea.ndo dixo: "Levalles tt libertade nos
beizos y-a Torque.ma.da no cornzón " ...

Luls

Po1ne11~0.
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¿Morto? ¡··Mentira f·
Diante do cadavre do valmrte e· malogrado IÓitador e pmpaga.nd1sta; D. Loh . Por•
teiro Garea.
Ca·l carbaHo cernil, rexo e ·direito,
Que súpeto, treildor trebón revira,
Y-arrincándoo do chan·, ·ô cha.n o tira,
Por barudo, por sán e por frgueito;
Asi a morte tumb.óute a ti n'o leirto:
Fitándote estou n'él.... ¿morto' ¡.mentir.a I
Qu' inda sinto a tua boca que respira,
Inda vexo a.mpear teu n·o bre peito ...
EJ3perancia gallega, apôstol santo
D'esta ·pá:trea abafada y-espremidá 1
Ourazón loitador, a.lma nasoida
Pr' a defensa do ben~ ·d o mal .espanto;
¿Chegará.te a. esquecer d.esgradecida
Esta terra, por quen loitaches 1tanto?

JESUS SAN LUIS R.OMERO.

Compostela, outono, 1918.

ian h-esta loita hist6rica en que o mundo
se retorce
humanidá. :parece qnerer re..
dlmirse enzoufánd..o.se en sangue d'inoeen ...
tes, pra que acaben d' unha ve21 todal-a8
vella-s e a.:po.drecidas tiranias ....
A morte pôn o nome grorioso do noeo
mestr~ Porteiro no altar
da inmnrtalldá.
Diante d'él rezaremos de cote os. bós fillos
d'esta terra a oración do santo partreo.Usmo gallego, que é esperanza y-é fé, y-é
traballo ...
Non queremo 5 que estas follas sean
n.lleas ~ disgracia que caiu sobre Ga.licia.
coma unha pauliña. Pra que n-ela.s entre ·
a craridá lumiosa d'aquel gran cerebro
que foi [[>ol-os nosos eidos padricando a
boa nova, honrá.mol-as páxinas de "Nós"
c'unha da 3 barHes verbas d'aquel loiltador
enxebre, que caiu pra non erguerse ·m âls
n'este mundo de mis.erias, alumeândonos
coa lns espellante do seu pensa.Jllento que
parescía anunciárnol-as novas alboradas
escorrenta·dora.s dos bre;temo3-os. hourizon_
tes ....

r-a

ELArno

Romdouez

GoNZÁLfZ.

Na morte .do loitador
Non .po<len. estas foJlas galle,g as, s.i han
<le ser ga..tl:eg-a3 de vendá, deixar de reco_

ller nnha. not3. trist.eira; fond<mísimRomentr. Jr1yantA e magoa.dora, que no! afog3¡
con :Jipr.dos qne hastra parecen quPr.er quilámol-a fnla.
rn1 <los m{¡js granflrg ag.1rimos da. re_
rlenci6n da nosa 'I'err:i, un do 3 loila<lt}FCS
m{tis r·rxns e barudo8, valía Xll consa.grH<fa,_
Vf>luntá fc~ta int,elixenria e in lelix.enria f P.ita a.mor õ santo ide!ll dn renovaciéin r¡ne
tnnto cohizamos, acaba de morrer na cibdá.
rle San l.iago <le Compos.teI.:a.,. cleitLándonos.
orfos do~ 3eus crmsellos, das suas insifian:ms e da sua Rabencia.
Lois Porteiro Oarea xa non é -d'este
mundo. Alá'' se foi ~nvolto nas mounas
tréboas da morte que o guindaron
.p rtl
semipre na noite eLerna dos eterno 3 misterio4'.
'l'otla aquela forte xuventú engadan te; to..
do aquel auto entendemento- sano; todos
aqueles nobres entusiasmos fondos; toda
aquela engayoleira simipatfa; que por on_
de queira que ibàn non ganaban mái 3 que
vontades e aidemiraciós ferveF1t.e~ en todal-as almas, quédannos ôs gallegos como
enxempro e como .g uia n-esta 3 horas fonda·mente trascendent-0.Ies que os itempos
novos nos tan vivir, 'Veilldo- cómo os pobos
se. erguen e se afunden, cómo as testas
corfoa.à.as d.espareaen, 1c·óm-o QS im-perios
artifit.i;~les 3e e~borrallan y-esnaquizan
e rómo u Nacionalidades rexurden e trun-

Muiñeira
Ra.pacii'ias,

garri-diñas,
que de amores
salaya.des ..
aqui tedes,
si queredes,
o que tanto
desead.es.
Acudi.de,

vide, vide,
'fe'iticeiras
sin tardar

que o gailteiro

,Pra o rueiro
vai cos mozos
do lugar.

.....

.Ala, nenas,
fora penas,
v:ide todas
do arredor,
cantaremos,
bailaremos
a m uifieira
que d o millor.
Xa se sinttt na foliada
da ¡aitifia. o doce soD
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oo que a yahna namôrada
cura o enfermo corazón,
"""'4

Xa aturuxan 01; mot11ios
reloucando de pra·e er;
se buooad'es mart.ditio
non hai t«!ímpo que .iperde'r.

tan triste, tan sola,
. eu asín estarei n' este mundo
namentres non mor1•a,
pois perdfn o meu :s anto felttzo,
meu ben, mifia groria,
a naicitla qu~ tanto me quixo,
¡que dorme na cova!
ARMlNDA FLORA SfRl{ANO.

As rapnts,
pol-as trazas,
o que queren

xa se ve;
moitos mimos
e agarimos
aJcontrando
quen 110"! dé.
Que lles falen
do casolro;

que lles canten

Xan da Cruña
Xan da Crufia, xa oala:do,
bon galego no pasado,
ma\ · galego no :presente,
non vai hoxe, cel'tamente,
ntn un -Oàdelo encirrado.
JuAN Fe~NÃND.-ez Me~INO.

o alaláa.;
e se atopai!
bttncadoiro ...
tafna-n.fna,
taina na ...

t LnaA oe CoNsT ANTINO FeR.NÃNDEZ.

t MóstcA ne PAsCúAL Ve10A.

A miña nai
Relembranza.s de tempos qu~ f-OÑJl
van vindo à m:emor.ia,
ccmo triste oan·t ar ·que de lonxe...
moi lonxe ... s' escolta;
soidades que levo comigo,
soidades moi fondas,
mesitnradas no espil'to que sofre,
sruayan e choran.
1AI 1 Sal:ryan ollando fuxidaR
as práoidas gror1a·s
que gooel sendo nena, en compaõa
da nai garimosa :
tristes choran sin .p az nin consolo

O 'ierme tan sóla,
sin seu doce y-a:maute agarimo
alcónt.ranme orla ..•
1Ai1 que as vãgoas que saen d~ ollo!
non tefien agora.
quen as mire con fonda. tri3itura,
nln quen as recolla 1
1Que ôS salayos qúe saen do peito
lembrando congox.as
xa non tetien unha alma xemela
que d' ~es se doya!
Cal a trol do rosetro arrincada
se muscha e desfolla.,
com' o sol que se perde coa~ tréboas
da noite trehlora,
eu astn estarei mentres viva

36

Galicia
Galicia, terra irmán de Portugal
onde voan os mesmos 'I?axariños,
e a 3 mesmas !rores bord&.n os oamitios,
e son uns mesmos, p.obo8 e ideal.
Lindo berce de Curros e Ponctal,
-un, que escoita .os queixumes dos airitl~
outro, que abrin.do vellos ·pergamtt\oe
cama os feitos da historia rexional.
1Eu te saúdo r ·E aMpome feliz
pois sentin hoxe, d'estes bos amlg<H,
o éorazón ô rente latexar...
Softo da veira mar, verde pais ,
viva eu de cote sin correr :perigos
pr'acó máis ·unha vez virite a satldar.
l. Leite de Vaeconcello1.
(Portugués.)
A Cruña, Septembre, 1902.

Un de tantos
N-ús farrapos envolto ¡ coitadiño l
unha vella topóuno n-un ca.miflo;
neno viveu nas fragas recada.do
en compaña d'un can gardand'o gado;
da morte non tremeu, que era valente;
batéuse c'o enemigo de tal xeito,
que loitou -moitas veces peito a peito.
Sin cruces nin galós, no chan deitado.
d'un balazo :mOITetl ¡¡pobre soldado 1.
• • • • • • • • •

•

•

•

•

•

•

•

•. •

•

•

A vella. . que o criou e&tá tollida:
1Nlngu~n máis o recorda n-esta vida 1

A.

Nól{lfOA

VA1UUe
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Do "Catecismo

do labrego "
de Valentin La.mas Ca.rvajal

PRIMEIRA PARTE

--

(CONCRUSION)
P.-¿ Qné cousa é estar sentado a direita
do señor Alcalde ?
R.-Ter cuasementes o seu anaquifio de
mando, poder turrar da corda pr'os amigos,
facer toda caste de falcatrúas ôs contrarias,
remexer nas trécolas do Concello, e sacarlle
sustancia á todol'os negocios que lle pasan
pol-a mau.
-P.-¿ Qué cr~des cando dicides que hay
Concello?
R.-Qne hay aU unba ducia de lampa.ntís
dos que non se pode agardar nada bô; xente
que cando se xunta non pensa máis qu'en esprememos o xugo, en sacamos os cartos
pros consumos e os fillos pra a guerra; en fa ..
cernos traballar por prestación nos camiños
que van direitos âe suas casas; en quitamos
o voto e damos a c~dnla persoal; espritus malino-s que lle fan mal de .ollo As pitas do noso
corre.! e ~ porcos do noso cortello; que cando s'axuntan é o mesmo que si s'escomaran
dua~ nubes de pedrisco sobre os nosos eidos, .
e cando se soparan e pasan por diante de nôs
hay. que facerlles a cruz com'ô 'demo e &acarlles a montcira como 01 fidalgos.
P .-¿Ademais do que levades dito, creedei
outras co11sas ?
R.-Sí; padre, porque todo o que se dí
de esa xcntiña é pouco.
P .-¿ Qué cousas son esas?
R.-Eso non mo preguntcdes á min que
non podrei contestalo por mor da curia que,
como o ·zorro coas galiñas, ándanos ganando
as voltas pra poñemos â sombra.
M.-Facedes ben cu calarvos, por que en
boca pechada non entran moscas, e -o bô calar
chámanllc labrei'º·

*

* *

Morrer en brando leito,
entre molentes brondas,
rodeados de amigos,
que o pracer nos recordan;
de dmidas doncelas,
imbeles e chorosas,
que pra maior dozurá,
no nosa última hora,
ô redor de nós ceiben
lírios e brandas rosas;
certo á desparecer cal virxe dmida,
brandametite e sin groria.

Oh, quen morrer poidera
como o forte Léonida!,
envolto en duro ferro
n-outras rudas Tcrmópilas,
por unha patria escura
de ~scravos e de ilotas,
e deixar, cal cometa,
longo rastro de groria 1
E caira, ·non prono,
coa faz â terra volta,
mais as turmas conversa,
audaz e maizosa;
Ajnda apreixando o rutilante ferro
que verte gota á gota 1
De modo qu·e o -viandante,
vendo con gran zozobra,
cubrir a dura terra
a cinza poderosa,
dixera con espanto:--Certamente
este era grande cousa 1

t

EouARDO PoNDAL.

GLOl.A.

¡Quén soupera morrer!
. . . Ccrtame~te
este era grande cousa !
E. Pondal.
Ou, hom~.9 afemiado.s que partidel-o cabelo Gllando pra o espello cal pra o mellor ami-

S7

12-XI -1918
go) e levadel-as ideais no e!';tomagos cómo
doas de lus choidas- n-unha hucha de barro !
A vosa raqnitis de ahtta fairns ser vagafo..
mt:sJ núserabtes que tefien por foca 9 res·
prandor do,; fogQB fatuos e por derttto ¡i SOJ\o'
didez de un verme que nunca botà aás, que
de cote repta ...
Ou, homes que non sentidel-a vida sinon
pol-o medio das convenencias persoales, e tendes o corazón converso n-unha verdadeira
e material pedra de toque que soio vos dá
nocións de sentimento co ouro, embrema da
podredume que a alqnilllia da vosa ambición
desl.ila en riqueza: ¡ yós morreredes chorando
como mullt"res 1
Ou homes que falade!'; da patria como de
un eido, e chamades ôs patriotas, ilusos, e
coidades que o talento cousiste e vivir lonxe do saci:ficio cibdadfrtt: J vo8 sodes en vida
pedras sin canteira, ·q ue van rolando cara
â morte pra caíren n-ela eomo os coios no
rfo, e afondan nJun anónimo de beslas !. ..
Felís quen v.ive esq:uencido das estultas
cortesania81 e .de sabido de f emeníe.s galas, levando na testa a cabeleil>a, hirsnta cal a me.lena <le un lión, e nos oilos o lume de un
amor feito pensamento, e nos beizos unha
pre<licaciôn salvadora! Felís quen corre os
eidos da patria, como quen anda o fogar ma·
temo, e vai sementando grQriosas ideas de
redención, que fagan ôs homes da terra adeprenderen cómo se forxa co ferro da aixada
o putinl vingador! Felís quen vai bnscand~
por los agro~ tb patria, sere n-eles unha pingota de sangne que ruliile sobre da terra como unl;:;i. estrela roxa, no medio da noite da
escravitude ... FeHs qnen allsí queimando a
vitla 1 ch~ga â morte e sabe atopala,- trocando
os seus ó.tomos en lixos que se iriden nas
raiolas de unha mañá de sol, e durme o derradeiro sono nun campo humtldoso, sin lápindas nin lêndas, o pé de unha eirexa vella,
preto de un piñeiral, entre os homes da terra a c1uen tanto ~1 vida arn6tt, homes que
ô pasaren por diante: de aquela foxa, din pol-o
baixo como qnen re'.7.a, ô tempo que fan siilal
de respeto botando n1an ô sombreiro: ¡ Certamente, na coba sin uome, está· o que morreu pola libertade da nosa terra ... 1

A. V.

A beira do

abismo
I

Un falo <le rapace~, e11:costatlos no escaparate d 'ún comercio, fi.taLan e piropeaban âs
mociñas que pasaLan por diante d'eles na
cadea sin fin do paseo. Algunhas veces, can-

38

do a9 frases eran musitadas entre dentes máis
ben activinadas que ouvidas pol-os compañei·
ros, soltaban estes a madeixa da risa, e comentaban logo entre gargallada9 o efeito: das
intenci6s, se eru unha garrida moza a que
inspiraba o decidor, ou da bulra, se algunha
fea era ou:xeto d'efa.
-Ahí ven Pilar-avisou lin.
:E ao pasar ela por diante ceibáronlle como
unha anclanada todo o repertorio de gabanzas, parvadas e desexos.
Sentiu ela que se llf.! acendían na cara as
rosas do rubor, e quixo aparentar seriedade
de moza xuiciosa, mais non puido impedir
que nos seus beizos aparecese unha sorrisa
traizoeira que descobria a complacencia con
que ouvía as gabanzas qne lle difrdan.
Que era bonita xa ela o s3:bía: a sua nai
n·petíallo adoito, e na casa non lle deixaban.
poñer man eu nadii pra que se non estragara cos traballos aquel encantiño de nena.
D'auondo ti.íia con pasal-o tempo diante o espello peiteando os seu~ negros cabelos lnstrosos, e-nfeitanoo a sua personu1a pra que
morreran d'enyexa aR compañeiimg da cos-

tura.
Lanza!, xentil, vestida setiípre con gusto e
peitea<la con arte, :Pilarifta entusiasmaba á
moitos e agradaba a todos.. R a modista, :fj.lla
d'un zapateiro remend6n que mais dfas pa·
Raba na taberna que no portal do traballo, e
empuñaba mellor a cunca do ríbeiiv do que o
martelo. Pilariifa gan:tba pouco, pe:r0 como
o pai behía de · cote o producto do seu 1.raballo¡ co xornal d'eh Go¡nían as máis da8 veoes as catro per;:.::•nas da familia; outrns pasaban sin levar â hoca cousa algunha, se ben
nas tales, non se de.cHélban <lo ai'rnn llOrque
o pai, que m:fo; se11t:faic.a. fo'.1:i do ,.¡i-'. .J que
do xantav, naqueles dias .bri: .~'. ·¡1· . ¡ .~::;:1 cp~ . t17l
tou.ro 1 ht=atlaba como un toh), l'.' ' ' '-' : · ~· ·.~·~dm á
eitD na farililia. ·Cal os m~dl:ú"lon.:s ¡: o !;: .1:.: ~>; e
xa é· sabido ·q·u e enire o :rncllu, a cnrr'.1;.e e. as
báigoos oÍiltt:s.e pouco a : fame.
Pero as Hcedttmes qu~ a 'Ua fanliliar gnindaba . po.r ,·eces enriba ·.::e. l'ildrifia. esvofanse
desc:orttado que .5e vt-: na rúa. Erà dr.quela
cando a sua fermosn:~1 :::nr(·oL:.::a .d'.l fc:1:ddade de scntirse nd .:. :1ú:·::~~ . \ e q¡ierida, de sabersc envexal~'.l, ¡Je:lí::: no3 seus olfos nns
puntiños corus.::::inle.~.; cle kz qu;! tiíían iris:w:ós esp!e1id:.:-ro::.a:i; L·rg1:fo1-ic roa fac'benda
o seu cc1:1;iii-o- e aríab o peit,J tentad.01·. Pilarifia ti:~ u úwitos acbr~úl·1rtS. l'ns que a
quedan tle verd:í, casti.nnente, coa sana intención de uuírense ú ela por sempre; outrus que a cobizahan por fermoM, acuciontC:s de pos.eer :i•1uel corpo xentil. Andaba ela
á cotío seguida da sua corte de amor, pero
resistindo 3S asechanzas e fuxindo tis pusecuciós, se beu, afaga<.la, ad.emitía sorrindo
os cumprimeutos, escoitaba os ardentes palramentos dos namorados, e hastra, algunha
vez, na compaña d'unha amiga, acetóu o convite que algún rnmboso e intencionado ga-
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vivir que· e4t iñoraba ainda.
Pilariña sof rla na sua casa as consecuencías
da afición que tiña .o seu pai ao vifl.o; en troques, fora, tod<!> eran atenciós, gabanzas, risas e tedicias. Un fillo de señores qu'herdara
dos· seus pais, nada mais que o diñeiro, e
que non adequiriu na sua vida outras ensiñanzas que as ruindades e vícios, soupo engayolar a coitada Pílariña de ta.l xeito e
con tales mañas que nou tardóu moito en
rendírselle.
Fuxfo ela da sua. casa; traída ·p oi-os aloumiños do amante e sentíndose feliz na sua
compafia, coidan,do que o seu vivir á carón
d'el iba á sere eterno e eterna tamén a enganosa felicidade, esquencéu a maldición do
su pai e as bágôas que choraba a nai desesperada, naquela hora triste do seu pecado
en que víu sair de sua casa quizais pra non
voltar á ela endexamais.
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Zorregaba a coris.cada nos vidros da! fenestras imitando o son d'unha gargallada;
somellaba que alguén rtse da esquecida, da
abandonada. Paredalle á ela aquela risa da
chuvia o eco d'outras risas, d'outras bulras
que lle fanan as suas antigas compañeiras
do taller cando a viran que novamente, obrigada pol-a necesidade, tiña que abaixarse aos
trahallos do taller. E a coitada choraba acedas
bágoas que caladiúamente esCJ.lábanlle en fíos
pol-as meixelas.
Toda a ledicia do seu querer, polo que se
tiña sacrificado; aquela felicidade de vivir na
compaña do home que a conqueriu; todas as
satisfa iciós, as horai:; ditosas dos primeiros
tempos de mat'idaxe, ¡ qu~ axiña tiñan des:apareddo ! Sola estaha na sna rasa, naquela
casiña denantes tan ridente, tan chea de
luz e de vida; tan morta agora, porque o
tempo unírase ·co home para atristecela mais
coa escuridade e a chuvia dende que él tiftaa
desleixada. Falla das ledicias do sol, das
cántigas que ela ditosa debullaha na gorxa,
víase tristeira, moi tristeira; hastra os mobles os seus mobles sinxelos que as tayolas
do sol tinxían á cotío co seu polvo de ouro,
i estaban tan escuros antre as sômas cincentas d'aquel día celobre l
Doíalle a testa. Canso o cerebro de cavilar buscando unha solución para a i:;ituación
da sua vida, que vía con toda a craridade da
h0rrible realidi: abandonada pol-o hom e c¡ue
ll e fixo perdel-o agarimo de sua familia iexeitada pol-o seu pai, botouse enriba d~ e.ama e maquinálmente, sen ver o que miraban, os seus ollos foron _parcorrendo todo o
cuarto hastra que fitando a fencstra, fixánnse nunha negra coluna de fume que saía .
gurgullante pol-a chimenea d'unha fáb ri~.
Así eshivo moito tempo, o~lando os algod6s

que OOI11ellaban faciil:-os c-opoa de lumé, te11do como s'arrempux.aban uns aos outros pra
sair axiña do negro cañón, estendén:io!'le d~·
contado libres, medrando no espacio ~ 8U·
bindo cáda vez mai9 vagaroeamentc, furá·
dos pol-a chuvia e desfeitos hastra mcstu ..
rarse co'ela esvaíndose na nube.
Brimcóu da cama, botouse a mantilla e saiu
a ró.a. Iba dcsespe(ada., insensibre à chuvia
que pouco â pouco a empapaba . .No seu maxín vf a dibuxada con toda craridade a praia
enorme do Orzán coas olas xigantescas que
viñan bruando á. desfacersc con estrondo nos
muros, erguendo para o ceo unha f wnarcda_
d'escumas. Aquela visi6n do mar embravecido suxestionábaa, atraíaa, e camiñaba coa
pr~sa de chegar axiña para afogar as suas
coitas nas ondas salobres.
Chegou no momento en que un fato de
marifi.eiros botaban en terra o corpo d'un home que afogara días antes. Viu ela o cadavre cnormcmente hiuchado, coa testa descarnada dos golpes sofridos, as roupas rachadas pegadas ao corpo, empapadas.
Hortorizouse. Sentíu que lle ti:emfa o corpo: parecíalle que aquel cadavre era o settj
víase asír hinchada, desfeita, envolvéndoa
apenas algús farrapos. A forza da vida, a xuventude, venceu o seu desexo de morr«r
amostrándolle aquel cadro de morte. In9tiii·
tivamente retrocedeu, afervoad~, e fuxiu
fuxíu espavonda, hastra que novamente na
i;ua casa, cos ollos agrandados pol-o terror, .
querendo pcchalos, máis sen deixar de ver
aquela visión da cabeza amoralada amostrando o cráneo pol-as .abertas feridas, aquel cor~
po hinchado pol-a auga, caeu de xionllos ao
pé da cama, e rolou polo .chan, esvaída.

Novell1bre de 1918.

¡Padrón! ¡Padrón!
I

Aquelas risns Rin fin,
aquel brincar sin delor,
aquela louca alegría,
¿por qué acab6u?
Aqueles doces cantares,
aquelas falas de amor,
aqllelas noites sereas,
¿ por q ué nou son ?
Aquel xibrar sonoroso
das cordas .da arpa e os sons
da guitarra melanc6nica,
¿ quen~ lev6u ?
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Todo ~ sHertdo mudo,
eoidá, delor,
onde outro tetnpo a dita
.sola rein6tt ...
1Padrón 1 ¡Padrón 1
Santa Marla. Lestrove.
¡Adio~ t ¡ Adios 1

\'agoroso â min chegôt1.. '..
¡Tocaba á morto por eles i
¡Padrón 1 ¡Padrón 1
Santa Marla. Lestrove.
¡ Adios ! ¡ Adios !

t

RosALIA CAsTl{O.
(1~7-1885)

II

O cimiterlo da A.dina
n'bai duda que é cncantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordación;
co seu chan de herbas e frores
lindas, cal n'outras deu Dioa;
cos seus canónegos vellos
que n-el se sentan ô sol;
cos meniños que aH xogan
contentos e rebuldóns;
coas lousas brancas que o cubren,
o cos húmedos montóns
de terra, onde algunha pobre
ô amañecer se enterróu.
Moito te quixen un tempo,
cimiterio encantador,
cos teus olivos escuros
mais vellos que os meus ahós,
co~ teus cregos venerabres
que se iban sentar ô sol,
mentras cantaban-os páxàro:s
as m·atutiua~ cancións,
e co teu osario humilde
que tanto respeto impón
cando da lus que n-e1 arde
ve un de noite o resprandor.
l\íoito te quixen e quérntc,
eso ben o sabe Dios;
mais, hoxe, ô pensar ·e n :r
nllbraseµie o corazón,
que a terra está remo nJa,.
negra e sin frols.
i Padrón ! ¡Padrón 1
Santa María. Lestrove.
¡ A.dios ! ¡ Adios 1

III
Fun un día en busca de eles;

palpitame o corazón,
funos chamando un á un
e ningón me contestóu.
Petéi n-unha e outra porta,
non sentfn fala nin voz
cal n-unha tumba vald~ira
o meu petar resonóu,
Miréi pol-a pechadurã,
i qué silencio ! ¡ qué pavor!
Vin non máis somas etrantes
que iban e viñan sín son,
cal voan os lixos leves
n-t.ll\ raio do craro sol.
Itrguéronsenme os cabelos
de estraneza e de aelor ...
1Nin .un soio 1 ¡ nin un soio 1
¿Onde están? ¿ qué de eles foi 1·
O triste son da campana,
.

A vaca cega
de Maragall
Baténdolla na testa a relf a dos valados

e tropezando en todol-os petons do camifio,
marchando ô tino e soia, a probe vaca vella
vai abrevar no rlo.
Un coyo mal gtlindado foille sacar un ollo
e cubréuselle o Qutro d'unha tea: está cega.
Vai beber no regato onde adoito bebía
mais non co-as compañeiras,
nin co-aquel firme paso con que marchaba
a vaca vai sin guía
[outrora;
anda O tino e vai soia.
As i.rrná8 pol-o~ cómaros e prados e ribeiras
pacen a fresca herba fac~ndo soar as chocas;
mais ela caería. Foi a bater co-~ belfo!§
n'un aguzado seixo e da recelosa,
mais volve e se abaixando basta atopal-a auga
bebe d'ela, calmosa, bebe pouco sin sede.
Sobre as mortas meniñas palpebrexa e a testa
cara ô ceo co-un certo aire tráxico ergue;
o»fa de luz desanda con paso cauteloso
pol-as corgas e sendas nunca d'ela esquecida.a;
movendo a longa cauda, baixo d'un Sol que
vacilante camiña...
[abura
(Traducción de JGLES!AS ROURA.)

¡Ay!
¿ C6mo foi? ... Eu topábame fora
cando a3 negras vixigas lle deron;
pol-o arami<1 a sua nai avisóume
i-eu vim~c correndo.
¡ Coitadiño l Sind3J.do os meus pasos
revolveu cara a min os seus ollos.
Non me viu ... e chorou ... ¡ ay 1 xa os tiña
ceguiños de todo.
Non me acordo que teIDpo mo estiven
sobre o leito de dôr debruzado;
soio sei que me erguin co meu neno
sin vida ,tl!Os brazos.
Volvoreta de aliñas douradas,
que te pousas no bercé valeiro;
pois por él mt perguntas, xa sabes
que foi do meu neno.

t M. Cu~~º~ ENrtIQuuz.
Mós1cA oe Jose BA.1.,ooMIR.
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PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA
EL. NOROESTE

En lembranza de Loís Porteiro
As páxinas gallegas _de hoxe est~ adicadas por enteiro-¿,cómo podia sér d'outra
maneira?-ô qujl foi noso ademirado amigo e ilustre propagandista do ialleguismo Luis
Porteiro Garea .
.Pidennolo asf algúns suscritores e moitos entusiastas ·d' aquel gran home que queren
ter recollidos e xuntos n' estas follas os versos que os nosos primeiros mestres da poesia
Ran1ón Cabanillas, Gonzalo López Abenta, Antonio Valcárcel e Victoriano Taibo adicaron
ô malogrado loitador.
·
E por eso nas páxinas de NÓS van ises traballos, inda que foron pubricados .fai poucos
dfas nas columnas d' EL NOROESTE, pois teñen razón os que din que os periódicos dia..
rios, pol-o carácter volvorateiro que as informaciós pasaxeiras lles dán, non son certamen. te doados pra gardar as cousas que un tén gusto de Mnservar, mentras que estas follas
préstanse millor pra eso, pol-o mesmo que están feitas de modo que poidan e:ucuadernarse.
Vel-ahí porque compracemos con moito gusto ôs que nos pidiron que figuren aqui as
bariles poesias d'aqueles consagrados y-as a:Varbas» inéditas de ·Porteiro. Van tamén; e de•
semulen os leutores o atrevemento, os versos que ·eu pubriquei co gallo da morte d'ese loi..
tador que era a representación máis garrida da mocedá gallega, toda fe, toda es pranza e
toda entusiasmo pol-o Ideal.
Ben merece estes e outros homenaxes aquel home cheo de santa inquletú .e de nobre
aotividá, que foi de trunfo en trunfo padricando a boa nova pol~as vllas y-as aldeas, pra s&mentar nas almas labregas, nas conceneias dos eternos asoballados, o amor ~ .causa da re·
deneión da Terra ...
Tl11an as suas· campaflas a finalidade agarimosa do rexurdimento do agro, tan inxusta..
mente esquencido pol-os cibdadáns e os vilegos, e tan morado dos que poden e dos que
gobernan. D'esas canipatlas patrióticas e d'esas autuaciós luroiosas quedan nos nosos pensamentos as !~meradas escintileantes das suas ideas, cravadas no corazón de Galicia como.
tachicos de fogo que enchen de craridade os espirtos pra guialos pol-o camino das resu·
rrecciós n'este grorioso espertar da nova vida gallega que tende â dinificacfón y-ô enaltecemento da raza.
Lembrar a memoria .de Porteíro será sempre pra todol-os gane·go& un deber sagrado;
Télo como exempro de santas rebeldias e de loita .forte e de traballo redentor,. será potler
un anaquifio de volu~tade propia na obra en que él valeirou todol-os seus grandes entusiasmos pol~a campfa e todol-os seus grandes amores â Terra....
Traballemos, pois, como él traballóu, sin sentir apoucamentos nin topar acougo. Ese
será o millor modo de lembralo, pois como df o noso gran poeta Cabanillas;· o mestre dos
mestres ... ¡adiante os mortos!
ELADIO RODRIGUEZ GONZALEZ.
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Verbas d' un loitador
(1SED!TA)

Castellanos d~ Castitta ...

. ' . . . . ....

A xulclo d agús tolo~ , 90lrtêntes os castcllanos aman ben a España. Si todos imitáramos o criterio de moi•tos d'ilcs, E3paña non soilo deixaría de &er Estado uni.do
axiña, _senon que viria unha con;danada
guerra civil que a afundiria.
En Castilla ámase moito a España ... pero
ódiase a Cataluña, e despréciase a Galicia
y-os galegos. Non me refiro a 1\Iadrí, cibdade aberta a todos, senón ôs pohos da
meseta.
Qnlzaibes os catalás responden ôs castcllunos co mesmo odio; mais os galegos
tivemos (pol-o papanatfsmo do idioma,
porque o castelán era a falta culta.) unha
renda de respetos pra qnen no:3 a.ldraxa_
ba.

Os de Castela, impe1·ialistas, queren
impofter o s·eu esprito, o se.n sec.o sentido
onde se faln desdo berce; os catalás afirman o seu, dentro dos límites da sua rexión. ¿ QUé clirfan os de Castela se lles
obrigasen a talar catalán en Guadalajara?
Os galegos lnda temos que pedir permi30
pra falar galego na casa, antre nós, e chegamos a un mitin e xurde un cacique, ou
un cspcrantista, e di: "en ca:;tellano",
O patriotismo de Castela consiste en
impoficr o seu esprito, o seu seco sentido
da vida a todal-as terras de España-é tm
imperiali3mo asiático, arrnsante.
O patrio1Jsmo dos catalás está en impoñer o sentido catalán dentro de Catalu_
fia; en que Castela santiflque, depme,
exalte a sua ánima nm~ 'nas torras; en
que Galicia xurda tamén ca sua xugosa e
íntima e !onda espiritualidade; en que a
'J-alma viaxeira e tenra de Portugal floreza.. Asi a Espafla grande, a Iberia, terá
unha abundancia, unha. plenitude_ unha
diversidá endexamais soñada y-o mundo
ax.ionllnráse diante as arcadas das suas
grorias irmáns ...
¿ Cú.l parece millar patriotismo ?
Eu son tan espafiol como calquuera de
Castela... se me deixan ser moi galtigo;
pro se me queren !Mcr espanol â "man ci1'a de Castola " , é (i Utl e> senti-do de Es_
pafia y-a sua vida complexa ap:m~c.c monopolizada por unha rexiôn, e a is0 n-hai
dere.ito, Destonces, o que se pretende e
que " eu" .:o exa castelán, e contra iso a
~h1a )'-almR galega protesta. Non quero
nm podo ser castelán, como o castelán non
pode nin quere, ni debe qu(!rer ser galego:
caoda un debe ser él mesmo si todos hP.mos de ch egar a algo.

Eu digo
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l Vtva España!, entendéndose

que viva Galicia e viva Cataluña e Andalucia e todos; mais non poido decilo si co
viva Es·p afia se quer significar a opresión,
a morte do esprito., do pulo vita.1 da miña
Terrni
Vivamos todos, que pra todos hay si ...
tio: pro respetémonos mútua.mente. En
terras tan diversas com'as de Espafia, o
Patriotismo hay que sentilo e quereh na
grandeza y-a libertade de todos, e salJorealo mediante a rexión.
Un da Manoha na ría de Vigo dirâ que
é moi fermosa, como di-ría no lago di Como ou en Rio Xaneiro: eu na terra. de
Campos en Castela, ou no 'ribidabo en
Gatalufia, poido estar apampado, ademlrado, entusiasmRdo; pro emocionatlo p~
triúticamcnte, non. E no Pico Sagro, .ou no
Lobeira, ou en Corrubedo, ou en Villalba,
onde eu digo: esta é a miõa terra, y-estes
son os meus mares bra.vos, r-as miõas
rías doces J'-os meus montes iroos, y-os
meus Yerdes campos ... y-o meu a.more corre
toda a terra galega e quero entondes máis
a tena de Campos y-o Tibidaho, poPque
son carne latexante a.e EF-pa.ña,. como esta
miña Terra G~tega.

LUIS PORTEIRO.

O pino derrubado
A I.ois P<ll!tebto.......a..
·=· ·:· ta.dor de ideas -:- ·-:..
N-unha gándai-a esquiva e medoitenta
soyo un pino l<:;DZal.
fungando, resistía a car.raxenta
labazada do fero vendaval.
Baril y-ergn.eito cara o ceo sobía
as polas espallando ao rededor,.. '
das que de cote unha canz6n safa
de alento e de valor.
Mais a fouae íat.al, rayo akendido,
no tronco d'aquel pino baticóu,
y-esnaquizado, sobre o chan tendido,
para sempre :ficóu.
Y-ao caer, a sement~ esparramada
aniñóuse na gándara longal,
que, c'os anos, hach6use tasfonnada
n-un mesto piñeiral.
Hoxe un pino caéu, barudo e forte,
un valente morréu,
pro a sua idea vencerá da morte,
que unha terra fecunda a recolléu.
GONZALO LOPEZ AB:UNTE.
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Lôís Porteiro
'T~ña ria frente unha estte1a,
tifia no bico un cantan

a estrela dos que camiñan
11,amorados ·de .ideás,
a estreliña que alumea
os eidos da libertá,
a cántiga dos escravos
que. saloucan por voar,
o. canto armoñoso e forte
das Irmandás.

•••
Ven de riha. Ven mandado.
Fixérano vir d-alá
os que no.s días de loita
alentan nosos af áns:
Curros o bardo solene,
todo lume e maxestá,
o das verbas feridoras
com-o filo do puñai,
o que àrrincándolle as cordas
á lira, abatéu no chan
as outas torres ·s ombrizas
do vello pazo feudal;
Brañas, o místico mestre,
roseira de santidás,
que aceso no amor á Terra
dóunos o hino àldeán
y-a fonte, en páxinas -d-ouro,
do dereito rexional;
Faraldo, o rexo e ~alente
soldado da libertá,
grorioso camisa-roxa
nas campfas italiáns,
o prime.iro na demanda
d-unha Suevia ideyal,
s.in grillóns e sin coroas,
¡A Suevia das Irmandás 1
Veu de riba. Tiña encarga
do ei:guido e forte J>ondal
pra crebal-a cadea
na que levali>a o compás
do seu dôr, aquel galego
que lonxe do patrio lar
r.e lembrando das CalJ'lpâttas
d-Anllón so rouco· zoar
dáballe adio~es a lúa
que se puñ~ ~o pinal,
aquel cantor da nostabda,
aquel forzado de Orán
espello d-esta Galicia
prisioneira de titáns 1

•••
Tiña na frente unha estrela,
tiña no bico un cantar.
No medio dos loitador.es·
compañeiro e capitán,
a man disposta. 6 traballo,
aberto o peito_ leyal,
un altar no corazón
y-a Patrfa sobor do altar,

xs -
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era a fé y-o pensamento,
a verba y_.a volúntá.
Cheg6u e no suko aberto
bot6u a montes o gran ...
y-6 ponte os agros froridos
baixo a quentura do vran;
bic6u as primeras rosas
e torn6u, batendo as áas,
co-a estreliña azúl na frente,
no bico o enxebre. cantar r

•••
¡Irmán, durme o teu sono !
Os que oxe te lembratnos,
os qu~ sempre teremos
d-estar en ande esta'ID04,
doídos pol-a ausencia,
magoado o corazón
teremos de gardarche
eterno acprdamelito
leyales á Irmandade
y-o noso xuramento:
e¡ ou libre pol-a morte,
ou libres na rexi6n r.
E si ·6 cbegal-a hora
B S mañas dfl ÍD%USticia
con tortos a~oballos
lle negan a Galieia
co-a libertá das almas
a libertá do chan,
¡que a espada de Faraldo
esqúirba a nova historia r
¡que as campanas d~Allóns
repiniqnen a groria
o crebar~~ as cadeas
do forzado de Orán t
R. CABA1{!1'LAS.

Na morte de Loís Porteiro
Alma chea de 1uz e de xusticia,
carne do corazón, fala de ap6stol,
cayéu na hora solene en que seu ver~
era o canto da loita ·y-ó do attolo.
¡Xa ten e santora1 de nosa Terra
un nonte máis, alumeador, gtorioso !
As bá.goas silenzosas
do meu ardente choro
finan sempre no acedo e fondo layo
dos dores sin consolo.
rAy ! Tiña de comprirse a vella fada:
a:¡ Os amados dos diose!\ ,,n¿rten mozos!»
¡ Faraldo, Brañas, Curros ... 1
¡ Ehí o tedcs con vosco !

¡Irmáns ! ¡Irmáns 1 Qu@ sexa o n<>so berr-o
o da epopeya franca: cqAdiante os mortos b

R. CABANILLA-S.
Tera de Mos.
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Na morte de Porteiro
Ao amigo.
Che non ofrendo bágoas que noh \'ertô,
nin vil:>rantes parolas furgulleiras:
Vales máis que nrihas frores pasaxejras
desfolladas da morte no deserto.
Che non ofrendo eloxios, nin acerto

a. che decir gabanzas choriqueiras
que foran no teu nome o que as hedreiras
nas a.lbres, siño de abandono certo.
Ttño· pra t{ unha ofrenda de máis dôr,
porque sei como vive na tristura
cando cai na gaiola o reiseñor:
daré.i che corazón, \has têr fartura 1
Mais, si na entrana miña h~i am.à:rgor,
lembra que é beber fel ter vida eRCura ...

.Ao patriota.
Non poñades coroas froleadas
sobre da foxa do inmortal caudelo:
Non tapedes un nome que é un desteto
de letr~s que son punta~ d~ aguilfa.das.

Deix:ade que as do sol lampas douradas
a cobA. fria troquen n-un enxclo,
fogar que quente ô pobo pra acendelo
c'un rcscoldo de cinzas ben amadas.
Xa de abondo xeméu o noso pobo
indo pol-o seu p~ pra o sen calvario.
1Beba pra se cttrar sangue de lobo !

mai.s i:lon da tibertade a forte es·p ranía
que cando un sol se ·póil,
anuncia unha alboràda.

• ••
¡As turmas, .coraz6s 1
Nin salayos n~n Mgoas.
A termar da nevifia
que él semeu nas almas;
dos seus férreos propósitos
de vere esnaquizadas
a~ brutales cadeas
que agrilloan a patria
ate arrincar pra sempre
da man que as ten coutadas
a Tradizón y-a Terra,
o Dereito y-a Fala.
Y-o día da víctoria
o resoal-o hosauna
cando da i'roria cheo.
a enseña azul e branca
pregoe nos curutos
a libertade da razón galaica,
entól! ¡ oh Loitadore
da noble terra esclava r
radioso de ventura
virás dos trunfadores na compafía
da terra -n-outrora, esquecida,
da terra n-outrora aldraxada,
tremente d'amore entoando
a xurdia alborada.

VICTORIANO TAIBO.
Con<lado d'Ortigneira,

¡Mate da e~cravitude a escura fama r
morto, en sanguinario
bruar de liona que Ôg Cachorros chama 1

n g-abe ô fillo

A. l'A LCA RCEL.

Na morte de Lois Porteiro
De sócato, no irto
estrondo da batalla
que aluma os &agros eidos
co escentilar da espranza;
cal desparece a estrela
lumiosa que señala
da libertá dos eidos
o final da xornada,
deixando os xenerosos
loitadores da" patria
envolveitos na treba
das soedades tráxicas;
tam~n ¡oh Loitadore
da terra asoballada,
que cos teus resplandores
a loita alumeabas 1
despareciche tí ...

''

*
* Nobre ap6stol das nobre-6 ideas,
alma alces.a en amores galleg0s,
irmau dos homiMes,
consolo dos servos ...
diante o altar dos se.us santos recordos,
rilicario dos teus pensamentos,
de cote axiorillados
todos estar~mos
repasando a doutrina lumh'.la
do teu forte e barudo H\Tatt"C.!Jio.
O Evanxelio santo
d'estes novos tempos
q~ nos falan das novas auroras
e nos falan dos pobos !ilJer~·>S .. ;
Símbolo grórios0
do nrelar gallego ...
Prende o lume dos teus r-ntus1a.sm 1_,,.
na tarada dos nosos deseyos~ ..
Póusate nas almas;
crávate nos peitos,
¡e dá ôs nosos espirtos escravos
o balbor- dos espirtos redentcts 1...
ELADIO RODRIGUEZ G1)NZA.L.lli;.

eoNTO

-l Vaite!!I; va.ites ~ixo estonoos bulro..
un galo vello, que non se mo.ve~
ra -do poleiro.
-.Es un can de boa lei¡ ho !-afia.deu o ga..
Jo .mais novo que conversaba. detide a
porta.
--Oomo tedes moitos eneniigos-sigueu
nament~

O raposo e mail-as
galiñas
Era entre lusco e fusco. A5 ~a.liílas, na
compafla de tres coruscantés e xentiles galos, empoleiráranse xa no ·galifieiro.
Esperguizairon a:; a.as, cataron o bicho, e
paseniñamen·t e foron agachando o pico dis¡pofléndose a dormir. Xa non se e_sc°'Ltàba
rmais que o xordo cacarexo d'unha galiña
~losa, que dirix.Ia non . limpos alcum:e;3 á
unha pita branca, que aque1 S'erá.n fo.ra aga.
sallada, oon cortesia e con feitos, pol-o galo maià Bovo e solermiño, verdadei.ro sul~
tán n-aquel serrallo voador,
Un .do:3 ga1os alongou o ¡pescozo, e diriXlindo a cabeza de dereita á esquerda ;pú:x:o..
se A ouzar. Na porta do _
galitieiiro sentíanse
mainas rabufíaduras, que foron subindo
pou_quiõ.o a pouco hastra o ;tarabelo, Os
demai:-s galos e salifias ;esper.taron, e cacarexaron asus·t ados.
..-.¿ Quén anJda ahf ?-¡preguntou lin galo
mozo que d'un b_r.inco baixou hastr'a porta, .pofié}1idose· á asexar pQr unha renqixa
do eane1ro.
-Son eu,-dix.o o rap0so, _que tal era o
an'imal que ;rabuflaba na porta.
,_."Eu" ê palabra que á tQdos nos ca·
dra. Dfgano:; o seu nome, calidade e de ..
mais circunsitancJas.
-Pois eu son o can de palleiro .do señor
Chinto, .que vivie preto da ponte,
.-1El <tué quér de nós, séñor can de palle.iiro 'l
--Pois di reiv0"3, meus qúeridiños,~ixo o
Taposo con meigo fai1ar que chegaba ô fon_
ido dos que escoitaban ;--eu ·s ei que tedee
mot.to medo ôs rapo3ós ladrós do monte
de Lixandre, que mesmamente non . vos
deixan acougar. Dád€s:me lástlma, a.bofe·
llas, !Porque a vos·a. vida ê ben arrastrada
e· triste. Coma se fosen pouco os traballi_
Jíos que pasades na eira, e rnail-a negra
fame .que sofrides pol-o esquenoim.ento do
señor dono, o- voso único porvir ê ar.rema_
tar na Ca20la tde . calqueira. camanduleiro. A
min doim'e ~ . yalmà cavilando 11obre· id·a.
vosa asoballada a humi1d@ condictón,
dina, f.\e 1meUor .sorte,..

falando o rruposo;--o voso dono ·prívavos da
libertada pra que os raposos laidrós non
vo!!! finquen o dente. ¡ P,rívavos da lwertade,
meus quiridiftos,- que ê a maor de3gracia
que pode oair sobre un an'imaa. á quen Dlos
deu aas, eomo á unha águia, e que a:! ma.las fadas os :teñen escravos entre valados
d'un curro.! Eu non podo permitir que vi"'
vades d'esa máneirai. Movido d'un forte sentimento d'amor e solidari.da.de, veílo á ofre~
cervos a miña proteición; xurándovoe _qu'e!(. .
cormentarei todol-os rai.posos _que vo.1 _quelrran roubar...
!'"-j Viva o can do sefior Chlnto 1
.......j Viv·a 1 ¡viva !--berraron galos e ga.1ffla.s,
menos o galo vello que ainda segura em ...

polei.rado.
-Poi.s ·a.bride a porta, meua quirlditlos,
pra segu'ir a conversa, que aqui tal un eo•
risco que tolle.
Iba o galo 1pequeno 11 dar un pulo prs
errupuxar co · pico o tara.belo, oanido o galo
vello baJxou súpito do ¡poleiro; e dixo ·:
..._¡Alto ahí 1 A os animás que non son
da nosa cond.ición non hai que dar créto·.
~cougade, e deixádeme falarr co'e3é can,
ou o que sea. ¿ Erel-o can tdo settor Clún.to 'l
--Son,~ix.o o raposo,
-Pois amós·t rame a orella.
-El ipra c¡ué 'l A 1desoon.tlanza non 6 dlna
de galos ge boa lei.
..--iOaquela non abro · a porta.
-Aqui itel·a. orella.-respondeu a raposo
am<Htrando 1pol-a rendixa. un · anaquiílo.
--i l\{ala perdigonada t'esmendreUe, raposo ilaidr.ón l Pérd-el-o tem¡po. Elsta p-0.rta non
s'abre . ~ra ·U ide .ningunh·a. maneira. Podes
1

liscar.
,E· ·v olvéndose despois 0:3 demais com¡pa_
fieiros plumíferos, tdíxolles solenemen_te:
.....,"'redes eri conta que os tlrans non ·cumpren os .programas doemocráticoS', e q11e
nunca. o vicio poderá imi·tar ben a . Vilrtude.

Jt
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Do "Catecismo
do labrego "
de Valentí11 Lama1 Ca.rvajM

--

SEGUNDA PARTE

-

:En que se decra.ra. o que se ha. de piclir
X:¡ vimos · como sabedca o que se ·ha de
creer: veñamos ô segundo que é o que·. se ha
de pidir. Das oraci6s que rezades, ¿ cál é a
que máis" vos gtista?
R.-0. Padre· ·nuestro.
P .-¿Por qué ?
R.-Porque tén sete petici6s, que son poucas pra noso.fltros, pois temos moito que pidir.
P .-'-¿ Cáles son?
R.-A primeira é: santificado sea o teu
nome.
P .-¿ Qué pidides n-esa petición?
R.-Que lauden á · Dios, o mesmo que nos·
outros, aqueles que solo s'acordan d'él cando fan a carantoña, e pasan a vida facéndonos aduanadas.
P .-¿ Cál é a segunda ?
R,_:Veña {t nós o teu reino.
P .- ¿ Quén pide eso?
R.- Áqueles que se dormen nas pallas
mentras nosoutros adoecemos á traballar;
os qllle fan política nas aldeas pra encher o
bandullo; os que maxinan que todal-as cou.
sas do mundo se fixeron pra eles e arrapañ'an co seu e co dos veciños; os que pra
vivir a:gardau que lles cayan no papo pás
cocidos do ceo; y-os que siu traballar nin
teren rentas viven fidalgamente.
P.-¿ E vosoutros pidides o mesmo?
R.-Nosoutros pidimos o reino de Dios
porque o d'es.te mundo a1 la en maus de
catro gal~fates.
P.-¿ Cál é a terceira.?
R.-Fágnse a tua voluntade así na terra
como no ceo.
P.-¿ Qué pidides n-eso?
R.-Pidimos .que Dios veña á gobernar
este catarro que anda levado do demo.
P.-¿ _C ál é a coarta?
R.-0 pan noso de cada día dánolo hoxe.
P .-¿ Qué pidides n-esa petición?
R.-¡ E vosté non-o vé, santiño l Pidimos
pan pra levar â boca, xa que pra ri.osoutros
ou anda pol-as - nubes, ou está pechado con
cerrallo nas tullas dos vinculeiros. Pidimos
algo que comer xa que traballamos como
negros . .Pidimos pan pra manter os fillos
que nol-o pidert en coiros e coas mauciñas
·direitas. E non é moito . pidir pan, xa que o
compango e pros que poden.
P.-¿ Câl é a quinta?
R.-Perdônànos nosas deudas así como
nosoutros perdonamos ôs nosos deudore~.

P •..-¿ Qué pidides co eso?

que 11011-os han dar nun~a: poi~
inda ben non lle debemos un peso á calquerà; xà temos o ministro â porta coa démanda. Os nosos deudores b.en perdoados
están porque ningtléii nos debe nin chavo.
P.-¿ Cál é a sexta?
R.-Non-os deixar cair na tetttaciórl.
P.-J E con est> que pidides?
R.-Que Di~s nos teña da sua mau e que
nos coute ben, porqtte tanto rtu11lan en nós,
e tales cousas nos fan, e tan amo1adiños an•
damos, que si nos deixamos levar pol"'o
x:enio e caímos n-unha mala tentación, ó
día que meno~ se pense non quedan nin os
· ratos n-Alcaldía.
P.-¿ Cál ~ a séutima?
R.-Máis líbranos de mal.
P.-¿ En eso que pidide_s?
R.-Que nos quite Dios d'entre as uñas
d'esta xentiña que non fai nada que pra
ben sea.
P.-¿ Qué quere dicir a palabra Amén?
R.-E unha cousa que os que mandan nos
fan ·a ecir á todo.
P.-¿ Cándo dicides ¡Ave María/ con quén
falades?
R.-Co repartidor de consumos cando no~
dí a cota que nos 'impuxo;· co veciño que nos
ven pidir unha · peseta emprestada pra sair
d 'un apuro-; co Alci:tlde que nos aconsella
que votemos o candidato do Goberno pro-_
meténdonos montes e moreas; co médeco
que nos pide . máis . de dous ferados de
centeo pol-a avinza; co escribano cando· nos
notifica a tasa d'as costas do últemo preito,
e co señor abade que ·nos dí que d~bmos
aunar na Coresma, esquecéndose de qu~
aunamos á traspaso o ano enteiro.
P ,.:..__¿ Pra qué son os ánxeles?
R.-Pra gardamos.
P .~¿-Logo os labregos tendes .ánxeles que
vos gardeu?
R.-S·f, padre; pro âs vece·s parece que se
dormen á · xuzgar pol-o desamparo en que
nos deixan,

R,-6

Madrigal
Dua 3 pombas durmi<l·a s n-un seio
o nÚio formaron
con que soñan-õs meus pens1amentos,
paxariños cansos ...
Sobr.e de elas, pra .que as non desperten

as .asprez.a.3 da luz - n~a m'ira·da,
·e stá _a tea .velando, i-enriba

unha rosa,

do

niño guar·diana.
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i O meu niño 1Paresces coa rosa
o castelo da vMa de unhn. alma
que, pQór s·e r de divrnoa tP.souros,
ten

a.

porta, gardandoo, unha fada ...

Mais, a rosa, sin savia, morrendo,
desvaere y se vai desfollando,
paseniña, á modiño, como ébria
dos aromas que o seu apagaron ...
1Morte Lenta en tersuras di viñas,
cal a d·e unha raiola n-un lago
que desfái a quietús en escumas,
perlas ce.ibas n-un pouco de raso r
i Felís rosa! Por ese martirid
en que estál-o perfume agotando,
dera a .lus dos meus ollos e a g.r oria
Eu, cal tf, rnifia vida en anacos,
con priguiza ceibara á modifío,
no suplício, ditoso, gozando,
e â miña alma p:r.egando deixaso
o meu peito en eterno cansanclo.
Pouco e pouco
!olla á folla.,
cal tí moI'res,
felis rosa,
morrería vivindo n~a morte,
cal n-a .mesma luz sua aurora 1l

A. VALCARCEL.

A Xan Labrego
Trab'allando a cotio .c om'a besta,
Por gobernas ,r uins espelexado,
De caciques muxido, y-estruxa·do
Pol'o mouro ousureiro que di empresta;
Cam'o burro que carga e non portesta,
Cam'o boi que turrando vai :do ataido,
Eisi ti, vas levando, ¡meu coitado 1
A cruz âs costas sen erguel'a test.a.
Esperta, Xan Labrego do teu sono 1
X'aboncta d'homtldade e mansedume;
i E3menctrell'as ca.deas- ¡ trepa ô cume
Do benestar social!... ¿ainda tes dono?
ijErgtiete d'unha ves, que xa se ·fono
Os tempos d'a feudule servidume 11...
Xesús San Luis Romero.

Compostela, mes .de San .M'~rtiño, de 19i8.

A -vestal gallega
De cote está a coitáda
gardando o 1ume sacro.
-Adiós, dfxolle un día
-Agárdame e ten fé.--Con fé te agardo;
Dende entón, cántas veces follas novas
nos árbores verdearon 1
Fixos alá no azul seus probes ollos,
que están de chorar cansos,
a pregunta mil veces repetida
dirixe ô mar en vanoz
-Non volverá, tal vez; aquel navío
onde pra longas terras m'o levaron?
E a vestal d'estes tempos,
consumida de amor. O lar sagrado
ten no seu corazón, -que arde a cotío
con lume que a pasión vai avivando
sin deixalo morrer, porque ela o atiza
coa lembranza feliz do ben pasado,
cos mais ledos ensoños, no presente,
e si mira ô porvir, cos seus eng~nos.
Non lle fagades mofa se é qlte a vedes
con fitas e con flores adornado
o seu cabelo, que oxe
si encañecido o ten, foi louro antano.
Cando cobre de galas seus vestidos,
conio de noiva nos seus verdes anos~
é que, esperando ainda,
sai a praia á agardalo ...
E alí, onde se xuntan mar e ceo~
longo tempo fitando
preguntan, como sempre, ô mar inmenso
seus ollos, aunque tristes, engraciados:
-¿Volverá d'esta vez aquel ·nav·fo
onde a lonxicua.s_ terras foi levado ?

JOSE IG1'ESIAS ROURA

A hruxa
1
Morreu â coitadifia tía Sabela:
Na.ide a sentiu, ninguén chorou por ela,
Soila, achacosa, probe Y-esquecida,
De todo pa.rentesco de3leigaida,
N-unha chouza, corno ela, arrangalla¡da,
Pasou a triste e mJserabre vida.
A cativa iiloranza, cega. e innobre
(Qu'a modo de pauliña pesa sob;re
D'as xentes habitantes d'as aldeae),
Facía que a Sabel, fo:!Jle xuzgada
Por chuchona, .por meiga y-ermbruxada
E por bruxa. ;pasou, e bruxa seas.

41
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N·o lugar non habia rapariga,
~in muller xoven qué facendo a figa

Ou ben signa.ndo cruces oamifia;3e
Por diante d'o curruncho d'a coitada,
Fuxian medorentas d'a metgaida,
Qu'as iembruxaba., ·sotlo qu'as ollase.

•••

c.QU.íxente ta.nto, meniña,
tívenche tan grande amor,
que para mfn es a lua,
branca aurora, craro sol;
auga limpa en fresca fonte,
rosa do xardín de Dios,
alentiño do meu peito,
vida do meu corazón.•
Así che faléi un día
camiñJño de San Lois,
todo oprimido de angustia,
todo ardente d~ pasión;
mentras que tí me escoitabas
depinicando unha frol,
porque eu non vise os teus ollos
que refrexaban traicións.
Dempoi's que ccsb me dixeches,
en proba do teu amor,
déchesme un caraveliño
que gardéi no corazón.
Negro caravel maldito
que me firéu de dolor r
Mais, ô pàsar pol-o rlo
o caravel afond6u t
e:Tan bo camiño tí leves
como e caravel lev6n .»

1éá.n.ta·3 veces, a p.robe tral'a porta
Asex·a ba, esvaída, cuasque m0rta,
O acenar d'as vecifias y-a maldade r
E chorosa rezando e compunxida,
Rogaba a Dios, que lle arrinca.se a vida,
Que a morte e, pros que sofren, libertada.
Cara ô ce() qu'e-squecen os dichosos
Van bulin:do os so.spiros itremo.rosos
D'os probes, que n-a terra bendeoi.ra
O Mártir Redentor d'a Humanidade,
Lóuea que folga hachar f elioildade
N-iste vivir de pranto e de mJlnUra.
Graclas â proteución y-a carldade
D'o r~spetabre e bon siflor abll!de,
Qu'o calditio y-o pan lle pnecuraba
DiarJamente a probe d'a v.ellifia,
Outro amp&ro n-o mundo,. non'o 1tifia,
Outro ben n-:i ste mundo non 1topaba,
11

O refulxente Sol, d'o Mo baixando
C'os ~eus aNJ.entes ,rayos vai bJcando,
O campo que fecunda e que protexe,
Trn.1 n-o novo bt\ilar, nova ·esperanza,
E reoorida o trafego d'a lahranza,
Y-a. vida a todas parte;3 esparexe.
O Sol luctr, tamén a tla Sabela,
Descorrendo d'a pô.r ta a tarabela,
Deixáballe a raxelra. paso franco ;
Aquil calor morniño a consolaba,
Pra gozalo millor, s•acomÓdaba,
Sobre d'un gue.ipo que trocaba en banoo.

Os d'iafios d'os rapac~ 8 bulidores,
Trafuguelros, nervosos, chouta.dores,
O .to.rnaren d'a escola se detif1an
Frente a probe chavola d'a coitada,
E berraban: "¿ Ay bruxa, condanada,
Non mire3, qu'os teus ollos nos pauli:õan 1

III
Unha mafiãn, mañán leda, frorj.da,
D'as d'o mes de San Xoan, que fan a vida
Mais amabre, ma'is dolce e pracenteira,
Olca.is de inafiic'lón cabe d'o lelto,
Co'as iescuáledas mRi.ns sob.re d'o peito
Apareceu defunta a ¡pordioseira.
¡Pobre, soila, viviu y-en soedada
Camiñou if1orada a eternidade t
Naide a sentiu, ninguén chorou por ela,
De todo amor humano desleigada,
N-unha chouza, como ela, arrangallada,
Os seu 3 dfas :fltlou a Ua Sabela.
Modeeto Lamas carvajat.
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ROSALIA CASTRO.

837-1855)

A

fonte seca
Canso xa de Is ta longa cam'ifia:ta,
c:ara ôs lares da. infanoJa f eWceira
meus pa:3os encamlfio;
eu vou pedirlles a memor.ia grata
da e.claidie que lixeira
pasóu, pasóu en fero remuifio.
Rendido viandante
busco a fonte, i'edento,
aquela fonte na.da en ;ter.ra Ueca
onde a noYés pasóu. CorrG anhelánte,
quero á ela chega;r .... Longo lamento
fuxiu do peito meu... ¡estaba 1íJeea r
CAMILO PLA,<:ER' BOUZO.
(!859-1887.)

á
e

A Santa Compaña
~n Andeiro non se falaba d'outra cousa.
Aquela pr.ocesi6n de pantasmas que todal as
noites iba d'.unha veira â outra da aldea,
poñfa medo .ao máis valente.
Esta vez non era unha santa compaña que
algún medoso maxinara; de verdá andaban
os pantasmas, altos e brancos, e moita xente tíñ~os vrsto as primeiras noites, porque
despois ninguén se aventuraba pol -o rueiro
das nove en diante.
O vello Chuco non acreditaba en estadeas
nin almas en pena; coidaba que· os mortos
non volven, e s'algún pantasma camiñaba
pol-as noites de e.ira en eira ou andaba i,:>olas corredoiras e congostras, cecais fose co
intento d'encher a pouco e pouco a tinalla
do ·viños con vagos d'alleas parras, adiantándose â vendima que debía facel-o dono.
Por eso unha noite armouse co'a carabina
e foise agachar preto da sua viña, na que
os racimos de uvas graúdas e negras tentaban á mais de catro rapaces ...
Agardou, agardou , .. Latexáballe o corazón
fortemente; sentia él os brincos e como
marcándoos o tique .tique da sua mostra
panzuda.
Tiña pasado como unha hora larga, cando
pol-a corredoira abaixo apareceu, camiñan.
do paseniñamente, un fato de pantasmas.
Preparóu Chuco a carabina, pero deixouna
caer espavorido, sen folgos pra sostela nas
mans que lle tremían nervosamente co m,e...
do. A santa compaña pasou sen se deter na
viña, e Chuco, arripiado, viu como as ánemas, branquexantes na escuridade da noite.,
voaban á carón do chán e bruaban coma o
vento cando fai invernía. Un pantasma, o
mais alto, alto coma un bidueiro e coma un
bidueiro branco, tiña dous buratos á modo
de ollos, pol -os que saían uns fíos de lus
abermellada, coma lume do jnfemo. Pare·
ceulle ouvir tamén barullo de ferros, toque
de campás ... Cos ollos abertos, hastra poñelos redondos, mirou pasar a compaña
que chaman santa, e que él millor alcumaria
do diaño.
E cando n -unha volta da corredoira desapareceron as esmirradas feitu-r as d'aquela
visión medofienta. Chuco ergueuse axiña e
á todo correr bot6u á escape para a casa,
onde chcgóu mais morto que vivo.
Ben que se coidou dendes d'enton de non

safr a ningures en canto comezaba a anoite·
cct.
Pero o vello Chuco ertt rico e cobizoso; e
un día que foi ver o seu prado do Bañón,
notou que a herba estaba como roída do
gando; notou tamén en algures siñales de
pisadas e ferraduras que os bois deixaran
marcadas; e o vello Chuco~ lembrándose que
Lelo da Ponte tiña o gando mais gordo de
todo Andeiro inda que era un probiño que
o levaba a pastar pÓl-.as corredoiras por non
ter onde apañar unha presa d'herba, volveu
á cavilar en que os que marchan d'esta vida
acó non volven, e ..... .
Outra noite volveuse armar; pero armouse c'unha moca, e foi camiño adiante en
busca da santa compaña disposto a se vingar do medo que lle fixera pasar a vez primeira.
N- un prado seu estaba; il-utt prado seu
que tiña unha herba que daba xenio vela.
D'un brinco prantouse cabo dos pantas •
mas, e pau á dereita e pau á esquerda, encgmenzou. a mocazos.
Caeron pol-0 chán as brancas vestiduras,
e d'unha banda correndo un boi, outro fuxindo pol-a outra, quedou convencido o vello Chuco de que, inda que se vexan As veces, as estadeas e trasnos sômente viven no
maxfn das xentes medosas.
E Lelo da Ponte, que aquela noite fuxíu
mais de présa, se posibre é, do que fuxira
Chuco a primeira vez que víu a procesión,
cavilando que a moca é unha figa de moita
valía pra escorrental-as ánemas, non volveu mais na sua v1da á cocharse con sábas
nin farrapos pra cousa ningunha, que ainda
lle doen os cadrls da carreira e o lombo dos
baloucazos que lle caeron enriba.
J_eandro Carré.

¿Por qué calas? ...
Ouh, maridiño, deita tua frente
neste regazo cheo d'amor,
calma aquí o fogo do peito ardente,
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a- ·x11 - 1s1e
ven e desfr.uta. docino ambiente

ô pe do rego marmurador.
Fíxate ,Alberte, no amante rogo;
decata presto que o pido eu,
eu, que constante gardéi o fogo
que D·outro tempo notéi moi logo
sintindo amores do peito teu.
¿!>oi- que, meu home, tua língua cala?
¡ Ai, que si calas vóume morrer,
dame, Albértiño, dame unha fala,
o nudo afroxa; que o peito estala
con este negro n1eu padecer!
¿Por qué tan presto, dí, me deixaches 1
¿Por qué te fuches tan lonxe, dí?
¿Por qué, conmigo, non te quedache?
JE un ano e outro triste calache
con quen, de cote, morre por tí !
¿ Notaches, cóntame, algún despego
desque palabra d'amor che déi
tl iste amorifl.o que holre che entrego
tan puro e craro--como ese regoque a tí e11tretne11tras che consn_gréi f
Mata cf.lta dúbida degoiradora
contesta, Alberti, fala, por Dios,
t.ira esn. pena Roba.lladorn,
no meu colifio déitate e chora:
óu, si quixerdes, me'iréis con vos.
Si alguén houbere que treizoado
tristes ausencias fixer de mín,
d{tno, ruliño, dí, de contado;
que .... teño o peito moi magoado
déndesque tanto calar te vín 1
Non quero, Alberte, que desleigada
co teu co.riño, me creas, non,
pti t a tri~tura ... tenme abafada. ...
cúrnme, Alberte, coa tua min~.da
estas suido.de~ do corazón.
¿Por qué, meu home, tua lingua. cala?
f Ai l que, si calas, v6ume morrer,
da.me, Albertiño, dame unha fala,
o nudo ... afroxa ... que o peito egtala
con este negro meu padecer.
Nenas garridas d'esta montaña
do val alegre, da veira mar;
¡ si amor se acocha na, vosa entraña,
non consintades que terra exlraña
niarid.o amante vaya. buscar».
]osé Pérez Ballesteros.

l

ou andar a gatas,
ou ben como as cobras no monte, darrastro.
Cando sol fada
no i11vei-no, â raxeira soliñ-0 detxábano¡
pol o vran, poñíano
â soma de un vello; corpudo carballo1
Os outros rapaces
diante de él pasaban reindo e troulando,
con runffa. e barullo
correndo cal leda bandada de páxaros.
Poñíalles
medo,
o mesmo que os monstruos, e dáballes asco;
e o v·e lo de lo·nxe,
dedan fuxindo: «¡ Te'nche o tangantñoh
A ri.ai unha bulsEt
colg6u ô pescozo con esca.pularios;
medallas e f igas,
a pel de unha cobra e os ollos de un sapo.
O señor: Abade
máis de vinte veces foi esconxuralo,
por mor de si tiña
o encrenque, · no corpo metido un meigallo.
Ca rgóu co-él ô lombo
seu pai e a pei feito foise ô xuruxano,
que ci viu, e dispuxo,
o mesmo que âs bestas, abdrlle un sedazo.
A Coba de Lobo,
pra ver ·si o. curaban) tamén o levaron.
Alí tres !V!arías
na pena furada tres veces pas·á rono.
Por si acaso fose
o ramo cativo, ¡·non era mal ramo f
á San Pedro Mártir
d~as vellas con muita'S ofertas levárono.
Co .a pobre criatura
correron o entroido, fixeron o diaño,
os pais, os veciñOil
a · espaldas da cencia., i en nome dos santos.
Con tales securas
morréu consomido, vivíu desecado;
un sér no que poido
o iodo con ferro facei o milagro.
¡ Pra tan negros crímes,
xusticia da terra, non ·ergues cadalsos 1
¡ Non sólci nbs corpos.,
tamén nas concertcias está o tangaraño 1
Valentín Lama.s Carvajal.
(1849-1906).

1918.

GLOSA

0 Tangaraño

1

Nacéu co a raquitis;
patacas e leite, criârono,
1: medrón endebre,
1;¡g loirza15_. 1emif,erm0<, siu san g11e, mirrado,

Daba noxo velo
o '•ido da cbonta, tHm queipo

~entado,

O Tangaraño
Póñales medo
o mesmo qe os monstruos, e dáballes esco,
e ô velo de lonxe
decían fuxindo: ¡ Tenche o tangaraño 1

Lamas Carvil.jal

1- Xll-1918
Nascett chorando por ma111ar. J\ft:dr6u entre meir6os. Quitârohlle as faldas ôs de:Z
attos, por mor da moda. :Estudióu de memoria a Cartilla. O chega re â ·dolencencia, ru .
borizábase diante das mulleres. O chegare â
virilidade, falaba de polStica, máis nomeando
sempre amigos serts que lle tiñan prometido
algunha tallada. Ríase d'as ·c uesti6ns fondas,
e predicaba a necesidade de ter dipesti6ns
prácidas. Burlóu o .servicio do ·rei, e creía
sempre cousa aldraxante falal -o idioma da
terra. Ten acento andaluceiro, chámalle ô
seu país á «patria chica» e coida que todo sacrificio cibdadán é cousa de burros. Leva
pantal6n pranchado, e ten pernas de raquítis: Pérfuma o alento e · lle fede a almà. Chá.ma treiduría ô patriotísmo da terra e quer
ser político madrileño.
N:ingúri esconxuro o curaría. Nin bastaria
todé o iodo e o ferro do mundo pra salvarlle da podredume o corazón. E un lambirlo ...
E ca11do .0s ·homes nobres o ven, ·teñen asco
da sua facha muliebre ,e lástima da: sua testa
valeira, e paréceslle un menstruo, unha fe.
mia disfrazada de macho, e foxen de él cuspindo, e berrando: ¡Ten o tangaraño no corpo e no esprito 1
A. V.

A miña sentencia
Cal a roxa mapola que no prado
brot6u a primaveira,
sutil aireciño perfumado
a move íeiticeirat
pasótt por ante mín. Fero e seren-o
o' sembrante mostJ.róu e â súa mirada
tembróu meu corazón ·c al tembra o .neno
á quen pilla no campo a treboada.
Cal imaxe q~6 en pedra recortada
groria é do tempro e galard6n do arte,
con andar pousadiño e altiveza
march6u, cal frecha que polo aire parte,
sin viral -a cabeza..
En quedéime mirando. Xa dobrarà
pol .a esquina da calle, i eu ainda ,
cal si diante da vista a contemprara,
inmobre, sospirando,
chdroso o pensamento
escramaba: ¿ Hastra cando
dura.rá o meu torm.ento?
E unha voz no meu peito resoando,
voz de mín conocida
respondéumc en seguida,
con tono doce e brandó:
·11:Durará o teu amor o que a tua vi'da».
e o

AureUán ] .. Pereira.

1906

Do "Catecismo

do labrego ;,

-

de Va.lentín Lamas Carvajal

TERCEIRA PARTE
:En que se decrara. o que ae ha. d' obru
Xa vemos o que habedes de. creer e pidir;
vexamos ago.ra cómo sabedes o que habedes
d' obrar; dicide: ¿ Cál é o. primeiro mandamento?
R.-Amar á Dios sobre todal as cpusas.
P .-¿ A qué nos obriga este mandamento?
R .-A adourarlo e creer n -El e non desconfiar por, moitos males que nos suce'd an,
pois xa sabemos que n-este mundo tén que
haber de todo: Lô e malo¡ de maneira que
si hay raposos que nos leven as gatiñas,
tamén hay bois que nos axudan a labrar os
eidos; si temos lobos que nos coman as ovellas, hay tamén cás que nos garden a facenda 1 si criamos porcos n-o .cortello, non
faltan aduanantes que conten por àdianta.
do c'os seus perniles; si temos fillos qu~
nos axuden, non faltan reises que os leven
pr'o seu servido; si dispomos de viño pra
quentar o estómago, tamén hay filosera
qu'estraga as viñas . Por eso · debemos fol.gamos d'o bô, levar con pacencia o malo, ç
Dios sobre todo,
P.-¿ Cál é o sengundo?
R.-Non xurar en vano.
P .-¿ Qu·én peca contr11. esto?
R.-Os que relaxados pol-as que lles ían,
xuran e perxuran tomal-a xust~cia pol ..a
mau, queimando palleiros, decota;ndo cepas,
arrasando labradíos, botando herba d'os ratos n-os cunal~s d'o'$ veciños, 4),rmándQSe
de maca p~a lle meter co .ela as raz6s n ...a
cachola ô contrario e facendo outras cative .
ces d'este xeito; os que por unha poya de pan
e tres netos de viño sirv.e n de testigos falsos n-os preitos e n- as causas criminales; os
que botan sapos e cobras pol..a boca a cal·
quera contratempo que teñan; os que :Xútan
acabar c'os bês dô veciño, levados pol -a
xenreira; Y- os que por botarse (le valentes
non din tres palabras aneo sin misturar entr' elas unha porcallada.
P.-¿ Cómo se xura en falso?
R.-De calquer maneira, porque non hay
cousa máis fácele no país. Todal-:as aldeas
contan con picapreitos estrapexantes que poñen escola de testigos falsos, namentres as
outras están pechadas. Por unha picallada e
sin escrúpulos de concencia botan á presidia
a calquer homé de ben; por un par de pesetas non falta quen, co a mau n-a cruz, xure
que viu pol-os seus ollos, y -así Diol -o salve,
voar og burros, vestidos de gardas civís os
mosquitos, tirar d'un carro dous . porcos ~
cantar misa unha ovella, ou facer un alcalde
boat\ obras.
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•'
Mus1•tac1ons

Bicos
:tt cho.rei, ô face1os, côtrtà un parvo,
e surrín, ô mira.los, coma un tolo.

lláio de otiro, raio de ouro

que te .pottsns tt ..as tttenifias,
como unha llatrta que quere,
n-unha pingota metida;
dormir o sono que dorme
a luz quê & diámante bica,
¿ pot qué mê c?egas ô esprito?
¿Por ·qué brilas ?
Xa cho sei, raiola de ouro,
xa cho sei, auga crariña
en que o meu esprito bebe
coa sna sede infinita ...
1E que est6it tan as escuras
que s6io en t{ atopo vida,
raio de ouro, raio de our.o
que te pousas nas meniñas,
e, como a lus ô diamante,
as iridas 1

Quero decirche esta pena;
quero contarche o meu sono;
quero espricarche o que sinto,
pero .. . non podo. .. ¡non podo!
Qne"ro dar· nas folliña's d'unha ros&
un biquiño d'amor,
pra que seipas por ela os amargores
que tén meu corazón.
Quero bicar c'un fondo sospiriño
un roxo caravel
porque penso que así che conto as ansiai
que a miña yalma tén.
Quero bicar de noite as estrelifias,
tan lonxanas de mfn,
e ·quero qµe os meus bicos leven algo,
algo sóilo pra tí.

....

Quero decirche esta pena;
quero contárche .o meu sono;
quero decircha a modiño,
pero ... non podo... ¡non podo 1

Dusquéi como leito de rosas
o teu corazón,
cobizando que o meu atopase
descanso na dôr ...
E ¿ qué foi? ¡Non-o sabes 1 Ti gardas
o meu corazón,
como garda o sarcófago en cinzas
unha rosa que ô peito de un morto
o fado xuntóu 11

Alfredo Canalejo Mart!nez-Fontenla.
Outono, 1918.

Pasa~e,

*
* -Ai,
* fermosiña,

•••

se bett axades
lonxe da vila, quén esperades?
-Vin at~nder meu amigo.
~Ai, fenl:losiña se grado edes
lonxe da vila, quén atendedes 7
-Vin atender meu amigo.
-Lonxe da vila, quén esperades ?
-Diréivol-o eu p,ois me perguntade's:
Vin atender meu amigo.
-Lonxe da vila, quén atendedes?
-Diréivol-o ~u pois .o non sabedes:
Vin atender meu amigo.
BERNAL DE BONAVAL.
(Século XIII)

Suspiro, pobre suspiro,
que dende o fondo da alma ves rolando
¿ qué tras que tanto mé pesa
o teu airiño liviano ?
Sqspiro, fondo suspirô !
Imposible que afincado
n'estiveras n-o esprito, porque saes
das entranas como un cravo L..
Suspiro ,pobre suspiro.
case dói teu ar liviano !
Si tí fosês tan longo como a anguria,.
xa me haberfa arrincado
a vida, a man invisibre
que me tira do teu cravo ...

~

A ntonio Valccfrcel.

Epigramas

•

* *

Cuiuttàs sabedes amar amigo
treides conmigo a lo mar de Vigo,
¡e bañarnos hemos nas ondas !
cuantas sabedes de amar amado
treides -vos migo a lo mar levado,
¡e bañamos hemos nas ondas 1
Treides conmigo a lo mar de Vigo,
e veerémos-lo meu amigo,
1e bañamos hemos nas ondas 1
Treides conmigo a lo mar levado,
e veerémos. lo meu amado,
¡ e bañamos hemos nas ondas !
Marttn Codax.

(Séculos XIII á XIV J
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Mordeu á sogra. de Céta
un cátt ·dañado Y-O pobo
dicíalle: cVaite logo
a Pontevedra con ela».
Mais, íl, dixo: ccNon lle fan
falta curas. Ben pensado...
non sei quén é o máis "dañado,
si miña sogr:a, ou o cán».

,

Perguntábanlle 6 marido
de certa a:legre muller:
cComelio; vamos a ver,
¿ cá.ntos fillos ti tés tido».
Y-él, qu 1 estaba sobr' aviso,
n'un istante respondéu:
cc·E cousa que non sei eu,
porqu' inda están pro indiviso».
] avi er Prado.

(Lameiro).

nos
.,

j
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PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA

OOHTOS GALLJIGOI

Xaniño
Xaniño era un ra.pá~ d'uns. d.azaoito anos,
sinxelo coma unha pomba, b6 coma o mole•
te.
O malpocado quedou· orfo de pai e. nai can.do era. ben pequen°" e si non fora o f;regoun. velliño a quen a neve dos seus cabelos
non xiara o lume do seu peito-houbera morto de fame ou dera cos seus osos no hespicio.
ll foi o crego un pai tan bo pra Xániño,
.qne non .sólo o mantiña, sinon que tamén
enchíallc a yalma das melcs da sabencia; e
alá. na testa abrigaba a espranza de datlle o
mesma carreira que él tiña.
Contaba o crego pra iso coa boa lei que lle
gardaba o siñor Obispo, compañeiro seu do
seminario, quen lle ofrecera unha beca praro
rapás, que si o crego era rico en boas intend6s, non lle pasaba o mesmo en facenda.,
pois q11en todo o da; non pode ter cartos na
hucha.
Os dazaoito anos ainda non conseguira Xanifi.o a beca, mais si o señor Obispo deixaba de lembrarse.. do rá pás,, tion fada o mesmo o crego, e íballe adiantando bon anaco
de camifio nos seus estúdeos~ que dito ~ea,
foron ben mal empregados, pois si Xaniño
adeprendera a leer nos libros do latin e do
griego, non fixo o mesmo cos ollos das rapazas, e menos cos de Mariquiña de Meira
que os tiña negros com'as amoras, e. brilaban
de tal xeito, quê, ô entrarlle a lus d'eles no
seo, alumioulle ha.stra .os mais agachados
currunchos da yalmâ, e fíxolle esque~cer o
seu propósito de ser crtgo, pol-o menos, namentras istes non sean casados.
Foi na fonte donde se viron os rapaces.
Unha noite de craro lua.r chegaron os dous
a encher a un tempo n -ela, Xaniño unha
xerra e Maljquiña a caldeira. Xaniño quedou parvo mirando pra Marica, mentras ela
ríase d'él porque, por ollala, meteu o rapás
un zoco na fonte e non se deu conta hastra
que a nena llo. dixo.
Aquela noite quei.xAronsc o crego e mais
.a nai de' Marica de que a ang'i\ viiia avolta; e,
como non chovera, berraron os dous rapaces,
mentras eles lembrábanse un d' outro e do
que na fonte pasara. Por certo .que así como
o crego non rifou moito, pq!s doulle lástima
a tristura do rapás, . a vella pegoulle daas la--
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bazadas a Marica, que non contiña. a risa,
facéndolle ver que os fillos non deben bo.rlarse dos seus pais.
Dende aquela noite a fonte pareceu quedar mais lonxe, polo que tardaban os rapaces en dar volta ôs seus fogares.
¿Foi a diosa meiga que vive na fonte?
¿Foi a- yalma dos cataveles que nacen as veiras dos regatos que d'ela fuxen? ¿Foi a lua,
esa nai dos namorados e dos poetas? Non:
foron os dazaoito anos que fervian na sangre
dos rapaces; foi o que sempre é; chamenlle
cóbrega, Cupido ... ou non lle chamen por
ningún alcume, que, como sean mozos; xa.
virá· d'abondo, pois ainda ôs vellos traballo
lles costa fuxir d'Íso que lle rebate no peito
e fai tolear a cachola.

E d'iste xeito foron pasando os dí;is, ou
millor dito, as noites, pois aqueles non se
acababan nunca pra Xaniño.
Entre lusque e ·fusque collia o rapás a xe-.
rra e iba pra fonte. Iba calad?, malencólico;
como si lle faltara. algo pra vivire. Pol-o outro camiño .viña Mariquiña coa caldeira,- enchendo o lugar coa mdodía da sua enxebre
cántiga.
Xuntos xa, seniados à veira dá fonte, él
colHa as maus da rapaza. entr'as suas, e fixando os seus ollos nas feiticeiras meixelas
da nena., quedábase as{ acougado; como si
tivera medo que ô falat ou abanearse fuxira
a rapaza.
Na yalma mística do mozo, yalma orfa de
malicia.s , pol-a que pasaren os misterios doa
seus estúdeos sin que os comprendese, sin
que se metera a remexer o fondo dos bulleiros mais ou menos eseuros e cheos de lama
que atopou na Hestórea; alma chea de pureza~ e garimosa ternura; alma feita pol-o crego, que en misticismo non iba. a. derradeira
de San Ignacio, n'esta yalma me~euse Mariquiña1 chea de lus ta,n doce com'a do sol ô
despuntar pol-a mafianciña.
E lembrábase, ollando decote pr'a rapaza;
das vidas dos santos que adeprendera., e
moitas vecés asemelláballe a aparición de
Mariquiña A que tiveran Bernardetta e
Santo Domingo cando se les aparect!u Nosa
Señora, e dabânlle desexos de cair de xionllos ôs pés da nena marmuxando unh" pte·
garia.
Mariquiña., que non adeprendera a ser
mística, que tiña a intuición da coquetería
na sangue; que os libros e históreas que ca-
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tara eran dos que os vellos contaban a veira
do lar¡ no inverno. contos que si denantes
facíana poñer bermellai hoxe dábanlle dese·
xo9 c1e rir como. tala pois aque1as lerias, as
mais das veçes, picaban ccmi'as nésporasMariquiña bulrábase do rapâs chainándo~le
pap6rt e mixiriqueiro, merttras os seus beizos, roxo9 como caraveles, abrfanse rindo de
bicar, íáme!ltós, esligados ......
Moitas uoites marchaban os dous enfefruñados, máis ela, que él. Layábase Xaniño
de que a rapaza cantase aquelas copras nas
que s61o se falaba de bicos e d'apertas; de
que Marica non soupera falar máis que de
mantelos, de alaxas, de cousàs que él despreciaba.; de que fose cobizosa ~ rexoubeira e
pensara máis nas suás amigas que no seu
amor. E doíase a nena de que o rapás non
ti~era máis que ollos pra mirala; que se
quedara. engayolado <liante dela, sin auci6il,
sih mo~trarlle o sru ràriño com'ós demáis
mozo~ o fodan· ~s suà~ compañeiras.
Peto axiña viiian as pãces, e. Xaniño toleaba ouvindo xurar a Mariquiña que o queria
mais que a seus. pais, mai5 que â vida, que non
seria en ningures d' outro que non fora o
seu Xaniño.
Un día dispidiuse a rapaza d'tl. Viñera seu
irmau de Amética, e non a deixaba ir a
fonte, pois dixera que mentras lle durase a
prata uon traballaría ela,.
Co seu
o fillo da
des anos
prolexera

irmau viI1erQ Mingos de Trasariz,
siñore. Xoana de Fucín, que fada
que marchara a ·Bueuos Aires, e
alá ô mozo.

-Trouxéronme moitas cousas-decía,-e
amostrou lle un auillo que lle regalara Min.
gos, e uns · pendentes recordo do seu irmau.

E Mariquiña aquela noite non s'acupou
mais qne d'eles, da fala bonita que tiñan, do
rico que viña Mingos, e de que agora leva.
rían a âs romerías, poi sxa tiña con quen ir,
e ricos mantelos que poñer. Aquela noite
volveu pra o séu fogar Xaniño esmorecendo
chorando coma un neno, e non de celos, qu;
él tiña fe noa xuramentos de Mat'ica, si'non
layándose de non poder atopala máis noites
na fonte ..
Pasou un mes sin que vira. a rapaza, non
sendo os domingos na igresia cando axudaba a misar ô crego. Moitas veces escoitaba
âs mulleres da casa que Mingos falaba con
Ma.riquiña, mais él ríase e chamàballes re·
xoubeiras; a quen queria a nena sabíano él e
mail a fonte.
Pero chegou un domingo no que coidou
morrer. Axudaba â misa Xaniíio, cando o
crego, ô dispoñer og días de festa .. colleu
un anaco de papel e dou leitura âs m1miciós
de Minos e de l\farica• Xaniño pegoU un
berro que mais asem~llaba d'unha besta que
d'un home, e botouse a chorar coa adim.fra.
ci6n do crego e dos feligreses, que non saJ
bían nada dos seus amores. E dixo a misa
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o crego solo, pois o ràp'~ ti•abucaba a fala e
tremaba cal un bimhio que o vento abanea.
Candó a"rtetnàtou a misa, xa n·a sancristfa,
botouse ôs pés do crego, chorando, ·cootándolle todo. O velliño si non lle gustou o
conto, coa 1ma bondade d.ísculpouno, e .<¡ui·
xo facerlle ver que as mulleres son mintireiras, e metensc pol as portas dos seus conocementos pofiendo exempros dos que tran
os libros; inais o mozo, deixouno coa fala na
boca e fuxiu pr'a eira de Ma.rica, non querendo crel-o que lle falaban sinon que ela
llo dixera..
E cadrou que xunto â cancela . da casa de
· Marica dou c.:on ela, e colléndcille as maus
que a rapaza qui;x.o agachar sin conseguilo,
ollándoa coma . un toio, cos ollos cheos de
vâgoas e vos. esmórente, preguntóuile si era
certo que se casaba; si non o quería. a él; si
así faltaba ôs seus xuramentos.
Ela que no primeiro ganál'a.lle medo pero
que ô velo chorando xe se repuñera, rechazouno, é rfodose, dfxolle con moita aquela:
-Mira Xaniiio, ti é millor que seas crego, pois non vales pra.:.outra cousa, e salirás
de ser sancristán, que .iso dá pouco, sobrti
totlo, cando che se remate a esmola do crego. E certo que caso con Mingos, e como él é
rico, quero que cando vayamos â igresía re·.
piniqnes as campás coma si casaran uns siñores; faino ben que xa cho pagará Mingos.
B dndose, escapou pra dentro da casa.

... ............... ... ............... .
·
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Amaneceu o <lla do casamento de Mingos
e J.Vlarica tan feiticeiro como son sempre en
Galicia. A _parroquía estaba de festa., poís o
diñeiro correra a mans cheas, e cáse que todol-os ve.ciños foran convidados ô casorio.
O crego quí:x:o que Xaniño non lle axu dase,. pero o rapás non. o consintÍ\l didndo
que xa non tifia pena, e que, pra probalo, iba
a. repínicar as campás coma nunça se fixera.
E nafeuto; cando os noivos e máis o acompañamento chegaron â igresia, botou as campás a voar como si manexadas foran por

un tolo,
:M:eteuse a xente na igresia, e cando xa
non q~edaba ninguén fora, calaron as cam·
pás un anaco; mais de pronto sintiuse unha
badalada grande, forte; despois un repinique
estrano, como si tremara o badal, e siguiu
tañendo a cam pana cal si tocara a ·morto.
Crendo que o rapás fada bulra, saíron dê
presa os mozos ô adro, e quedaron adero ira·
dos ........ .
Da corda que da camparta grande cafa par
fora da parede da torre pra que se poidera
toc¡u desd'o chau, bambeábase estremecéndose coas ansias da morte o c¡;>rpo de Xa·
nÍfi.o; afó,rcárase n'éla.
Y-a campana, por un anaco, siguíu.· dando
badaladas de morte que iban sefl<lo cda vez
máis pequenas ...

Lufs ViUarde/ra·liCl>s Calé.
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Tempro deserfo
Como acendida lâtupar.a e.n estreito
pechado camadsi,
así no santuario do mea peito
arde unha lus sia f ítt.
Càndo a sua llama, aguniza.ndo lenta,
boqnea e vai morrer,
sopro de fe o seu pávido alimenta
e v61vese acender
Mais do meu peito na sinistra calma
non hai altare.s.. . l Ab f
A látnpara do tempro da miii11 alma
¿á quén alumará?
Si algún topás, viaxeiros de esta vida,
en que creades vos,
¡ poñéino ante esta lámpara acendida,
que está esperando un Dios 1
M. Curros Enríquez.
(1851-1908).
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e o fin do meu trabdlo,
é, certo, non remoto;
antes que a comfm. · nai
recubra os meu~ despoxos,
deixar de mJn quixera,
un radioso lóstrego;
e morrer con honor como morrera,
Brásidas ·valeroso,

Certo, eu non. me resiño
morrer cual cuase todos,
inn1obre, escurantentc,
no leito vergoñoso.
Eu procurar quixera,
máis ergueitos prop6sitos,
que, pl-o fortes, venceran
<.> ferro riguroso,
en pr6 de .algunha causa
que honra:ra os !astos nosos 1
e morrer con honor ·como morrera ..
Brásidas valeroso.
Non, non está nos brandoi
regalos ociosos,
nin nas causas moliebres,
nin nos afectos m6roidoi
a meta. escra.recida
do ánimo glorioso;
máis sóo nas cousas fortes,
e nos férreos propósitos.
E en caer con fragor, como caera.
B-ré.sidas valeroso,
Eduardo Pondal.

Do d Catecismo
do labrego ''
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TERCEIRA PARTE
Jhl que 1e decrm o ·que se Jla l'ob:ru
P.-¿ Cál é o terceiro T
R.-Santificar as festas.
P .-¿ Quén peca contra esto 1
R.-Todol-os labregos, porque aJnda. que
oyamos a m:isa non podemos garrdar a f esta, pol-a mor de tornar a ·.a-uga d'os lameiros, d 'arrecàdar o gando de daq- de comer
ôs poroos, de levar o grau õ mufft:o e outras angueiras que non teñen agarda •
.p .-¿ Cál é o COqrto?
R.-Honra.r pál é nái.
P,-¿ ~ qu' entendedes ·p or eso?
R.-íl.arlle a no3os páis a miHor vida que
.pod-eq10s naiinentr.es non chegamos á herdaJÔs.
n-e¡jt'e
P .-¿ Qué máis ob.rig.a ci ós hay
.m andamento?
R.-As d'os superiares c'os
inferiore~
y-as d'os :páls c'os fillos.
P .-¿Cómo as cumprides?
flt.-Manda.ndo, fillos Q. escola p.ara que.
non .mofan n-a casa cando non temos. que
dar lles que faoer; sacándoile a monteira
os seí'iores cond'os atopam(}s n-os ca..
mifios e !acén-dollo a figa por detrá.IJ ; en..
tr.ando co-a orella .gacha. n-à ea&ia d'os
que . mandan p,ra sair .d 'ela botando rayot
e centellas.

AVOADORA

Unha bágoa
Nos meus airifioa
bebin.· lixeira,
catro goHãa1
d' augiliña fresca;
e :xa zoando
ventos da ¡erra
movín meu. corpo,
baixéi da eirêxa; ··
fun pol -0s aire1,
dínll~s cadenzas;
batendo aliii.as
deixéi as pedru,
e cando os ~oa
tifían -estrela!i
biquéi as cruces,
pousei nas ttlfas,
e parlfn logo
da niilla terra.
Tan 9Ô unha bAgoa
vertín d' aquela 1

/uan Fernández Merlno.

lO-XU-1918

Cantiga
O q 110 !ol pa.tsat a serta
• ttott quls setvlt a terra
e agora .entra ua gnrra
' qu.t f a-vonextt r
Poia agora tan muito erra
¡maldito sexa/

O que lev6u os diñeiros
e non trouxo os cabaleiros
o por non ir nos primeiros
' que f avonexa f
Pois que vou cos postrimeiros
¡maldito sexa/
O que fi.llóu gran soldada
e nunca fa~ cavalgada
e por non ir a Granada
4 q1'1 f avonexa r
Se é rico omc ou ha mésnada,
¡maldito sexa!
O que meteu na taleige.
pouco haber e moita meiga
e por non entrar na V ciga
' que f avonexa t
Pois chus mol é que manteiga
¡maldito sexa /

Atfonso X. (o Sabio).
De Castela e de GaUcla.
(Século XIII)
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~tgueuse co a aurora,
rlllóu duas codelas,
vestíu os farrapos,
iabrlulle A facenda,
coll~u cara ô monte,
chegóu hastra â serra.
N-o ceo galonpaban
revoltas, sinestras,
as nubes do outono
de cór borrallenta.
O vento, fungando
n-as fortes sobreiras,
rabiosô asubiaba
dos cerros n as crestas;
as arbres batían
co as polas n-a terra;
dobrábans'as matas
d'cndebrcs carqueixas,
c-p rlo, tnrltado,
tronzando as orelas,
as campas cobria
de escumas albeirn..
E Xan, o Petrucio
máis vello da. aldea,
manopra. de coiro,
calzada na destra 1
cera rés enarcada,

tolteito do reuma,
rozartdo n...os toxas
esgáztlse as. perna! ..•
Xa leva seis horas
{eixando· gavelas,
n-a man xa non pode
soster a coitela;
pero é xornaleiro,
e as horas qe petda1
serán mediodías
sin bica nin berza~
mañás sin almorzo
e noites sin cea.
¡ Traballa, petrttcio,
traballa e reventa 1
Agárdano A porta
da casa en ringleira 1
quen pide trabucos1
quen vai pol-a renta1
quen leva pra un xuici9
de faltas a cédoa,
quen r~detos buscs,
quen quere a moeda
que valen as misas
do enterro da vella.
Xa o sabe o petrucio
e 'lS carnes lle treman;
xa sabe que a chouza
lle rondan as feras.
Do vento azoutado
que os ollos lle cega,
co corpo metido
n-as aspras toxeiras,
a fouce sepulta
n as matas espesas
e córrelle a fío
o suor das guedella,,
A tarde a¡unú:a ....
En sá.boa·s de tréboa
envólvense os montes
e-os picos das serras.
Os gatos bravíos
n .as touzas oubean
e rachan os aires
as aá.s das noitébregas ..•
Fregóu o petrucio
co pano n-a testa,.
colléu a forcada,
cobriu a monteira,
baixóu trenqueando,
chegóu hastr'a aldea.
E alcomtra o velliño
que volve da enfeita
co-a rés enarcada,
tolleito d'o reuma,
as pallas máis durâ.s,
as codias mAià rexas,
a chow:a máis fr{à
e a noite má.ia negra,
e-o lar mái8 oscuro,
e a- vida máis perra.
1Petrucio, traballa,
traballa ou re~nta ! •

Alberte Garda Ferreiro.
(1862-1902).

Mari-lgriacia
OOX'l'O
¡Pobre Xancifio 1 ¡ qué pena tên, porque
lle .morre a. muller! --decían con lástima
os vecifios d·e :X-an de Lomba.
Pro tal dito nan era c·e rto, pois se ben
:Xan non f acf a máis que levar o pano ôs
ollos, era pra frotalos õ mesmo tempo
que sorbía certo Hquedo que non é pra
nomealo.
Esta mostra de door soyo a facia cando
algún do lugar, fose o abade, fose -0 médico, iban pola sua casa por mor de vl..
sitar â sua parenta qu' estaba no leito,
chea da doencia, facia. xa moito tempo.
Estaba Xan o ·d ia .do conto refun:tuilando entre dentes un fato d' hi.rexias, cando sintíu pe.t ar a. porta; irgueuse, abriu
desI>óis que miróu, a modlflo, quen chamaba, y-0 ver quen era dix.o con moita
cortesia:
-Boas tairdes, slflor médico, ¡ Diol-o tray.a t.
~Hola, Xancifto,-respondéu o médico.¿ e Marl-Ignacia, cómo vai 'l .
-:J Mol mal, sifior, moi mal!~ fixo que
chor.ab.a sin consolo.
-Yámola a ver logo.
Chegóuse ond' ela, mirlmna ben, preméulle o pulso e flxolle amostrar a Ungoa,
que er.a mais moura que o charrizo.
Despóis de feitas istas operaciós, volvéuse o méd.Lco pra Xan, e dixo:
-A túa parenta
morre non sal desta;
eu non lle receto nada ; chama o crego que
lle encomende a yalma ..•
Correndo coma un tolo, púxose Xan de
catro labancadas na casa reutora.1 e non
tavdóu en vi.r e-o siñor abade; home s·an ..
to se os h~, que lle decla:
-¡Pobre Xan ! vouna
encomendar a
Deus pra sempr:e.
Xancifio aind·a choraba con máis forzà.
Chegaron a. casa d'iste, y-o crego púxose
a. decir, casque rezongando, latinorios tras
latinorios; pro a xuncras da parenta non
tifia. moita presa de morrer.
Cansado de Iier, dixo o e.rego con sarna:
-¿E c:á.ndo demos mor.rerá?
-Sábello Dellfi-res·po:pdéu Xan, a'inda
con m~ls sarna.

Miróu a mostra o crego e xa eran as
once; pasóu outra horat as doce; a vella
non daba trazas de acabar; pasaron duas
horas máis antr'os latinorios do abada y-as
marmulaciós de Xan; pro a vella. non morria.
Vendo Xan que o e.rego miraba moi a
miudo a mostra, enrabechado e con mal
xeito dfxo11e
â morimundat
berrando
coma un conda.rHi.do:
. -E ·ti cando mor.res, muller? ¿:Non vc3
que o sifior -abade ten presa 'f.
Mari-Ignacfa., con voz morta, pro de mal
xenio, casque sosp'irandQ, respondéu:
~Ainda habedes vos de morrrer dlan ..
te.
Y-así foi, pois el'& foi a derradeira.
Lois Pe1eiro Gonzdlez.

A volta do Emigrante
Tras moitos anos c1e longa ausencia,
ô fin te vexo, terra: querida.
Veño cos petos todos valeiros,
vello, sin forza y-a fe perdida.
Aquel tesouro con que eu soñaba
atopar quixen en lonxas terras:
en van busqueino; din cen mil voltas,
trillando catnpos; montes e serras;
loitei coa sorte que foi ben moura,
sempre de espaldas pra nti virada,
e agora ô verte, miña terriña,
rico me atopo1 non busco nada;
me abonda sólo vel-OS pinares
donde as ruliñas fan os seus niños,
as raparigas lin4as e ledas
como ôs rapaces dan seus cariños..
En nos teus eidos,. querida terra,
son mais ricacha que wt viaculciro,
e remozarme sinto de novo
"'-'Uldo a alborada toca. o gaiteiro;
con alegria miro nos prados
donde de mozo gando alindaba,
e un bico dinlle nos pes A. Virxe
que está na igresia donde eu rezaba.
Enfermo e vello y-.a f e perdida,
xa nos teus eidos nada me importa;
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para manterme, probe bocado
irei pidindo d·e porta en porta;
11011 quero nada de aquelas terras
011de no11 aman máis que o diñeiro¡
no11 hai esfollas nin foliadas.
nin sona a gaita nin hai pandeiro.
Aquí 1 Gaticia, bendita terra,
que pra ser dooe sempre te amañas
quero, terriña dos meus amores,
morrer probiño como as arañas.

Letra de Pedro Subiela.
Música de fosé Eàteira.

O

fume

Fume azul, fume calado
qne como un místico amor
cara o ce'io vas alzá.ndote,
i }>tà onde vas, pobre ilusión~
¿N-o ceio quers desleirte
pra devolver lle a tua côr?
Fume, meiguiceiro e-:i.prito
do fogo, que da cinza erguel-o vô:
aunque !oran coma as tuas,
aô.s tivera o corazón.
xa que quer rhegar ôs r.nmes
que a meBma águia non bic6u ...
Fume azul j Fume que ô ceio
vas, na esoaida do ar facendo pé,
subirás, subirás, e antes que chegues
â meta túa, a morrer
o pobre pau que, pra facer~ brasa,
axnda ô vento ipidéu,
e C> vento foino levando
desfeito na ruin nada do teu sér ....
Fume, fumlilo azulado,
fumiño do brando vô·~
véndote J>erder no vento
crelo que mirando estôu
o subir ·das ansiedás·
que dín que unha brasa son ...
TI n'es nada e nada deixas,
e namentralJo teu vô,
busca o ceio, a pobre brasa
toda en cinza se viróu.
Maii:;, inda que as{ te miro
fume, é ·tan meigo o teu vô,
que, tan sóio por verte Ir cara o ceio,
hei queimal-o corazón ...
A.

Valcárc~l.

Do "Catecismo
do labrego ''
de Valeatia laan.e Oftn'ajal
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En que se deorara o que se ha d' obrlU'
P.- ·Cal é o quinto.
R.-Non ma:tar.
P.-¿ Quén peca contra él?
R.-Nosoutros non señor, pois por non
ma:tar nin xiquera matamos a fame.
P.-¿ Cál é o sesto??
R.-Non fornfcar.
P.-¿ Quén peca contra este mandamento?
R.-Vellos e mozos todos puxemos n-él
as nosas maus. Pecan as moza 8 churrusqueiras que lle chiscan o ollo Os mozos
n-as romarias; os rapaces que andan de
noite õ serau rondándolle a porta âs nenas; as parexas que se meten en.tr'os centeos botando _de pevda o froito; os que
ventando unha muller escarr·a m.e lan os
ollos r-ensinan os dentes com'os burros;
gs que lle van a facer cóxiga¡;¡ â.s muiñeiras y-as fan bulir rµais que ·O rod-icio,
saindo dempois to.dos
enfariñados; os
quf! apagan o canidil n-o fiadeiro pr'andar
âs a.palpaidela8; os que véndos' entre mulleres non poden ter as maus quedas:
os que bailan o agarradiño n-os turreiros
pra s' agarraren gin beilar n-as carballeiras; os que dando palabra de casamento
non fan mai.s que as obras; os que ô volver d'as festas acompa.fia.dos non chegan
hastra media noite A. casa; e pra dec<llo
d'unha vez, .todol-os que gastan calzc\s e
mont:eira ou dengue a mu:radana.
P.-¿ Cál é o séutimo?
R.~Non furtar.
P.-¡, Q.uén peca ontra este anda1mto?
R.-Os que con contentándose co que
Dios lles dou .procuran apafiar o alleo; os
que an.dan co-as n-o ote d'o presupues;to;
os d'a curia que fan letras como ga;rabanzos porque cobran {lOr pregos os seus
direi;tos; os xastre 8 que nos piden unha
vara de pano pra facer unha monteira;
os que gobernan desgobernando; os médecos que con unturas d'ouro inutilizannos os fillos pr' o servido 1d'o l'ei; o9 •tendeiros que pesan co-a romana d'o ·demo,
e m,iiden c'unha. va.ra pol-o xei·to d'a d'a
xusticia; os empregados que non tefien
tempo pra despachar os noso 8 asuntos
porque todo él lles é. pouco pra fumar cigarros e falar mal d 'o Goberno; os que
nos espremen º' xugo flnx,ind.o que nos,
protexen; os que non nos fan nlngún servicio non andando diñei·ro por diante; os
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usureJros qué esca.bã1an os rédetos, y-ou ...
tros moitos que fora longo corttar, porque
o mundo está cheo de gatos que andan
sempre â. caza d'es probes ratifíos da aldea.

to,

qtte eras trtlrtà grande alegrfa e agora es
meu gran desfa1imcnto. :U pois que te agora
perdí a. mina alma ir~ en pus a tua, e sen falla os den~ me fará.n en elo gran marcee, e
se eu mais vivese, viveda en choro, e en
doo, e en quebranto gráttde».
(Da· Crónica Troyana, c6dice do século Xll)

.Letras do gallego antigo
Do doo que a reina
Ecuba facda por F2.0iM :-: lo, seu Elo :-1: ·_
:

4 reina Ecuba era tan coitada, e tan gran
pesar tomón en sí por seus fillos, que había
pcrdudos que a poucas non caía morta. E
non ·vive tm o mundo home que a vise que
coidase que máis podes& viver. E asentábase
cabo Froilos e deda así:
-¡.Ay meu fillo e meu amigo, como me
maravillo como xa tanto poso viver 1 Ca. nun·
ca en o mundo fui mollcr que sobre vivise
tan maa ventura que con suas maos non se
matase. E ¿ Quén fui nunca que vise tan
cativa madre nen tan mezquina nen i.an perdidosa? Sar Deus, mao presente me envÍf\·
ron os gregos ¡ Ay mizquina, aavP.ntiua (O.
mo é bráva contra mí 1 e eructa e sen piadade 1
¡ Ay Maris e Jupiter, dioses gloriosos do!J .
ceos e. rei poderosos d H iuít:·nos qltc , tntuta maa fui esta ou r,.ue !'añu, ·:1.>11 c¡uc t ra.
veza, ou que crueldade tan gnude, 111•• edt.me
que vgs mercei por que i~'lt0 t:lc '.iP.r,::i.;w.d·s 1
E pois que xa había de ser p..>r <.1 llé 1::e ki:ll; astes nacer en o mu1i:lo, <1u p')r q11é ·:~ . e lc:ixastes haber fillos, p·11& .¡ur m·.>s ian ouaruente t( •lks!t. ~ e 110n <¡1Jii.e~1ct· que dt:fe11~·f>.
sen seu padre e a mi e a sua terra e seus der ~il:.:~, pero· non · ~aci,1 1 )r,c, tll ·id~JJ :11•r HU~
'JW.\7 ~, L pns qL al rr.1.zór. ~ p"lr que 1t10! 10.
llestes~ ou por qué amades mais a nosos enemigos que a nos? Dicede ¿ Quál linaxe ou
qual .debida habedes con eles mais que con
nosco? Sen falla vos mostrades que nos queredes desherdar e nos queredes mal a gran
torto. ¡ Ay 1 quanto ben e . quanto bon servizo, e quanto boa sacrificio vos xa fiz, e quantos nobles templos por vos hei feitos e honrados 1 Por esto me desamades xa non por al
e por esta me buscades quanto mal podedes;
mais xa non me podedes mais mal buscar,
nen confoder, nin mais taller, así habedes
cheo o meu corazón de doores e de quebrantos e de doos, :x:a y mais non pode caber.
1Ay meu fillo 1 Tu mantinas a mina vida,
porque tu vivias, e quando eu non morrl por
Ector a mina vida por . ti fuL E tempo ha
que fora morta se por ti non fora, que mantjllas a mina vida;, ca en ti hachaba eu folganza e en ti era a mina vida, e meu confor-

O probe Xan
Oompo•ición in•pl •
2ada Da pintura do
: : sllllial 0Htelao 1 1
¡Detén o paso,
curazón nobre 1
¡Olla un anaco
pra teu irmán,
que a Deus lle pid~
nunca te vexas
da triste sorte
na qu'él está 1
J Detén o paso,
bon ca.miñante 1...
¡ deixa unha esmola,
por carldá !.....

........ ...............
'

Na.of n fidalgo,
en ter.ra rica,
e son agora
O PROBE XAN.
¿ Cómo foi logo?

Vós me diredes.
Si me escoltades
vo uno contar:
Cando era mazo
.rexo -e cumprido,
por ter.ra allea
deixéi rmeu chan.
Fun ·a Castela
servir seus reises,
sendo de cote
home leal.
Vencin os mouros,
turcos e francos,
e cos ing.reses
Joité1 no mar.
Dinlles un mundo,
gar.cl-eille as terras;
fun o criado
dos cas.telã.ns.
E por so1dada
déronme aldraxes
can.do pedinlles
di m'o pagar.
No seu proveHo
gas tél as forzas,
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lixen seus eidos

Xa o fato dé caciques,
ladróns i-herexes ruxe
ó redentor empuxe
da·i-alme. rexional...

medrar.en mãis;
mentres o pazo
dos meus maore!
f ei.t o ruin as
caeu no ehan.
E vlnme ao cabo
despido e vello,
sen ter arrimo,
terras nin lar.

Antes que ser escravos

i Irmáns, irmáns gallegos t
que corra o sangue á regos
den.de a montana ô val.
R. Cabanmas.

Puiden ser f o.rte1
rico e pux-ente,
sendo dos outros
o capo.ral;
e por sufrido,
e por calado,
levei o pago
de ~e aldraxar
cando ian folgos,
prob.e e sen brazos
vinme no mundo
manco de pan.
Von. pol-as !el.ras,
vós ben o vedes,
pregando a todos
por caridé.;
e dos romeiros,
nas romerías,
bico as frangullas
qu'eles me dan.
! Pobo galego
que asi mil viche,
nunca te esquenzas
do PROBE XAN 1
E. Carrl Alvarellos.

Acción gallega
KIKlfO
1Irmáns 1 ¡Irmáns gallegos 1
Dende o Or.tegal ô Miño
a folla do fouciño
fagamos rebrilar 1
Que vexa a vila podre,
cobeira da canalla,
Q. aldea que traballa
disposta pra loitar.
Antes que ser escravos,
1Irmáns, irmáns gallegos I

que corra o sangue ã regos
dende a montana ô mar.
¡ Er.gámonos sin medo I
J Que o lume da toxeira

envolva na f oguelra

o pazo slfloriail 1
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Xa é hora
Xa o fato de caciques,
ladróns-iherexes, fuxe
ô redentor _empuxe
da i- alma rexional.
Cabanmas.
¡Arriba gallegos 1
Aqueste berro que vos dan, labregos, cando andades â seitura en Castela, e dormides
un anaco, aquela vos de eisprotaciótt é agora a consiña de libertade... ¡Era xa hora l
¡Arriba gallegoa I
Aqueste berro que. vos deron Cill San Marcial pra séredes inimitabres na loita en
defensa dos demáis espàfioes, é ceibado agora pol-a vos dos tempos, pra que reconqtti-·
ra.del a vo&a .p afria ... t.Enl xa hora t
¡Arriba gallegos I Aquesta vos que e9coitáchedes cando na illa de Cuba, déchedcl-o
voso sangue por I\spati.a, vibra agora no sr
das vosas conttncias:. como ún lóstrego vingooor, par.a que· fagades estarrecer co medo
ôs tiráns que asoballan a vosa terra! ... ¡ Sra
xa hora!
¡Arriba gallegos r
Non ouzades bruar coa. carraxe a vila onde·
teñen o seu. njallo os buidegos que se mante·
ñen das entranas do pobo? ¿Non escoitades
que está comesta pol o furor a cibdade Que
é estercoleiro de concencias ?
¡Arriba gallegos 1
¿Non vedes· como os homes que vos teñén
xungidos á sua ambición, eiscomulgan ôs pobos ibéricos que sinten ansias de autonomia, pra q\te non tomedes ensino do triunfq
dos v-osos irttrkns? ¿Non sabedes que os monopolizadôres das coneencias coll.dean ecmpre .o que vai contra do seu. monopolio ? ¿Non
contemprades como n-outros pobos xa fuxiron os ladróns da libertade?
¡ Arr1"ba gaUegos 1
¡Vos sodes a vida, o corpo dé utrh1 patria 1
¡Que a vosa alma sexa un fouciño que se-·
gue a herba pezoñen'ta que rouba o zume da
nosa terra I ¡ Que o voso desexo seña unha
centela: que funda o paso de inxustos seño-·
rios! ¡Que a vosa vcmntade seia unha lampa
que .derreta as cadeas do pobo I
¡Arriba gallegos f.
.
¡ Collede o machado, e tumbade as albres
qtte deix·a n sín solío a nasa terra 1
¡ Arriba ga.Uegos 1 ¡A conqU'éril-a libertade,
a santa e compreta libertade da -patria 1
¡Vede como treman os eisprotadores do voso pobo ! ¡Teñen medo 1
¡Arriba gallegos 1 ¡A vosa terra vai a ser
vosa! ¡Xa é bota 1
A. V.

.no•s

PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA
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Poemas novos
Morreu un mozo
qu' inda na feira
topei antronte
Lobos famentos
lobos qu' oubean
baixan do monte
Haivos touciños
postos ô lume
depindurados
Andan os gatos
vagariñantes
polos tellados
Anxeles tolos
andan xogando
coas estreliñas
Ai vagarosa
lua d' inverno
pr' onde camiñas

•••
.Branca lumiosa
frorida de neve
noite de Natal
Baixan anxeliños
con áas de cristal
Hei d'armar con liga
y hei de pillar un
pra ter na gayola
que a tefío valeira
e dame -tristura
de tela tan sola

•••
Cantas luas acesas sobor da neve
na noite de Natal
A brétema non bota seu alento
en tan craro cristal
A terra
branca de neve ou de luar
oom 'unha donceliña de cas.tidá vestida
Hoxe viñérona buscar
No ceo n'hai estrelas
Viñeron os anxeos a por elas
par' as levar aten
Hoxe choven estrelas
no portal de Belén.

Vhnte :Ri.ao.
Orense, Natal, 1918.

EL NOROESTE
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As almas mudas
Cruceiros homildiños,
cruceiros aldeanos,
que o me·s mo que almas mudâs do paisaxe
recolledes en vós a paz dos agros ...
Vellos cruceiros tristes,
. solitarios,
erguidos a ca r6n dos -comareíros
y-41 veira das igrexas e dos adros,
onde as desparecidas
xeneraciós rezaron
y-onde a voz da·s edades inda sona.
coma unha ledanía ou coma un salmo .. .
Meus cruceiros homildcs,
que estendédel--0s brazos
c'unha eterna cobiza d'agarimo
pr'axuntar o presente co pasado....
¡ s6del-as almas mudas e perennea
da caladiña soledá dos agros I, .•.
Sempre ô redor das vosa~ eScaleirae
a vella. tradición anda rondando,
cuberta co ma;ntelo
do misterio dos anos
Y- envolveita entr'as sombras bretemosas·
das alonxadas noites do pasado...
Recordos d'outros tempos que fuxiron,
védesvos rodeados
de contos agoireiros
de meigas e de trasnos,
d'apariciós medrosa.e da Estantiga.
que sempre foi viaxeira dos atallos
nas noitébregas horas
dos seus pasos ...
Tendes con vosco a ma:testá sole·m ne
que dá grandeza e dá esprendor ôs campos
E erguidos, e dereitos,
e calados,
sodes como almas mudas, feitas pedra,
na trunfadora soledá dos agros .. ,
O sol das mañanciñas,
que enche de coor os campos
e cobre de verdores os paisaxes,
crébase nas pi~gotas dos orb~llos
e va.i pousarse, morno, amorosiño,
como en algo sagrado,
nos homildes cruceiros
aldeanos,
pra. en.volvelos na lus aloumiñeira
da! meigas . alboradas 6 bfoalt>s.
E nos anoiteceres
sempre tristes e mansos,
cando o fume cheiroso das lareira!
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c!\tldl1 os labrego! votvett
dor; semi duto9 traba11os
e tormm pr'os <!ortellos das aldeaa
o~ ptt>be! e pacífecos. rebaño!,
t"fltottces os crucei1·09
srn'itari@!
somel1an a1mas mudas que contempran
a sosegada soledá dos agros ...

Non foi, non foi a lua,
non foi a diosa meiga,
Jilbo cisne de neve,
vago crarór das vividas · estrela~
¡Non foi, non foi a lua f
¡Foi ela, foi ela/
Non foron as aladas
rnelanc6nicas lêndas,
sereas como os lagoia,
como os lumiares da. .:verdade eternas;
Non foron os delírios,
¡Foi ela, foi ela/
Zoar dos piñeirales,
arrulos da arboreda,
zongue -zongue dos ventos
entr' os b.razos titáns da carballcira,
¡non f úchedes vosoutros 1
¡ Fo-i ela, foi tla!

Y ô pe d'eses cruceiro!'! dorme a historia
do porvir, do presente e do pasado,
pra un pequeniño mundo
d'arrangalloa,
que nunca viu máis terras qu 'a sun terra
nin conoclu máis campos que ·os seus campos,
nin recorreu m·â is pobos
que aquel ~n que foi nado,
e ~oyo â veira d'esas almas mudas
soupo pofiel o pensamento no alto ...
¡Meus homildes cruceiros
aldeanos !,..
Centinelas da~ longas çorredoiras ...
guardiás dos silenciosos camposantos ...
To<lo ond'a vós é triste
y-é solemne e calado.
S{mbolos do~ misterios d'alá enriba ...
testigo~ das miscriag d'acá embaixo ...
¡ Sódel. as almas mudas. e trunfantes
da agarimosa aoledá dos agros! ....

:El•dio Itodl''í guez Gonz,lez.

Foi ela. Era unha onda
do río, mànsa e lcda,
leve como o voar das anduriña~
fonda com' os corrutichos da· cQncencia.
Eu ben a vín: tiña o mirar d' esfinxe,
tiña a .alfivez de. reina,
era feita de bágoa.s,
era feita de bréten.Ja!.
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lnvernía
As follas que Vérdr.s foron
r.a,endo van:
<l'\lll i'égo .para outro rego
o v ento levándoas val.
E o inverno, o crú invern.o,
1v~clño está..
¡ Al, probe do probiño
que non ten pau.
O sol xa non alumea,
ra]or non cl:'.l.;
e nos pioos das montanas
vesc a nev& branquen~
Nin un niño nas SilYeiraa
se acha xo.

Cag a )'-anga, ca.e a y-auga,
sln pa:rar;
@

o gnndo no
icmpr 1está

s;f.\11

roT'tilllo

y-o .} abre¡o sóo por velo
deixa o lar.

Andiaao J. Pe¡oeixa.
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O río, mainQ, maino,
iba bican.do as follas da ribeira,
furta.ndo en cada bko un amoroso
agarimo da tetra;
iba como quen palpa,
qnediña.mente, a cegas,
baixando pol-03 seos
do seu leito de pelras.
Iba doce, esmayado
C.om' as ·. grinaldas murchas da tristeza;
y era eiquí to~o lUz, límpido espello
da scintilantc esfera;
y era alá, baixo a coba das r.amaxe9,
todo negrura, noite !'lin estrelas ...

Foi ela. Era unha onda
do río, mansa e leda;
pura coma unha aurora,
coma unha. . pomba, tenra;
tiña nas aas a côr das margaridas,
tiiía na frente o sol das primadeiras;
y-era onda e mu1ler, esfinxe e janta,
era corpo, era idea !
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¿ Qué voz, qné lei, qué forza
sacude a cntalepsia
do corazón dormido,
e puxante o desperta?
N-eRe ridor crepúsculo da vida,
n .esa fror'ida vdga
que chaman mocedá, ¿ qué luz estrana
fai alcendcr as almas dos poetas?
¿ Qué f úlxida rayola
¡ 4r.z11ete I el8Cribc nas profundas trebas ?

-
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Hai unha 1uz no foiido dos a b-ismos
que c1o ceo refrcxaj
utl sol no fiónametito; unha ·encarttacia·
diosa nas noii:es de luar sereas;
hai un doce alaláa lexano e triste
na~ horàs do serán; alba inocencia
no mirar d'unha virxe ruborosa;
poesia
mar xigante e fera;
nos duros troncos, niños;
eutr' os sepulcros herbas; .. .
¿ Qué ferve, qué palpita
nas insondabres almas dos poetas?

na

Ett non sei; unha onda,
unha. muller, un lóstrego de ideag
pasóu ante os meus ollos;
na frente unha diadema,
nos íris a esperanza,
na yalrna amor con neves de pureza.
Eu vivía nas sombras,
cu yivía nas trebas
y-ela, que todo ó abarca,
espíritu sin beiras)
rio que chega ô mar, mar que s'esteBde;
¡ela!
monte azul do ourizopte en que amorosos
se "bican ceo e terra,
¡-e la rachou a noite, e na miña alma
fixo lucir unha a1borada eterna!
D'enton ôs meus sentidos
todo fala de atnor: a brança area
da raya romorosa.;
o canto da muiñeira;
o menhir solitario,
pobre, iiíorado a:>ceta
no seu sudario cnvoito
de grama e de malezas;
a milagreira fonte
d'augã pnra, que reza
co se\l run- .run eterno
Y - OS seus beizos de pedra ...
Zõar dos piñeirales,
arrulas da arborcda:,
zongue-zongue dos ventos
entr' os brazos titáns da carballeira ...
Non fúchedes vosoutros
¡Foi ela, foi ·ela!

Urbano Gollzá.1es Varela.

Popularis aura
Os qne do yermo non saben,
logren, frívola, teu culto,
en tanto que dos meus labios
-máis que os da rudeza rudos-,.
vóan risas embriagadas
de repugnan.da ô barullo,
meigas risas que son himnos
de franco desprecio ô ·mundo.

Antonio Jlorie¡a V&.rela..

GLOl.A.

E ¿pra qué vai a vida?
......... dos meus labios
vóan ri!3as embriagadas,
de repugnancia ô barullo,
meigas risas q\\e ·son himnos
de franco desprecio ô mundo.
Noriega Varela.

Vexo pa~ar á reptes de mín, homes que teñen o esprito no corpo, como gorxa sedenta
ô pe do bon viño, pra anQ.aren bébedos de sí
propios, e coido na ledicia. que daría colle. .
los pol-as pernas e sacudil . os â maneira de
campailla que toca á santos, pra que o muu ·
do vise que moitos ídolos viven sin miolos"
e soan á choco. Mais como non son home
de tan grandes feitos, abóndame a satisfacción de cavilar no misterio da fat~idade ...
¿ .Misterio? Non hai tal, abofellas. Os homes engreídos crên que a vida val algo, e
aganc.han por ela, coidando que no seu cu·
ruto hai un premio pra quen ruba máis.
·
Os que dan valor â vida, acaban por dárense
valor a si mesmos. Si a vida é un né:ctar o
sér e o ceo da boca que o paladexa. Si a vida
é medio de trunfos e graudezas, o sér é a
man que abrangue o loureiro, o loitador
que conquire os honores.
¡ l'vialpocados ! Os que de tal xeito cavilan,
andan a espreita.r pl;lr se meteren en sf mesmos. Non saben ver que a vida non é luz que
haxa de cbnverxer en cada eu, a ·través da
lente do sér. O home é fillo da Natureza, e
cumprirá tanto millar o seu destino, canto
máis se destele de sí propio. As xentes teñen
a . íntuici6n de ista verdade e axexan o subrime cotnunismo da Natureza, cando gaban
a abnegación, a carida<le, o altruismo. Mais
:xa <lixemos que esta11 loazóns no pasan de
axexamentos. Cando o home esteña ben perf eccionado, o seu altruísmo será pra todo
canto no mundo hai e vive e ·palpita,· .reintegrándose así â sua importancia única, de mí-·
sero piñón no engranaxe da vida universal ...
A vida, do xeito que nós decimos, non comenza nin acaba: é eterna. A vida así non
ten a antítesis da morte ... A vida de tal xeito, non é outra cousa, ·c omo non .o é ·en
realidade, que unha lus espandida sobre da
terra. ¿Verdade que si acabara a vida, que-.
daría todo nas têbras 1
Pois por non seren homes de adeprenderen
estas verdás, viven moitos arelando o aplauso do mundo, unha mentida groria que os
acarific i eleve do fondo común da humanidade, fondo que é ·un nisco do ace~o universal. .. E, certanrente, pra os que tan curta
teiícn a ambición, non hai cousa que mellor
acaia pra tributa.rlles, que risas de desprecio,
por ·seren espritos que ollan con xenreira a
lei natural da fraternidadc ...

.4.
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O Cruceiro do Cabo
da Grixa
Ao meu curmán Xosé Lastres,
con motivo d'un lenza- que pintóu e regalc5ume.
Ti, do CIU>o da Grlla, meu cruceiro,
unl1a hiStorle. me insinas do pasaido
na. que un home pasóu por embruxado
e choróu na cadea prisoéiro;
xa liberto do alMaxe min tireiro
erguéute agradecido nun calado
corruncho do seu pobo.--Agarimado
das túas escaleir·as a carón:
de cote cando os meus ollos che miran
v.e n imllas somas que incesantes viran
das túas escaleiras ao carón:
un home c'unha branca vestidura,
a, tras d'el, unha besta co-a .llgura
xigantesca e cornuda d'un cabrón.

Go11nlo I.6pez A.bente.
Muxía, 1918.

Do " Catecismo
do labrego"
de Valentín r.ama1 Carvajal

TERCEIRA PARTE

-

En que se decrara o que se ha d' obi-a.r
P.-¿ Cál é o outavo?
R.-Non levantar falso testimonio nin
mintir.
P.-¿, Quén peca contra este mandamento?
R.-Os dlputados que din n-o Congreso
que o país adianta e que o Goberno tr'lbaJla por millorR:r a moum sorte d'ns Iaboogos·; os partidos políticos que aseguran
que contan co-as simipatlas id'o. país; os
que casándose oon muller rica, fea e vella
sostefien que se casaron namorados; os
qm~ a to.dal-as moz.as lle dan palabra
de
oo.sa.m.ento; a muller que ôs vinte anos
df, en c-ertos casos-, que n-a sua vida outra ll~ pasou; o abagado que lle df a unha
littgante que non lle cabe direito e logo
result·a. ô rivés; o médeco que consultando
Q ama d' un crego lle di que non tén
tmra; o sacrestán que pi.de pr'as ânem.as,
e todos nosoutros que a.s veces esquecemos a verdá.
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P.-l Cál é o

noveno· ~

R.--i~on

cobiza;r a mu11er d10 vecifio.
¿E pecades contra ese mandamento?
R.-Begún s·e a ela, sefior.
P .-¿ Cál é o déêimo?
m
R.-N on cobizar os bês alleos.
P.-¿ Qnén peca contra eso?
R.-Todol-os labr.egos. porque non hai
un que non poñ-a os ollos n-as leiras d'o
veciño.

Noite boa
Bl'inquen todos de alegria,
salten todos de contento
ô golpe das castañolas,
ô son do chifre e o pandeiro.
Chegóu o noso con!'!Olo
chegóu o noso reme~io:
é nâdo o Mesías: homes1
festexade o Nacemento.
Amiguiños, noite é boa,
boas navidades temos:
hoxe admiramos na· terra
reunido o ceo enteiro.
Unha danza gra.ciosiña
dispoñamos diante o neno;
mentras os ánxeles cantan,
tamén nosoutros cantemos.
¡ Qué neno tan garridi:lio 1
Parecen ¡ ai 1 dos luceiros
os seus ollos cetitellanteg
que firen de amor o peito.
¡ Ai 1 ¡ Qué pelo tan roxiño f
¡ Ai ! ¡ Qué ca.rrillos tan tersos!
¡ Ai ¡ Qué boquiña tan roxa 1

E un imán, un embeleso.
¡ Xesús, ! E sáltanlle as bágoas ..•
Meu amor, ¿ qué che faremos? ...
Toma unha rosquiña de· ovos,
toma mel, e queixo fresco.
Manteiga, ou leitiño ... Nada;
non quer manxares o Neno;
quC'r corazóns humildados,

quer un amor verdadeiro.

Ant onio Outro.
Segimdo cura de Frufme.

Do "Catecismo

do labrego "
ela Valentia t.a.mu Carvajal

.........

TERCEIRA PARTE

-

Os Mandamentos el 1 a elrexa labrega
son cinco

o

primeiro oir como nos aldrax.a.n os
que mandan, como quen oye chover.
O segundo mudar ide camisa unha vez
ô ano, ou denantes sl teñen que enterralo
á un.
O terceiro comulgar ·con rodas de mulilo.
O coarto aunar por boas ot1 por .m alas.
O quinto pagar todo e pra todo, e pa-

galas todas.
P .-¿ O primeiro á quén abriga Y
R.-A todol-os que teñ.en algo que per:.
der, pois si nos repofiemos· sé.inas .pior a
conta.
P.-¿ El:-o -s egundo?
R.--Obrfganos A todos anque âs VeC!es
s·e nos esqueza cum.prilo.
P.-Vlndo ô terceiro, ¿ cómo se com,ulga
con rodas de muiño?
R.-Vendo como nos quitan a ra.zórt en
todal-as cousas, e tendo que nos conformar c 10 que ve:fia, deixándonos engrola-r
por todol-os baduanrtes, por non saber
que opofierlles; pàgándolle o sesenta por
cento á un usurei·ro pra oirlle dicir que
ain:da nos axuda; indo A v-0tar âs uTnias
sabendo que ~ como si non fóramos·; e
pra acabar de unha vez, deixándonos levar
pol-o último que chega.
P.-.¿A quén iabriga o coarto mandamento?
R.-A todol-os labregos dendes de que
nacen hastra que motrea.
P.-.¿ Por qué?
R.---.Porque cando non hay que Ieyar a.
boca é forzoso o auno; que aunque din
que hay n-o mun.do pan d'abondo pra todos, a verdá é que poucas vec.es chega á
nós, 1-eso de millo, resésego e ben tasado.
P.--¡¿ Cómo a unan os labregos denantes
de ter uso d·e razón'"!

R,-0 mesmo que dempois: ô tr.aspaso.
P.-¿A quén obriga o quinto m.anda.. .
mento?
1
R.~Non hay quen se escape d él.
P.-¿ Con qué pagades por todo.
R.--'C'os nosos cartiilos e c'o noso Jo.mbo.

P.-¿ E con qué as pagades todas?
R.-C 10 noso 10.mbo e c'os nosos· carti·
fios.
P .-¿E qué pagaides?
R.-Os trabucos e-ai falcatruadas que
fan outros.
P.-¿ Qué son trabucos?
R.-.....As contribuciós, p~dre
vos te de
seica non é da terra.
P.---¿ E ¡por quá lle chamades trâbucos?
R.-Porque t1 unha cousa qye hay que
pagar anque un non queira e-anque non
teña con qué, pois de outro x~ito embárgannos o pouco que temos; de maneira que
nos fan ciscar as cadelas o mesmo que
si nos puxesen un trabuco ô peito.

Madrigal
Era unha tB1rde de Inverno;
xa ·se i.ba potiel-o sol;
nosa estancla, en silenzo,
estabamos nól-os dous ...

na

Unha raiola de ou'ro do crepúscmlo,
un nisco n'a. vidrieira se pousóu,
e, namora.da como min, na frente
bic;arte, r.ad:iando, foi...
Eu nos- m~us sofíos caviilél que a carne,
en forza de decirohe que -és meu Dios,
se che acendera ·e n lus~ tal co.mo a vexo
á .trayés ·da mourenz.a da delor ...
O 1 si os meus ollos tiveran
a lus dos teus, ou menos: a do sol,
da mifia vida humilde no sUenzô,
na invernfa en que folla seca son,
sempre en lus estiveras. envolveita
como dín que nos ceios este\ Dios ...

.&atomo ValoároeL
~

91 - XJI - 1918

A pantasma
Aló na alta rtoite
cando en sileneio dorme o mundo enteiro
siu que en ningures nada mâis se escoite
que o murmular das augas de un regueiro
que atravesei lixeiro,
dirixía n:i.eus pasos a deshora
a un cimenterio triste e pavoroso,
para apañar un óso,
según me tiña dito o noso cura.,
que era o remedio pra olvidar. amores
de unha rapar.a que o meu peito adora
naqueles arredores.
A noite estaba t.scura
como boca de lobo; non se vía
nin a punta de un d~do,
todo era mudo, silencioso e quedo,
nin ruxir unha folla r;e sentía ... ;
calquera, menos eu, tivera medo.
Mais a pesar de ser tan alentado,
6 saltar o balado
o corazón no peito. me batía; .
o pelo se arrepía
e nas pernas sentfa alguns tremores.
Pra dentro entréi, por fin, e as apalpadas
agarrándome á1' hedras
que pegadas están, de medo, a~ pedras,
tripando ortigas; malv2.s ê fiuncho,
cheguéi hasta un curruncho.
Boteille a pouta a unha calivera.
-¡Ay, nunca Dios me dera 1
Apenas a chisquei, ¡ qué carcaxadas
infernalea ofo !. .. Logo un--difunto
se me presenta diante
de hábito branco e vagaroso anda.r.
Comencéi a rezar
pasiño un Padre n.uesf.ro; e naquel punto
fixen un circo co meu pau de oliva
que xa bendito (por si acaso), iba,
e pesto dentro de él: -Eu te requer.o
de parte de ... lle dixen tremelando.
El con grave ademán e voz altiva
me interrumpeu: -¡ Ah 1, fuxe temerario;
¡non toques nada!. .. -¿_Sí; eu ·me retiro-,
e apertei contra. o peito o escapulario
que é da Virxen do Carme.
-Pero aténdeme ben; has esperarme
no muiño de Antón.-Preciso fouce?-Non¡ miserable; ... ¡ Vaite 1-E deume un
[couce
como nunca o levei na miña vida,
porque o difunto aquel gastaba zocos,
e para despedida
indo. me zorregóu dous sopramocos.
Non parece sinon qtie pol-o aire
tiña chegado o señalado punto,
e cátame o difunto
que xa ruxindo ven por entre· o millo
parece que inda xa con mais donaire.
¡Canto me maravillo
..-endo ~e aquel pantastna a linda cara,
da. lu~ que nacia, 6 claro brillo 1
¡ Ay, pecador de mín ! ¡ Quén o pensara 1
Era a miña Mingucha en corpo e alma,
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cunha sâba cuberta,
que me estorbara de apañat o 6so
porque non acabase o ~mor noso.
Pasmado me quedei coa boca aberta~
mais ela; que era esperta.
o paSlllO me tir6u cun do« bico
e rfndose a valer, me dixo! -.:ChiM
xa estás ven castigado:Trocóuse o medo en venturosa calma
e entramos no muifio, que era tarde
pra dormir aquela noite :i:untos
pola mor dos difuntos.
Dende aquela chuscada,
non me chamen cobarde,
pois sea noite crara ou de tronada,
si paso 6 pé do adro ou cimenteiro,
rindo do vulgo a van credulidade,
(con perdón do abade)
quixera ver pantasmas-falo serio;pois maxinara inda
ser a miña adorada Mingas linda.

:E'1anoiaco Afióu.
(1812-78)

O miniño do ceo
¡ Ai lindo neno cal pecho cogollo

de rosa temprá !
¡ Ai neno lindo cal branca azucee,
que maina bambea
o airiño do val 1
Nas maus erguido de N ái feiticeira
con brando surrir,
¡cal te poupea, cal doce te arrola,
cos ollos en Tí t
¡ Ai nai bendita, que a bicos che enxuga
as bágoas da dÔrl
¡ Ditosa Virxen que aperta no seo
un neno de ceo
un neno que é Dios.

Cantan os áuxes, reiciño do mundo,
voando arredor;
con alas de ouro e- xazmín rebulindo,
hosannas dicindo,
che trall pae e amor.
l\1iniíio durme ... Meu sol, non máis báioas
che vexa cair,
durme, que en dias que han Qer ô teu xeito
d.ârache a crus leito
pra abondo sufrir .
Mainas auguiñas da limpa fontenla,
ruxindo parai;

ai ... XJI padeiras a.ves do souto íolloso,
co canto annoñoso
o neno arrolai.
Durme santiño, ooa risa nos beizo~
de fresco alhelí;
iris teu rostro, surrindo, e pra terra
que paz pon na guerra,
que o sol fai lucir.
Namentres dormes, fulxentes coroas
dn celico edén
tecendo· s ánxes pra tí, nenó lindo,
baixando e subindo
che as botan os pes.

1818
Pârtenseme, ¡ ai f, do coraz6n as cordas,
penso que ainda aqui estás... ¡tolo de mfo f
No outono ... pois, con aJegría moita
nos íbamos ô longo castañar,
~ á reboladas eu guindába froita
m~ntras ti regalábasme â. cantar..
E tamén candQ... pero, ¿a qué memoría
fago do tempo aquél ?~f Ai !-calaréi 111
Mframe, Sa.beliña, desde a groria:
por tí 'decote triste choraréi'I

Albe1"te Oamh.o.
(18~1-61)

¡ Ai, si por berzo colgarte quixeras
no meu curazón l
Ven o meu peito ... ¡ Qllé bicos, qué abrazas
che dera antre os brazoi,
meu rei, meu amor 1
Calai, regueiros, piadeiros páxarosbico pechai;
ventos da touza, calai que durmido
xa o neno garrido
que'dóu sobre a nai.

º

Autonio Saco 7 .&.i-ce,
(1836. 81)

O desconsolo
Desta fontiña í1 beira probada
sentado â sombra dun chorón est6u
doído o peito, a ¡t}ma escons-olada,
trist~ morrendo pouco a pouco vou.
Desde que a negra morte aquela prenda
que tanto quixen me arranc6u sin dôr,
solás non haeho en nada, e solta a renda
â pena, choro o meu perdido amor.
l Quén e¡ diría !-tan garrida e nova
doce cal rula, e branca cal xazn:;i.ín,
tan cedo había. de baixar â cova ...
Piedade, ceas, ¡ ah 1 ¡ piedad de mín !
Solo quedéi no mundo, solo, solo 1
l Qué hei de facer ? . •. ¡ Chorar e mais chorar J
E que ainda te vexo no meu colo,
Sabeliña querida maxinar.
Xa non iretnos mais pol-os roleiros
en compafia amorosa âs moras, non,
nin baixo dos follosos ameneiros
as coitas che diréi do corazón.
i Cántas veces da auga de esta fonte
rhe dfn, miña. vidiña, pol a. man.
i Cá.utas os dous deixábamos o monte
por tomar aqui o fresco aló no vran.
E nas tardes de Outono ... ¿non te acordas ?
Mais, ¿ qué digo acordar ?. ~. Se te perdin 1l

O alcipreste
A veira de unha casifi.a
onde as veces paso ó vran,
êrguese un longo · alcipreste
que prantéi sendo eu rapaz.
Foi medrando de tal ·sarte
e tan dereitiño vai,.
que parece que a sua punta
quere âs estrelas chegar.
No medio das suas follas
os xflgaros niño fa.n,
e dá xenio de escoitalos
cando o sol garrido · sal;
brincan, rebuldan é trian;
xa chegan, ou xa se van
pra tragueren nos peteii'os
dos. filliños o xantar.
Cada volta que cu o vexe>
tan garrido como está,
digo, antre rindo e chorand9,
morto de envidia quizáis:
Arboriño que prantéi
un tempo coa miña mau,
¡ cuase medrache, alciprestc 1
¡ qué forte e vixoso vas l
Neno era cando te puxen
e. oxe son un vello xa,
ti medras, eu vou baixando
cos ano.. e co 6 meu mal;
tí acobxal-os paxáros,
cu as penas, nada máis;
ti non sofres... eu non teño
nin bagullas que chorar;
cu morrerei e ti ainda
moitos anos durarlis;
ti camiñas cara o ceo,
eu ... non sei ai hei ir alá; 11

BeD.ito Losa.h.
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Curros, Pondal e Chané
Orzán: tí ês da Crnfía
bardiño exemptâr;
da Cruña tí seias,
adoito, Gundar..
Preceutor eterno
dalle 1 ben lle dás;
as arpas liviñas
n. as deixes d'as mans;
tés alma, n...a.s cordas
que tí fas soar;
cordaxe sobrime,
pra nós ben o fas;
os homes que fagan,
tamén, o demáis.
Orzán: teu . amigo,
Curros, o vital,
de lonxe escoitando
teu fondo bruar,
quixo ter a gala
de se vir pr'o chan,
á carón da terra
que bica teu mar.
E parez que escoito
seu dito lanza! 1
-¡Ou, meu mar, cal cantas
quixen eu cantar 10rzán: tamén outro
amiguiñ.o máis,
tiveches, da patria
lonxe, noutra câs;
o Chané, que durme
cabo seus hirmáns
que moito lles quixo,
ben o sei, verdá;
quer,. calado, .agora
somente escoitar
teus berros grorioso1,
¡ ou; grorioso Orzán 1
Outro, meu amigo,
inda tés un máis;
virtoso cal éles,
pois ae éles .é hirmán.
Este de qu'eu falo
foi bardo xenial;
levóu unha vida
de encerro n·o lar
dimpois de ullar uces,
e grandas de chan,
e castr-os da terra,
e lobos do mar.
Seu nome quirido
che diréi: ¡ Pondal!
Os tres hirmanciños,
tres varóns leás,
durmentes calaron
e soñan co-a Nay.
Tí, de cando en cando,
xunto de éles vas:
cantas â modiño,
bris leda levás,
e-as loitas da vida
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contas ô cantar,
e rolas e roltts.
n -o eterno rolar.
Orzán: tí ês d 'a Cruña
bardiño exem prar;
quixera eu que foses,
tamén ... Xuvenal 1

Juan !'ernándH Kerino.

Cantares
Non quero moza que teña
Quen a tropece na vila
Anque lle conten fanegas,
E ande ben fresca e ben limpa.
Non quero moza que teña
Quen a tropeze na vila;
Pro non-a quero tampouco
D'isas que hai miñaxoíñas,
Non quero moza xarela,
Nin come-santos, nin xota;
Quero mociña que seipa
Termar en - todal-as cousas.
Nunca paxaro fuxido
Tornóu de· seu pra a gayola.¡
Nin unha nena qu'eu quixen
Lle hei roldar eu mail-a porta.
¡Dis que non poido co-as bragas J...
Non ch~ son o que parezo;
Qu 'inda che teño a «dentamiu
Pra me poñer a un 11:enceto».
Ontes, cantâttdo no prado,
Moito, moito te queixaches l
¿ Qué ~he pasóu, meu consolo,
Pra que así, triste, cantases?
Nott volve o rego pra a fonte,
Nin pra a man a pedra solta;
Nin á ser como Dios manda
Volve o que perde a vergonza.
¿ Pra onde qués ir, miña almiña l
¿ Qué te chama de tan lonxe 1
¿Non che doi o qu'eu me apenol
¿ _~ntóxasme, ora, por probe 1
¡ Cham6ume desamorado
Unha nena que eu cortexo;
¡ Ben se ve que efa non sabe
Cómo o corazón eu teño l

Non veñas con que me queres,
Andando tanto en parolas;
Que auga que moito se parte
Non mata a sede nin molla.

Conto de Reises
--t\iamá, ¿por que non pól-o teu 2aPa·
it:o?

/'-POTque pra min, nenUio, nou ·t rae'n nada 011 Re.1seft.
-¡ Pois ti non e·s mala, quei Jíle quêS
m.o ltol
1-¡ E non habia quererte, tllUñ.o l
-E sempre estás oosein.do. ¿ POT qu~ co·
ses tanto, mamá 'l
~orque teno que taguelo p,ra poderm'Os vlvlr. Se non traballo non teilo cartiños ,p ra nos p.Tocural-a mantenza.
1---¿ El os que traballan pra vlvil' son bôs 'l
-si, filUfio, st Pro, anda. à ooroifia, que
! t non, cando velan os . Relsea oon ()bi
deixan nada, comia non esteas durmindo.
-\Po-1s pon U ta:rµ~ o t.u aapa:to, me...
m:â. Pold.a. qué os Retses oil• deixen algmrma eousa, anda ...
Por Mmpra.oel--o neno, a na.1 puxo o lileu
2.a.pe:to a oorón do do seu ftllo. LOSIO, antre

&J;>ertu e bico&, e contestando eoma puldo .a.. infindas per¡untu do neniño que
quirfa. saber de onde v.ttlan os l'diagos., quQnea aon • coma i:dtvHlan oales nenoi ~on
Q6 bôô e cales os ma.lo.s, foille quiit ando a
brusa, os pantalós, os calcetf&. Oando estivo lspldo, de1.tóuno na. oamlña, coohóuno ben oochadido, déulle un ble-0 e reoomendôulle:
-Durme, pecha o& ollit'ios, que .axifia
viràn os Retses Mag-os.

Durmfuse o neno e &0fiou. So.tiou ooma

sonan todol-os nenUios no víspera .d o día
aeuciado.. Softóu que un fato de anxelifios
de aás de pratll, brancas· coma. neve, vlfl.an voando, óarre:xando 80:r.os da escentilantee côres, aou@ula.~os dl9 xoguetes-. D•
trátit Tiilau. 08 Relees. Brao velUfioa
de
longas barbas e cara rid~té. Un .d'eles
lltl',gro. ·Pero ¡ oousa. liitrana. l, ROll. lle puKo
m·•tlo. Fitóuno oo ¡eu ollar 1.loumtflallte,
e sorriu, amostrando a.ntre o& &eui be.Uros
Uil.-!! dent68 coma p1ft.ó,g,
U» anx.IUlo, pQflen.'1.o a nrmtlla boqw_
fia á relllt.e do ouvido d.o neno, õfxoll• çon
melgsifig falar :

So.rrt porque di bO, e uon che ha pgfi~r
&.a rbós, 'om,a aos nenoa m.alos.

f)im'.p ois, os outros Reises colleron do8
goxos moito~ :r.oruetM • ¡uindãronnos.

-

O u.enifie abriu os ollos.
Xa .era. dia, e 111lha. r&toUl.a. de lus eu...
traba pol-a rillidlx-~ 1u• a toaest.n. m.al
pe"haclR d:eix®a.
Ollou pr.a .todol-o~ cmrruno.boa 1>rt. ver.
!t aJ¡ún anxelifi.o ~tal>a ax~tlnd.o a1achado. Lo¡o, eonnne>tdo li\e gue nin¡néil
habia~ bQ;ixôus• da eamd.íia • fol pa&emAa~
mente chegá.ndou a pri.de o Tlsp·&ra. <t.e.Jxa..
ra o iOeu zapato e mall-o da nai.
Ali estaban os d.ou2'. No seu vlu metida
pol-o cat'lón unha. esco:peta que atravesaba
por entre medio de.! pata.ti a. ua cabalo de
caTtón; n-él atopóu tam6:u. unha la.ranxa e
máte un oucurucho oon pH1ós • amendoas.
JQué l&diola a. do neno 1 ¡ Qul telloidad.e
ao v'rest dono de aqueles XOIJU•tff que
os Relies lle deixaran coma. premJo l sua
obedencta, ao que.rer que lle titta l sua D&loUla.

Pero 1úpeto ollóu pra o outro zapaito,
o da 11ai.
N-él habia. ~tido un Qarboo, un ¡ran-..
·de cà.rbón,negro,
O nenUlo quedóns·e oba!ueaido. Pe:to
axit1a, brillándolle un ló.stre¡o de ca.rra.•
u nos ollos, botóu a. mSLn á aquel oarb6n
aldraxante e aga.chóu:ilo,
,Nana.1 quêr~ moito e ttabal1a1 tttamá
Q boa--dlxo.
Oontempróu despois oon solermifto oUa.r
os xoguet~!I, aloumlfiou o cabalo, bicõuno,
e meténdolle logo a cab~za no za.pato dai
sua nai, chamlóu:
........¡ Mamá, m.amafia, m~·ra. o que che deixaron os Re1se9 !

Leandro Gard.

•

* •

campanas de BastabaUs,
Cando -vos oyo tocar,
Mórrom, d1 ~oidades.
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Y en tanto o sol no se e!1conde,
Nunha ped1Mia me sento ..
Cando vos oío rocar,
Campanl'fias,. campanlfias,
Sin querer .torno â .chorar,

Cando de lonxe vos oio;
Penso que .por min cham&dCT!!,
FJ dM .entrañas me doío.
D6iotne ue dor ferida,
Que nn:tes Nña. vida enteira

Y oxe tefío media vida.
Sr'ilo mr.dia me clefxaron.
que de alli me trOllKeTOD,

()~

Os qlle . .d.e ali! me rouba.ron.

m sentada estou mirando
Cómo á lua va:i safado,
Ctimo . ó sol se vai deita:i1°do
Cá:l s.e deita, cál se e!1conde 1
:i\fontras tanto corre á lua
Sin saberse pa·r!i conde.
Para àónde vai tan soia.,
Sin qu' á os tristes qu' á miramos
!Nin nos fale nin nos. oia.
Que si oira e nos falara,
cousas lle dixera,
Moitas cousas Ue contara.
~loitas

Nan me roubaran, traidores,
j Ai !., uns amores toHños,

IV

¡ Al I, u:ns to11ños amoTP.S.
Qne os nmor·e.s :):R fuxlrnn,
.As soida:d es Yitieron ...
Oe pena me consumiron.

eada -e~trels, o .seu diamante;
Cada nube, bnano.a prumá~
Triste á lua mar.cha diante .

1:.liante . marcha crarexando
Veigas, t>rndos, montes, riosj
L~nd.e 6 día vày fEJ..Man.do.

I1
A16 pól-a mafiaMH'.ía·
enriba dos outeiros
Lixekiño, l.ixeirifia.

.::;ub

Como unl1a cr.aba

li'x;efra.~

Para oir das ca.mpanifias
A batalada pirmeira.
A pi.rmcira d a alb.ora.da
Que ro.e traen os airH'1os,
Por me ver máis consolada.
Por

.falta. ó ·àía, e. noite es.c~a
Baixa, b.aixa pouc' · ú. pouco,
Po.r montanas de verdura.
De verdura e de follaxe,
Salpic.ada .de 'fontit'ias
Baixo á sombra do ra.maxe,

Do ramaxe donde cantan
Paxari.flos piadores,
Que co aurora s.e levantan.

me ver menos chorGsa,

Nas suas alas má traen
Reb uldeira e queixumbrosa.
Queixumbrosa e retembranda

Por Pntre n ' 'rrñe

csp.~sura,

P11r entre o vr.rde ru'bor:.Hlo.
E pó-la verde pradeira,
Por riba da veiga llana.
.'~ebuldei1 ra ·e rebulde1ira.

III
Pasenifio, pasenl~~J

Vou pó-la ta·rde cala.da,
De Bastabales camiño.
CamJtlo do meu contento;

Que co á noite se adormecen
Pttra que canten os grilos
Que co as sombres aparecen.

v
Cnrre ó vento, ó rfo pasa,
Corren nubes, nubes corren
Cam1fio da mitfa casa.
Mifia ca.sa, meu abrigo .:
Vanse todos, eu me quedo
Sin compa:tia nin amigo.
Eu m'e que.do contemprando
As laradas d' as casitias
Por quen vivo sospirando.

-

...............
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Ven Á nolte .. ,. mor·re 6 dia,1
As . campanas tocan lonxe
O tocar do A ve Mqr.fa;
Ellls tocan pr~ que rece,
tirt nó rezo que oa saioucós
Afogándome parece
Que por min ten que rezar;
campanas de Ba.stabaes,
Cando vos oio tocar,
~

Mórrome de soidades.

Boaalla Ca.1tro.

Ir pillar terra ·ao mar
Fora Farruco Louzán home de moitísima
sabencia natural, e por añadidura, de honrada concencia, afecto de cote ao trafego da
sua facenda, libre de vícios e reito no s_e u
comportar, o mesmo no seo dá família, coma
no seo da vecindade, a que por mor de condici6s tan virtuosas, mirábano c'un re.speto o
unha veneráción, cuáse que millàr que ao se...
ñor abade da parroquia.
E verdade qne aqueles tempos á os que
me vou referire, a sicbloxía resp.Iandeda nas
almas coma cou 'la santa, coma unha verdadeira virtú; as xentes non erah tan de vacúa ni tan salmoireiras, cal as de hoxe; e
hastra p6dese decire que abonda.han en entendemento e en educación.
Porque, por moito que os séc1dog cami.fien á éito, traguéndonos descubrementos
centíficos á feixes proporcionando â humanidade a maneira de u.llha vida regalada, é certo tamén, e así temos q-µe
convire, que a humanid~de, bulindo en idoas
descabeladas tanto no terreo político coma
no socia¡}, vai cau..,are agora u.nh.a revOll,.
taina de tal xeito, que sigurrumente non se
fará chegal-o día no que o home trocarase
n'un istrumento áutomático, sin alma nin
cerebre. E a.inda máis, se imos facer mentres
sobre da preponderancia que se lle quere dar
hoxe a muller, concedéttdolle o dueito dos
calz6s ou das cirolas-qu~· para o eonto vai
sere o mesmo.
Eu confeso a miña verdade, quizaves porque a Natureza fíxomc un home com.preto,
den des da cabeza hastra .,. os pes.; e d '-acó
que seia un antifeminista convencido, ao
considerare que a educación da muller está
ademirabremente fixada nas leises da Natureza mesma: atender ds labores da súa casa,
precepto que debe se lles facer observar, que
d'abondo ten co éstos, se os adeprende ben.

•••
Ir pillar terra ao n¡ar, parecerá ao leitor ami-

go, un conttasentido, mêi! non resuita asf
sere.
O petruclo do meu canto, foi o qrte fixo
o milagre, en San X1ao de Sergude,. aló
pol..o primeiro tercio do século
desft
cubremento que moi logo practic6use pol...ia
bisbarra enteira e por todol-o distrtito; e
de po.uco tempo a estas datas, pol...-e.s man•
tañas do pattido de Ord..enes. e de algunhas
terras de mais· lonxe.
Persoa Louzán, como lev-0 dito, moi sabida,
coma bon pe.nsador, . adivJñarai o modo de
que as suas leiras estfaresen de cote vizosas;
xenriolase n-elas o froit-0 axiña.. arrumbado
e sustancioso: aquel mUlo e aqueJas patacas
das leiras do tío Farruco, daban mesmo xenio, provóeattdo a cobiza dos seus veciños
que non maxinaban)-mentras as d'eles·
presentábanse cuasque estéreas ou e~rra
das-de que clás de abono él iba á se
aproveitar, par traballalas d'aquela maneira,
a non sere que tivera pacto. co diaño.
Pol-o estrelecer dos primeiros dfas de todol...()s anos do mes de Setembro, o meu tocayo erguíase do leito, tiraba o carro do corral, asentaba n-él as cainzas, sacaba da :eorte aquel pat dt bois de coiro tnarel<> relucente, e rebustos coma catcdrales, botaba no
carro un bon fei~e de. cañptos, para. comida
dos a.n imales ditos, e logo, de aparellado de
este xeito o carro, aprovistábase de un sobe..ran taco de broa e outro de freba de porco
cocida, e termando d'aguillada, e cham.ando
ao gando, arrincaba da casa·, subindo â modiño, á modiño, a empinada e longa cottedoira de Sergude hastra chegar a.o camiño
real.
Xa n....éste, na primeira taberna que Sé lle
deparaba, botaba un pucheiro d'aquel augoa.rdente ten.tador coma agora non se vai
vere,-nin se cata pol-a porcallada que contén,
-e camiño siguindo; viña .facer alto nas b,e~
ras da rf a do Burg<>.

xrx:,

N.~sta, Lonzán, co aquela grandé pacen...
cia que Dios lle dera,. encomenzaba a cargal-o carro hast:i-a moi por enrriba das cainzn.s, formando artística pirámide, ben alisadiña, da rica area, fina e branqueada que
crfa a esprendente e pintoresca ría; e de seguida, ao rematare a labor, repara as suas
forzas co as farturentas vianaas que levara, e
dispón a volta para a sua casiña, mais contento que unhas Pascuas, nas primeiras horas do serán, repitindo, cal fora natural e
necsario, nas tabernas de costume do .itinerario, os grolos de caña, o se se terciaba, do
viño das mariñas de Betanzos, de grande
sona, estonces, pol~ bondade que o abonaba.

Ca.ndo entraba ao
Sergude o carro do
o apreciado abono,
canto, monótono ~
alegraba ao gando
tirar d'él con máis

anoitecer , pol-a calle de
tío Farruco, conducindo
ao son do acompasado
candencioso que tanto
para lle dar refolgas e
empuxe, os vecifios ·do
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lugar., e~ramaban con Certo d~ÍJco de cobtzoso amargor:
-t Xa Yen Louzátt de artotihcar tetta ao
marf ..,,
â tal terra, ditposta ~n morea8 ao ei..
~i~nte dfa sobre dáe l~ira9, e lo¡o espalla·
da por toda& elai, aervfa de prebe anstancioso pàra facer xermolar o froito axiña, e
en ¡ri'ande abonciancia.
O milagre de Louzán, estaba na ria do
:Burgo: n '~stes te.mpos, coma decimos mAis
arriba, van se aproveitar de ~1 moitísimas
comarcas, hastra das de terra ad.entro.
Vaya esta. lembranza de a¡radecemento,
pol-a parte que t m1n dime a correaponder,
A mcmoria do meu tocayo.

a

l'uoo 4e 'l'••ea70.
Sa.n Xiao de Sergudc (Carral), mes de Nadal de 1918.

o mesmo cd.Mo a.caritla.,
ten maxeza ·tan .sobrana,
que canldo :ftrelllte estrala
ooma ca.doiTo de lume
que ten rayos .p or pálabras.
Lfngoa dinia de tal xente,
linfgoa d:1na de oàl raza,
que non morre en tanto teft.a.
no seo da sua terra braYa.
o llifio feito o'os seixos
Da if.s.tQ Monit afia.

:na m-011.taiia hãnos de vira.
a fei1ticeilra albor•
que o noso df& de grorJ.8'
anuncie con ledaa cántigas.
88 inda. non estamos ·lllJOrtos
4 porque istJa ·ti:r.ra amada
ltodo ó que isemp.re foi n~o
p.rd·ou, como en .fllrca santa.
Montafia dos meus amores,
layal e 1lrmli Montaflia,
¡ti és quén ga1'dou a eRxebreza
!toda ida 1terra plá.ic.a 1...
,.....<¡\{ont'a.fie&es 1 ¡ Voume Yosoo 1
fViva ~ M.1onta6a l

.&l'b•rio Bi'balta.
F•rrol, 1898.

Cantiga da montaña
rr.rre. fera, terra fera
terra brava, terra b1'aTa,
montee que acougé.-1-o lobo
antr'as VOSBB uoee altas:
J OOID¡fJ.

.Pra min '8 aarrtda,

mtfta garrida. Monta11&
euruón da mUl·a rterrà,
lobo de. 1aUega raza 1
Din Q8 que te non <mn·o"em
qu1 eras fe.ra e desleirada,
• oe ftlloe dos vals trooi.d<Mt
'lnda. P4Wii&Il que te a.l.d.raxaa
ea.ndo dfn con certa aqusia
-Bó 1 A Mon.taíli. l

.....

A Monta& 1 Deue m'a dea
tal coma é, tnonfefra • bT:n
oo seu orballar contino,
caa suas ohouzaa g.alanas,
oas 'iU8.8 carquetxas -ve.Mes,

e.as suas xes.tas m6d.radas,

cos seus toxos amaTeloa,
ou suas ea.rballeiras altas,
porque eu, que sei oono~la
porque eu, que sei ap.reciala
.Po-1-a Monta.tia, relouco.
-Ai J A Montaf'i&... 1

-

De Tra,aanquelos é. Ourtis,
dende Vllaooba A Aranga,

dende M-0nfero á Sobrado,
dende L1bmeiro é. Caldas,
dlênde Santilego t Melllde
t.iloa toda .p aselada
1 oando mais v1To ¿_ela

·m m deseto non deixa.la.
:9nxel> re, la:yal e f o ~te
Qt'{aae elqui a. DOSa na:u.
• a 1-a.lma raJiega alienti.
na;s oob·aa enteUha:daa
qu~

¡.ardan as lenda.s ae ouro
De lita Monta.tla,

-

N-a!Jl trunta o nrbo mtxico

~ • brwtio da fala

gue nos labras d08 da aldea
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Do " Catecismo
do labrego "
te 'Yalea1zla I.a.mu Oanajal

-

TERCEIRA PARTE

'' obru de mileriaordi&

101

caioru

A1 aete eaplrHualu , .. •• sete corporal•

As espfrltuáles son ~stas:
o que ~Oil &abe

A primei.ra ensma:r

11~

brairse das fa1ol&s que á mludo nos ar•

man.

A segunda dair bO.s oon:seUos Os qu' están pra cair.
A 1terooira: correxlr Os que non ven pO!r
onde carnUian.
A ooarta pemoor as inxurias hB&tra que
un polda f aoor o seu xenio.

· A quinta. consolar às :mJUllerea dos que
emlg.ran p:ra as Amérecas.
A sesita sofrir con paoencia, na.mentrta.s
non haxa outro remedio, as fraqueza.a •
mJala.s ideas dos que mandan.
A séutima rogar á Dios pol-os 110&os alealde9 defuntos.
A prtmleiTá Ydsita.r a.s bodegasi dos ve61~.

A eegunda ~na.rlle o oa.mjfio d& ton-

berna Os- que te11en fame e dmx.a.rse !l! si
GOOvtdan.
A terceira en.SinaTlle. o 0:8!Dliio d'a. fonte Oe que teõ.en 1ed1.
A oo~rt& red.lm.tmoa oando ch91'ae o
Ciatl<J.

A . quinta D1antl8!T o xa$1tr1 Os que non
te!itn oirolaa.
.A sesta <1Ar pousada O pel.e¡rfao s.l -téD
.on 41U• pqar.

A iéutiJna levantar mortos.

Do " Catecismo
do labrego "
4e Valentfn r.a.mu Ca.rva.jal
~

COARTA PARTE

-

En que •• decrairan os Sacramentoa que
•• han de reclblr

Xa vimos oonw Aabtd&.s o

q~ hab~eM

de ereer, I>idir • obrar: Texamoa eómo 16.·
bedes o que habedea de reclb1-r , que f o
derradeiro : decid9 oi s·a cramentos.

OS SACRAMENTOS DA EIREXA LABREGA
SON SETE
O prLIIll91ro, Bautfimo.
O tefundo, Con:tlrmación.
O terHtro. Penitenela.
O eua-l'to, Comunión.
O quinto, E1:tr.ema.-Unc:tón.
O H&to, OrdeD.
O H1lUmo, Ma.trimonio.
P.-¡Pra que • o Bautdsmo.
I\.-Pra nos taoer or11ft1ano! anqua lo¡o
nos tr&tin como mouro», e ,pra que tefia..
mos un nome o'o que H nos oon02a n-os
reoihoi da. oontrib\Ioión, n-as ustas do
sorteo d• qulntaa, n-ae oitaotôs á. xutclo
e n-outros .d ooumenttttos por este xeito.
P.-..¿Pra que • a Conftrmaoión 1
R.~Pra. ·que non botemos de perda o
noso nome e pra que, co-a Iuftaida. que not
dan n--a cara ô oontlrmarnos, nos vayamos
afacendo a.s que mais adiant" nos han de
dar n-o lombo.

P.-¿Pra. que • a Penlitenc.ia 't
R.-Pr·a pur¡ar es ¡pecll.dos a.Beos., que
08 lloto1 ben pur,&dol-os temos 00-11. vida
arN1.8traidUia. que ievam.os.
.P .-¿ Pra que 1 a. Comunl6n?
~.-P.ra. qne. m.ruitefias as Dosas almas
xa 'fUe o~ eor¡ma andan f&meatos, oom·o
BiQ1 e· aQiout,rQS 19.l>emQ•.·

.P.-¡Qw' i l pr~~ pra oo..mul¡ar?

Pra

quer hora.

qu• non

~on

Ia.bre(os estar
fm a.una» àendt as 4oce da dnradeira
n.oi~: no111outros como titmpr• temoi o es·
tómaao valeiro, podemo~ comu~a.r a calQi

Recordas
¡ En non sei como foi 1 Soilo lembro
na méttte dorida,
o recordo tristeiro e pttttxe11te
de un barco fu~do con rum9o a tstea ci::imas;

de ao.ha prai;¡ qu~ o mai:i.to &t né9oa
cos c~os fundía;
e de un pobo c11b1rto de casae
qut . âe ledas raiolae do iOl r1loclilb.
¡ Ai 1 dt cot' ver~i, or..iteqadrà
qu• ~ olloe dirixa,.

a ~tica imaxe do pobo
que dendcs do ba.rco n1ir'i ~qod tUá •.
Alf abrin mifia i-alma h luraiarea
eternos o fonchos do sol e da Tida;
alf, àlagre. chout~i de pequeno
por montes, por corga~,por nla, po.r Cllllp{as;
e alf, en fin, de unha nai aa&all,ira
sentin à! tuaves e puras caricias.. .,
¡ Ru non sei como foi l Pwo qu~ro
mandarlle A tcrri~
-xa que d~ ela m• ttopo alonf•do
por maree iucntea-enToltOti na •rias.
qu.c~me,

un aalaie, 11nha b4goa, un

sinxdos intcrprea da má~ bendita
que me embarga por Tel-oa mc!lS l&rea,
o ceo purismo da amada Galicia1
~ aquel pobo formado de chouzas
aleirea e brancas, das que Ullha ... ¡ 6 a mifla 1

Julio

Oam'b~

Buenoa Aires, San Xnan de 1001.

• * • Cistellanos de Castnla,_
Trata.de ben

~s

¡alle1os.:

Cmido van, van co~

1'0Stl!,

çanão ven, "Ven como ne1f'os,
-Cando foi iba 8orriado,
e.ando Tou, Tib morrcdo
A luciña dos me11• olloe,

O amaRtifto do

i:net

pejto.

Aquel, mAi• quo 11.cvt ltranco,
Aquel de dozuras chcio,
Aquel por quen eu Tina
sin quen vivir non quero.

a
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Foi á Castilla por pan1
lle deron;
Déronlle fel por bebida,
Peniñas por alimento.

Que o mar deixou te olv:1 dadi
E lonxe de ti correron,
As. brancas auguas que traen
De prantas cen semilleiros.

Déronlle, en fin, canto amarg·J
Tén A vida no seu seo ...
¡ Castellanos, castellanoe 1
Tendes corazón de ferro.

Nin arbres que che den sombras.,
Nin sombra que preste alent-0 ...
Llanura e sempre llanura,
Deserto e sempre dese!rto ...

¡ Ai !, no meu corazoncifío
Xa. non pode haber contento,
Qne está de dolor ferido,
Q\le está <le loito cuberto.

Esto che tóeóu, coitada,
Por herencia no ~niverso,
¡ Miserable fanf an-ona l ...
Triste herertcia foi por certo.

Morreu aque1 que eu queda,
mín n'hay consuclo;
S6lo hay para min, Castilla,
A mala lei que che teño.

En verdad non hay, Ca~tilla,
Nada como ti tan feio,
Que ainda mellor que Caatilla
Valera decir inferno.

Permita Dios, ca.stel1anos,
Castellanos que aborrezo,
Que antes os gallegos morran
Que ir á pedirvos sustento.

¿Por qné aló foches, rue.n bett
¡Nunca tal houberas feito f
¡Trocar campifios frolidos
Por tristes campos sin rego t

Pois tan ma] coraz6n tendes,
Secos fiHos do deserto,
Que si amargo pan vos gattatt,
Dádesllo envolto en veneno.

Trocar tan caras fontiñai,
Rfoe tañ murmuradciros
Por seco polvo, que nunca
Mollan as bágoas do ceo.

A16 vnn, mal pecadiños,
Todos de esperanzas cbeios,
E volven, ¡ ai 1, sin ventura.,
Con un caudal de desprezos.

Mas ¡ ai !, de onde a min te fucbeg
Sin dôr do meu sentimento,
E aló a vida che quita.Ton,
Aló a mortiña che deron.

Vãn probes e tornan probes,
Van sans e tornan enfermos,
Que anque eles san como rosaa,
Tratádelos corno negros.

Morreches, meu qneridiño,.
E para min n'hai consuelo,
Que onde antes te vfa, agora
Xa sólo una tomba vexo.

¡ Castellanos de Castilla,
Tendes corazón de aceiro,
Alma, como as penas dura,
E sin entrañas, o peito!

Triste como á mesma noite,
Falto de dolor o peito,
Pídolle a Dios que me mate,
Porque xa vivir non quero.

En trós de palla sentados,
Sin fundamentos, soberbos,.
Pensás que os nosos filliños
Para servirvos naceron.

Mais en tanto non me mata,
Castcllanos que aborrezo,
Hei, para vergonza vosa,
Héivos de cantar xemcndo:

n sara.mago~

n para

E nunca tan torpe idea,.
Tan criminal pensamento
Coupo en máis tatuas; cabe:aas,
Ni en máis fatuos sentimentos.

Castellanos de Castiila,
Tratade ben "s gdllegos:
Cando van, van C0""1Q rosas,
cando ven, ven como neKros.

Baaalía CJaltro.

Que Castilla e castellanos,
Todos nun montón a éito,
Non valen o que unha herbiñs
D~ estes nosos campos frescos.
S6lo pezoñosas charca·s
Detidas do ardente suelo
Tés Castilla, que humedezan
Esos teus !abios sedentos.

Galicia, patria miña
Deixa terra queri.da, agarimntta,
que un flllo que en tf puxo enteira a i-aJma,
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hóxe can te go2óso as tuas ledfcias
terrtfia onde eu na.c.fn, l terra adourada r
Délxa que a m:itia .musa, 1nsi>1r.adora
de aleg·rías, . tris•turas i-esperanzas,
traía ô meu pensamento
rec.ordos é ilusións... cousa·s pasa.das
que fuxiron pra sempre,
e ,pra sempre no peito· están grabadas.
Os verdecentes camrpos feiit iceiros
onde eu xoguéi na -inf anela;
aquelas arbor.eda.s deleitosas
que á carón d'os regatos sombreaban;
os rios rumorosos e tranquf.los
que levan un call!tar n-as doces au,guas,
os prados, os .pinares, bos·q ues, leiras,
a 1gresla do lugar coa. sua campa.na
que, cando á morto toca sona amarga;
as casas. que somella.n brancas pombas
coa raiola do so.l alumeada.e.
os paxaros que can tan n-a ribeira,
as froles ..., en fin, ¡todo ter.r a amada !
tén pra min un recordo doce... doce ...
como doce pra min ~ ouvil'a gaita,
a gaitiña querida e lastimelra,
a gaitifla que mil encantas garda,
e-o mesmo sona chea de tristm·as,
que no adro tocando á foliada

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

Ou l tempos que fuxiron xa pra sempre,
tempos· en que perdéus·e á mifia infanc1a.,
deixad.e que adem.tre á mjfia terra
e que ch(}re, coitado, trtste.s bá.go;a s.
E si algún dia., terra, que amo .t anto
-porque eres mifta nai e mJlfia patria
e sollo por U vivo-te viras por 1ngra·t os a1draxada.,
eu irfa á loitar, Gallcia mitia;
1 en antes que mdra.l'te asoba1la.da,
ã mlin mesmo arrincárame as entratlas.
morto quixera. ser... que por cobarde !

:àalllótt aa-. ~ch:ein.

nacre, e mirâbaa satisfeito das xenreiras
que criaba ôs c-ompañeiros con aqueta xofña
pra él tatl estimada cu:ase que a noiva.. a
mais garrida mariñá da costa, cuyo nome,
María, puxera ô seu bote, pra teren xuntos
dos grandes quereres, despois da nai.
Cando~ po1-as festas de María Pita, fadan..
se regatas n~ Cruña, non volta él pro lar
sin unha presa de cadelas pra a nai, e un orgulliño máis pro querer da noiva, g~nados
os dous pol-a sua bucetá, a forza de correr
pol...a bahfa como pol-o aire.
N-a noite de San Roque peqneno, en Betanzos, víñase rla enriba hastra os Caneiros,.
e Iion habfa iluminación máis bonita que a
do seu bote, )l::a de refomo, ni pareixa qué
máis lindaruente a muiñeira que a que .fa..
cían os dous rapaces animados pól.o bondoso surtir da vella.
Tiñan enton a gala de locil.o traxe da te·
rra, e daba 1renio vel:...a rapaza c-o· Jimpo dengue, o roso refai~o con ·f estón de terciopelo
i-o pano de vivos côrea áñudado n-a nuca-.
deixando brilar sett cath morio. franco, fer..
moso, de ·moza ctiase madura. como unha
fresca mazâ de San Xoan de esas pintigada'
de rosa n-as faceiras, que mesmo ettcitatt o
apetito e falan de golosiñ'as.
El tamén deixaba a coroza de mar n-a. casa e púñase o traxe matiñá: non habfa azur
mais lindo que o do terciopelo das suas cirigolas, nin botós de prata · máis labrados,
mãis pintado chaleque, nin máis branca camisa, nin panos tnáis luxosos de seda aso..
maron nunca de outros bulsos das suas cirigolas, nin máis cortada monteira nunca vírase, nin-¿ por qué non decilo-millor mozo bailóu nos Caneiros: esto decfao a namo-rada rapaza axudada pol-a naí, e darémosl.fe
creto, porque tiñan razón. O mesmo era veios a xente atr.a.car a buceta n-a campía dos
brabãdegoa, xa cobizaban que a múseca ta..
Ca!'le unha muiñeira pra vela bailar õs noi-vos
de sada como diran en chamarlles.
Y...eles sentíanse orgullosos de aquela adimiráción, e A naiciña cafalle a baba, como
quen di, mirando pra aqueles que pro ano
serían esposos, Dios e o mar mediantes,
pol-a conta.

n

A nai
l
Xa e~taba lista a buceta: os remos n-os
estrobos, o paú ben teso e dereito, a vela
ben cargada e a cana lixeira y amorosa A
primeira mau. Xeítosifía era a tal buceta como unha de esas píltaras reales brancas e
cincentas que rebulen n~ pt"aia, e de andares mismo era unha pruma, una. gaivota, cando, empopada pol-o nordeste, voaba riba as
escumas das olas, como unha paxariña das
neves.
El, o fillo da tía Rosa, fundaba seu orgullo en têla limpiña como unha c6nchega de

Estaba, pois, a buceta lista, e nietéronse
n-ela os tres, como sempre. Tra.tábase de
cruzar de Sada á Ponte do Porco, aproveitando a brls da enchente marea, hastra La.nobre, pra vel-a festa.
A bahía de Sada, azur escuro cos bordes
brancos, somellaba unha xigantesca turqu·e S(l engarzada en ptata: a bris da marea mor•.
díà, as veces, e o mar, rizándoo lixeiramente,
e o sol outonizo, páledo, brilaba n-unba e t.mósf era pura que deixaba ver os pobos da ribeira como píntigas brancas n~ fondo inda
verde dos brabádegos: paresdan cãrrizoa
pousados n-<> mar. Alâ, pol-o noroeste, algunhas nubes promizas, redondas; embala
das, íbanse estendendo como broches e&-
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euros tt·ó raso de ce.o, rempuxadas pol...o
vendabal, inda alto, pro qut amena~z:tba
baixar A enchida batendo o nordeste.
O rapAZJ dichoso e legre como nunca, nin
xiqué.ta lembr6usc de botar á sua ollada del
costúme de baixo pra enrib~: ¿ levauào A vei..
ra ecus amorea, quén se lembra de mi1ar
pro ceo?
Fora do abrigo da pttnta, iz6u a vela l!eñindo o menos posiblc de babor, pra que
durase m4is o camiño, como bô namorado;
amarróu a escota e-unha confianza. imposibre, e e-unha mau n-a cana e outra xogando co-as de Marla, que a preixaba tremand_o
do carifio, deixou a buceta cuase libre acabalar, bandeando, n-as olas que, colléndoa
de costado, abancábanna, como un rolo, pro
docemente, como si souperan que o rolo
aquil era niño de amores.
A -vellifia miraba pra eles como parva de
legrla, e, As veces, volvíase de espaldras como pra buscar non sei qué baixo a pequena
chopa. de proo ... e cando voltaba o carls,
unha migalla. agraxado, sourría máis dôcement• 6 ver A rapaza como unha cereixa,
• O seu fillo ~ oll09 brilantes, cheos de
lus, como si metera en eles un anaco da
eeo ..•
Alá, n-o medio da bahía, pasada xa a b~
rra do l.landeo, collé un os o pleamar. A brir
foi caindo maina, e as balas do noroeste,
postas riba d~ ele&, par~scfan ameazalos dct
un d~sprom•, como ei fartos do correr pol...o
ceo de enriba, quixeran brotar n-o de clci,
e».Yidiosos cicaii de que fose máis fermoso,
máUi ¡randt, e fora Dioe, mAia divino ...

III
O bandUo foi terrible; a ola seu bat~u
n-o bote como unha avalancha, e púsolle a
quilla Ô iOl.
:aiee, embebidos n....a aua pequena groria,
esquenc~roniG do mar, e mcntraa a vella remexia por ccnt~sima vez 11-0 eála.brot~ do
rinc6n e os rapaces xuntaban os lábeos, che¡6u a racha· levando diante a ola inmensa
da barrida, seg6u o pau á rente, viróu a buceta, e logo non se viron máis que tres corpos loitando co-aquela rabiosa olcada que
os enroscaba e revolvfa entre as suat> :x;igantescas volutas de esmeralda e neve.
A seca pasóu, i-cstonces víronsc ús á outros, soparad0& por moitas brazas,-¡ unha
etcrnidá de ani\lstias !~ n-o peito do rapu cscomenz6u a terriblc loita doa dous
amore:•: podrla, cic1Hs, salvar un; pro,, n-a
i...alma si unha forzá rempuxáballe â nai, outra no menoa ¡N.Ode, cham6.bao pra a noiva.
A probe vella, iÍll forzas, afondaba xa, e
liaM n... tiQ mirada unha dôr tcrrible, infinita, porqu, na a loita do. fillo; pro non foi
máis qu~ un minuto, porque éatc; coinenz6u
á facer por ela 6. ~andes brazadai de11poi1t d~
botar a Marla unha d~ C.iai mirada.¡ iubH...
mes que Dioe ctnv{a pro eco. Ria, a rapaza,
sourriulle porqu• tamén tivera nai e com...
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prendfa. ' o mozo, forté .xa, chegábase A
sua nai, que õ velo cua~ diante_, feito o sa..
crifici.o, sentiu agrandárseUe o curàzÓn, axig-antarse o pensamento batido pol-a.s aa~ d•
outro sacrificio máis grande, mÁis :xeneroso_,
máis subrime, e berr6ulle pecha.ttdo os ollo~
e abrindo a i-alma:
-¡A ela, meu fillo, á ela. r.
Despois, cerrando os brazos,
deix6use
afondar, ment:ras as olas, riba de ela, paresceron parar seus ruxidos, o vento calou, mudo do pasmo, e a· N afureza toda creérase aus-pcndida un anaco ...: o mundo non pode com...
prender as grandes subrimidades, porque
non tivo nai ...
Cando o sol ras¡óu as apreindas nube!I,
os noivos, de x:ionllos n...Q pr~a, rezaban
chorando, e os anacos da xentil buceta .enta-'
lados n-un penedo, paresdan restos de unha
caixa de morto, porque aH no seu fondo, de..
sarrollárase e morr~ra un gran poema: o cu·
razón de unha nai.

!'ranoi•eo.A. Xcvoa.

GLOS.A.

Fame de xusticia
Castella-nos de Castma,
TratadB ben

~1

KalleKos ...

Rosalia Castro.

Tratádenos. bt!.11, casteláns, quG TOS temos
meda . ., Vos temos medo porque nos tratáchedcs mal.~.
Nós vos ollamos che¡ar pol-a nosa terra,
a voe vemos cobral-e côr que xam,ia tivéchedes, e voa contempramoa sacar de entro
nós riqueza, ¡abellas que viñéchedes buscan•
do t:rore¡ que poidera¡¡ dar mel 1 n sabemo'J
da vosa terra parda, e triste i estéril, e non
vos temos xenreira, e vos deixamos Tivir
como irmáns connosco, sin cavilarmos ·q ue a
voi?Q patria é terra de chaláns ...
Mais, vós, cando van nosos homes po~
voso paí~, non tendes caridade de eles, ~n
tre o so¡ aburador e os amos ne~reiros, viran ôs mozos da sega descóridos i-escravos ...
ainda máis, vós decides que todol...os gallego~ somos carne de servidumé ....
Séde connosco xustos, que temos fame do
xusticia ... Séde connosco bos, que eetam-0s
fartO!I de mal. .. ¡Unha rosa sin au¡a ie mur~
cha e so desfolla, e a roseira que a deu perde
a~ follas e v.frasc seca de todo; maii 6 paiO
qu ni secando, Yanll~ endurecc:.ndQ as eipiña~ 1
A nosa alma ó pol~ Yosa. c.ulpa 1Wha roseira qlfe ttccóu,, e que de~ toda a .sua Tida
non ¡arda outra couia qu~ aguill6ni como·
esporas ....

:a

A. V.

OOJITO

O segundo premio
J

go non se falaban; e que os domingos, como
tiñan por costume, non safan xuntos, caus6ume. isto unha gran istraneza, e por moito
que caviléi non ·atopéi o motivo de aquela
separación Algo grave debera de psaa.r
entre eles. Sintín ganas de saber a. causa do
seu incomodo; pro deixéi pasar algún tem..
po, pra ver si se amigaban, cou·sa que daba
como certa, e vín que pasaban os días, e que
a miña suposición non se realizâba.

Eran dous amigos inseparabres; un de eles
traballaba na mesma casa que eu, i-o outro,
ainda que era meu amigo, non-o trataba
con confianza; verdadeiramente, facíaseme
pouco ag.radabre, e a nosa amistá nunca. pa·
sóu de superficial. Meu compañeiro notóuno, e díxome un día..
-Non sei si estaréi trabucado, pro dimc:
l fíxoche algo meu amigo Xosé ? •. • noto que
precuras fuxir dél, que non acougas cando
estades xuntos, e que cuase non lle falas. Is·
tráname moito isto, pois él é un bô rapáz.
-Non""° dúbido-repriqueillc-será todo o
bô que ti queiras, pro non se me fai sempático; atopo n'él algo que non sei eispricar.
Ainda. que fala As veces con moita dozura e
boa crianza, penso que non sinte o que df, e
lémbrome de que detrás da crus pode estai-o
demo.
Fixo o meu compañeiro, ô escoitar isto.
unha verdadeira apolo:da do seu amigo; falóume con calor dos seus méretos, non tivo
máis. que gabanza·s pra él, e durante un ana·
co, pintóuno como o millor . dos homes, i..;o
máis bô dos amigos; e finóu con istas pala•
brae:
-Xa fai tempo que o trato, e xamá.is, ffxate ben, xamáis discutin co él, nin me fixo
nada maio. Quéroo, e non teño pra él segre·
dos, e creio que tampouco él os ten pra
mln.
-¡Queira Deus que non esteas trabuca..
do-dixen-son pouco psicoloxista, e non te·
ño costume de facer profecías, pero non hai
regla sin eisceición ... e vou a facer unha: disme que nunca che fixo nada maio, e créocho;
pro podes estar siguro de que o día que tefia ocasión ... B~n 1 abonda, e morra o conto.
Sorrluse o meu compañeiro, cambeamos
de parola, e non volvin a falarlle do noso
amigo. O meu compañeiro sentía por él un
fondo cariño, e non se fixaba en pequenos
detalles, que as veces teñen moita importan·
cia; pra él todol""'°s seus amigos eran bôs e
honrados, i-en todos depositaba a sua confianza: pensaba que eran bôa cotna él; ... ¡ qu~
trabucado esta·ba t
II

-Direicho-repricottme, con dorida .v6sâittda que me doe a i-alma ô lembrarme da
mala aición que me fixo, e .s into. ô falar dél
algo que me fai estarrecer de noxo: Un día do
derradeiro mes de San ltfartiño, díxome si
queria xogar ft lotería, i..o repricarlle que sf,
doume un recibo por valor de duas pesetas;
o recibo era ô portador, e pr' o sorteo do
vintedóus de Nádal. Dínlle as duas pesetas e
ga.rdéi o recibo, non volvendo a 1embrarmc
dél. Chegóu o dfa do sorteo, collín o recibo,
metino con outros n'ttn bolso, e marchéi õ
meu traballo. Cando saín pra xantar, fun
a vel....as pizarras de os preódicos. Cheguéi ô
.:Noroeste» e n'a pizarra vin váreos númaros, pro ainda non saíran os primeiros premias. Esperéi un anaco, pra ver si saían;
pasóu como media hora e xa me marchaba,
ô ver que non saían, cando Vin que un home
da redaici6n, se subía a unha escaleira e escribfa un númaro; un cinco; logo puxo un
· tres, eu tremaba... ¡o númaro que me dira
o meu amigo era o cinco mil trescentos vin..
tecinco !... meu corazón dou un brinco; ¡o
númaro que estaba·n escribindo era o meu r...
púxeilme n'as puntas dos pés, e vin que estaba premiado con ¡tres mi116s de pesetas !.. .
¡o segundo premio !. . . Non me cansaba de
mirar pr'ô recibo e pr'a pizarra, parecfame
que non pod{a ser certa tanta sorte, e tremaba pensando que fose un en.gaño do que o
escribira> e miraba pr'a porta. temendo que
saí sen a borralo pra poñer o verdadeiro.

Notéi que o meu compañeiro i...() seu ami•

Estiven como aparvado, sin darme conta

Un día paseaba c'o meu compañeiro, e Pª"'
sóu Xosé, e volvéu a testa. Isto aseguróume
máis da fondura do seu resentimento, e,
obrigado pol-a curiosidá, díxenlle ô meu
compañeiro:
-Non me negarás que entre tí e Xosé
hai un incomodo moi fondo, e como séi a
amistá que entre os dous habfa, sóbor todo
pol-a tua parte, prégoche que me digas o
que ·vos pas6u,
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do que pasaba Õ arredor. de mfo; paredatne
un sono, un imposibre, ser dono de· t seis
tnil .Peseta.s !. .. unha verdadeira fertuna pra
mín. Cando me repuxen senHn ganas de berrar e de brincar, e matchéi d'alí a M paso,
latexé.ndome o corazón con forza., e tiven que
facer grandes esforzos pra non correr coma
un neno. Lembreime do meu amig.o, él tamén xogaba duas pesetas no mesmo nú~aro,
e fun â sua casa pra lle dar a boa noticia.
Cando chaméi â porta tremábame a mau.
Saíu unnha rapaza; preguntéille por él, e
me dixo que non estaba no pobo, pro que
volvía no tren que chega pol...a noite. Pra
que soupera a noticia cando chegase, penséi
en deixarllo escrito n'un papel: as{ o fixen;·
collin no bolso un papel, pú:x:eno contra a
parede, ~ escribín:
«~migo Xosé: Alégrate, toc6nnol-o segundo premio. Non che digo máis.-Antón».
Dinlle o papel â rapaza; encargueille moito
que llo disc tan pronto como chegase, e mar...
chei a dar un paseio. Eran as nove e médea
cando volvín â casa do meu amigo, pro ainda
non chegara.
Marchei pra a miña casa, cenéi e deitéime.
Ateigado de lediciosas ideia8, tardéi moito
tempo en quedarme dormido; a felicidá fai
comb as penas: quita o sono. Levantéime cedo, i""'° primeiro que fixen foi mercar un
preódiro; busquéi a lista dos númaros premiado~ e ... aH estaba o meu. Gardéi o preó<liro e marchéi â cnsa de Xosé. Non estaba,
focf Rj segÍ1n me <lixo a ctinda, un anaquiño
c1ue Aaíra. O médeo día, cando iba pra :xantar,, volv.ín a preguntar por êl, e tampouco
estaba. Fun moitas veces A. sua casa e nunca <:> atopaba; por casualidá, sempr¡¡: facía
4
un a.naco que saíra.
Quixen mirar na lista xeneral, pra ver si
saíra premiado algún dos outros númaros
que tiña; collin os recibos, e fun mirando e
rachándoos a medida que me aseguraba de
que non estaban premiados. Racheinos todos; e quedeime varado ô notar que npn tiña
o qttc saíra premiado c'o segundo premio:
miréi, e remiréi, todol-os bolsos; revolvín
n'os caixós; miréi os a.nacos dos recibos que
rachara, e que estaban no chan, pois o que
me <lira Xosé estaba impreso, i-os outros
non, i-era fácil distinguilos ... e nada ... .¡ Probe de mín !.. . ¡non habfa dí1bida; perdérao !...
Tremóumo todo o corpo, e un suor frío bañóu a miña frente. Senteime, i-a. forza de
cavilar atopéi a solución: estaba seguro, e
non tiña pena; na porta da casa do meu amii:-o quitara do bolso un papel, no que escribira comunicándolle a grata nova: aquel papel, e de e~to estaba ben seguro, era o recibo.
Atopéi ô meu amigo e díxenlle, ô mesmo
tempo que lle daba unha forte aperta:
-Douchc a embora, pol-a sorte que tivemos. Como te fixarlas, pra darche a noticia.,
cscribínche n'o reverso do recibo; eis{ que,
ca.nclo robres, faral-o fayor de cobral--o meu.
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-1 Home !-repric6umc con gran de'scarott'está~ bô 1... ¿ c6mo no reverso do reei•
bôJ •.•• Tí escribícheme nun papel branco

i tí

poÍ..ias duas caras; papei que ra.ch~1 de~p6is
de leelo.
-1 Tí n'a!t pensas!. .. E~t6u seguro do qtte
che digo. Collin o recibo sin fixa.rme, escribín n'él, i-entreguéillo â criada... ¡ Estóu
seguro; e ben seguro 1
-Pois tés que perdoarme; rachéino sin fixarme moito; pro cuase teño a seguridá de
que era branco pol.....as duas caras.
O falar tremáballe a vós, i-estaba moi acorado. Quedéi como cravado no chan, miràndoo fixamente. Estaba seguro do que o que
me deda non era Certo: 8 sua cara i-'JS seus
ollos, que se baixaban ô atoparsc cos meus,
decíanmo ben craramcnte. Lembréime da
tua profecía, e sentín pol-o corpo a
friaxe do espanto, e tiv~n ~anais de a&arralo
e berrar forte, moi forte, pra qut: \oda a ::unte ofse:
-¡ ¡Ladrón 1!. . . dame o recibo. ¡Mintes !. ..
o tés e queres cobralo ... ¡Mal ami¡-o 1... ¡Ladrón!...,
Non puiden berrar, trabóuseme a língoa, e
sóio lle dixen s.ecamentc:
-¡Está ben!
E marchéi paseirifio, sintindo n'a i·alma
unha tristura moi fonda. Non volvfn a falar...
lle máis, e cando o vexo torzo a testa: f áimc
moito daño, cáusame moito dôr o miralo.
Cal6u o me• compaiíeirn; consoléino o mi..
llor que soupen ... e me lembréi da mifia profecía; ¡ quén me había de decir que iba a
acertar! ... ¡e tan axiña 1

Lois Fernándes GJ.mez.
A Cruña, Xaneiro do 1919.

Xan Labrego
Xan Labrego é un malpocado;
Xan Labrego ~ un probe Xan;
a vida de Xan Labre¡-o
non se acaba de axeitar.
Erguese con noite pe~ha,
déitase con noite :z:a;
dorme n'unha pallu2'ada
sin ter máis leito que o chall'
labra terras... de i«2U dono,
qu_c cuáseque crmas eat,n,
pois deixáronllas a mediai
pra que as poña de bon dar;
dend' a mañán hastr' a. noite
non solta o legón da mau;
2uda moito, come pouco~
pasa fame, vive mal..~
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e Xan Labrego, emporeso,
non depre nden a berrar,

l Qu~n dixo que Xan Labrego
é o que debera mandar?
Xan Labrego non quer mando;
quer soilo Yi vir é11 paz;
quer ser un home tranquilo;
quer que o deixen traballar;
quer que ô chcgal...o consumo
non lle carguen tanto a mau;
quer que o alcalde non-o apurre
como se apurran os cas ...
· porque Xan Labrego é un home
¡e si a calma se lle vai !. ..
O día que Xan Labrego
·ee porcate do que él val,

¿ qué vai a ser na¡ aldeas
de máis de catro larchás ?

Jl!aclio Bodrígu.e1 Gonz&les.

CÁNTIGAS NOVAS

¡GaJicial 0 >
1.ema:

¡Erguete

' loitai

¡ ¡Galicia 11 Nome d'"os meus amorei,
d'a.s mifiali loitas, vágoas e dóres,
:llamáis ouvido sen te loubar:
1Erguet• e loita ! ¡ Túa bandeira
seia n-o cume, cal a pirmeira
posta n-~ festa d'o meu altar r

Galicia ~ virxe, fada diviña.,
fror d'un arume que fai axiña
erguer os peitos i-os curazós,
e tén no seo i-alma meigosa
pra n-os porvircs, agarimosa,
loitar c'o-as novas xencraciós.
Ela foi reina traballadora
mnllc·r fidalga ben rexidor~,
mestra d'as fadas, nai d'as hurís;
e tamén santa ~s pensamentos,
e n-as ideias, d'o8 l'!entimentoa
fondos, subrimes, meigos, autía.
Galicia tirn n..o ecu pasado,
oal n-o presente, ben nomeado
filloe a ·' abondo chcio1 d'amor; '
outros espritos, ialma1 xigantes
e donaa santas, d~cote amantesi
d'os seus feitizos, d'o seu candor.
Cando recordo qué.n foi Galicia
sinto n--a i-elma leda lcdicia , '
(1) · Poesía que mareceu premio honorí~
fico na Festa da Poeiía e da. M•sica Gallega¡¡ que ~ celebróu en Lugo o día 6 d~ Outono do ano pa~ado.

mais cando vexo seus homes b6os 1
hoxe feridos, ôrfos, deixados,
c'o-a. testa .baixa, tan acalados,
penso: - -¡ Qué mortas, nosa.e pasiós 1
Raza d'os fortes, barudos home~,
d'ol'! xeniales, diviños nomee,
que' descubriron terras pra nós,olla pr'os eidos d'a terra túa,
olla e fai n'eles, diante d'a lúa,
canto fixeche, lonxe, por Dios 1

ª

Quixeron moitas, nai feiticeira,
calar tua groria, tan pracentefra;
mais chega o tempo--mestre cantoi:,d'os peq~amiños desenrolados,
i-a lus d'os novos tempos chegado9
conta d'o noso descubridor.
Inda que teñas, patria, gatdadat
páxinas d'ouro, lendas douradas
d'os teus excelsoé, sabios varós,
non cales- feitos tan êobizadoi,
cont'as «cruzadas» d'os tem1 · «cristiados»,
xenioa, Na~ciña, vidos pra Dios 1
Eu vin os mundos,-fun pol-as terras
máis aleixadas, ollando guerras i-agora poido d'clas lembrar
feitos d'os moitos irmáns quiridos,
ben merecentes d'os escollidos
loureiros patrios, d'o meu cantar.

¡ Ouh, so os galegos 1--ca.nto& ltvados
en catro sigros, i-al6 deixados,
n-as virxe" illae d'o ardente &olfosen n-a pa tria tre.balladoreá
e .acó vivisen cal loitadores,
¡ quén vira tanto cé-spede mol!
¡Loita, Galicia, loita c'o-a i-alma,
ten fé n...Q. loita; leval-a palma
p61-o teu xeito de --ben loitar 1
¡ ¡Teñan teus campos i-almas ¡arridas,
xentes enteiras ben dirixidas
pra cando deixen de guerrear 1
¡ Galicia, rula d'os meu1 amores:
fala n-a língoa. d'os reisiñores;
di canto gardas d'o teu amor;
cóntalle ôs novos fillos d'a terra.
que bôs tesouros teu chan encerra,
d'o Miño 6 Lérez, d'o Sil 6 Sor 1

Juan 1'81'Dúdts Jll[erino,,
.A Cruña, Outono, 1Q18.

O Ariño
Por reiatia lle es.treita Iumieirw
n-o iobra.do entr:a o airti'lo
Q'unha raiola que, alumando, .trid&
os fugureiros Iixoa
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Deitado no seu berce, durme un neno
doce sono tranquto,
n a felis ifiorancia dos praceres,
sin cobizas vivindo.
Pra. escoitar unha rata meiguic.elra

R.-Unha grande legrla porque con9cemos que logo nos vatnos á. quitar d'o lombo a pesada carga d'a. vida; ·a1go asf c-0..
lilP sin:te o que pousa un feixe dé lefta
des:pols. de traelo desde o monte hastr'a
casa, ou com'o que pasadoa doce anos de
presldio se atopa libre. 0 pofierlle A un
Extrema"".Unción acórdase de que se aca-.baron. pra sempr~ o& días enteiros de tur.rar pol-o sacho, d.e pasar- fames negras,
de andar pouc-0. menos que eu cotr.os, de
paga:r a territorial â Facend·a, os Mnsunws O Concello., as renta.s Oao sefio.rfos, as
costas Os xuzgadoi, os tulos. O .r ey, os direi·t os ô Aba.d~ as consultas O abagado, as
vlsltas O médeoo, as rece.tas. o botic.arià,
sln contar o'o pa.nadeiro, c'o taberneliro,
o'o xastre, c'o zapa.tefro, e con outros moi·tos, porque os labregos parés que non
vifiemos o mundo mais que pra pagar
sempre, e inda que nos cn·a memos cristianos non deixamos de ser os pagano3
eternos. Pol-a Ex·trema-Unclón saba un
que se vai ver libre d'o alcalde, d'o seoretarlo, d'o cacique, d'os aduanantes de
todal-as castes; ·s abe que se acabaron os
mad.rugós, y-os- traballitios todos; y-ô reoihila ve o labrego que 1ogo chega o dfa.
en que tras tantos· anos de f o..rzar n-a tel'ra pra facela producir, vai11e á ·s ervir de
cama onde po.i da descans·a r pra semipre,
dempois de decirlle O mundo: "I ehf queda esoJ"

1

que lle chama. tlllifio,
desperta o neno, restregan.do os ollos,
ô meiróo de un bico,
De pe sobre do leito despriguízase

e .brilar vendo o arifio,

&inte o deselo de gardar no peto
unha presa de lixos.

Bota fora do berce e as mans bate
rebrincando displdo ...
Vai pillai-a raiola, e morde a frtaxe
da nada, os seus de-difi.os ...
Con .p ranto n..;as m:enillas, tatexando,
1mUia nai !, di o cativo...
e as bagullas lle enxoltan unho~ labres
c'o fogo dos seus bicos ...
¡Pobre neno 1 Mamán, cando home sexas,
as Uueiións sintindo,
das grorias mintireiras de i&te mundo
quererás tel-08 lixos r....
¡De aquela, n-has durm.U-o sono dooo
do que dl: non cobizo,
nin a. pas dos que viven sin acucias
acocha.rás n-o esprLto 1
1n.e aquela, cando chorei-a tua anguria
os pesares sufrindo,
non hacbarâ.1-o fogo de un amore
que mata. o mal á. bioos 1...
Tan sóio bulirAn-os desenganos
do teu peito n-o nlfto ...
eóio a triaxe do mentir das ansias
che falarA o sentido 1...
Pois toda a vida nosa e unha -ra1ola
e as ilusións son lixos
que, fulgureiros, sin poreren, :x.i:ran
do cobizar n--0 arHlo 11 ...

P .-¿ Pra qué é . o Or.den?
R.-Pr.a que alg-ús
oheguen á ser xente.

P.--J. P.ra quá á o MatmmlOnio 1

1

.&. Valoúoel,-

1
1

Do "Catecismo
do labrego "
4e Valen.tfn Jiamu Ca.n-"1al
P.-¿ Pra qu'é a Exitrema Unción?
R.-Pra tres oousas.
P.-¿ Cáles son?
R.-A primeira pra quitar os rastros e
reliqulas d'a mala vida que nos fixeron
pasar; a segunda pra dar esfor.zo A alma
contr'as malas tentaciós: a terceira pra
dar salú O coxpo sl lle conven.
P.- ¡ Qué sentides cando recibides a
Extrema Unción?

fiÍlos de labregos

R.-Pra nada bô, setl.ar. O matrimonio
é unha. cousa que facemos, como se :ran
outras tantas burrad.&'s. Ven
algo
semellante como xunguirse á un car.ro e
turrar d'él hastra m-0rre,r , Cando un non
ten pan que meter n-a·-bàéá aoúrreselle levar pr'a casa unha muller que lle axude
á pasa.r fame, que é eom-o deci.r ~ "ti que
non podes lévam\e âs costas". Despois y,eft.e n os ftllo3, que non fal·t an nunca nos ma.trimonios labregos, 1-estonces si que é
ela. Hay que mantelos, ha.y que vestilos,
hay que mandalos á. escela si cadra, hay
que atendelos n..,as suas entermedás, hay,
en fin, que facelos homes. E cando xa emp.ezan á servir pi:a algo. e axud.arnos· n-as
angueiras d'-a oaSê, lévanos pr'o exér~Mo,
e mentres eles 'Vll;n á tacerse mata.r A. g.ue-- ·
rra e si ·volven é c'un brazo ou unha perns. de menos, nosoutros quedamos vellos
e acabadiflos sin podemos valer, i-es.postos á. morrer· esqµec.Idos com() cas. 1
P.-i¿ Tetien qué es.ta.r en gracla de Dios
os que se casan?
R.-.Eso din, i)ro eu ooldo que o que
hay que estar é deixados d'a sua mau.

ser

nos
•

j
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PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA

Noite de lua
Era ho.r a de miedo1 e oongoxa.s. Pola.
terra corirfau ~ombras que manchaban a
b:rancura da ·noit~; a..q uela noiite na. que e.
lóa. enviaba ô chan ca.roaxadas de lus.
Do monte ba:lxaba:n 81l'rastrándose som.baas. mo1 longas, moi longas; e tOda a ex.tensión a :poboaban ser~ do ourtro mrundo, seres desconocidos oomo o seu mundo, e que viti:an O noso por que pra éles
é éste o inferno. VH'ia.o. é. ~terro.rizare Os
humanos, e un !rio co-rtador.e recorria o
corpo dos homes, e os dentes chocábanse,
e os ollos abríanse de pasmo.
Sólo b.ravucón o rio~ galopaban suas augas arrichadas conmovendo a noite y os
espritos negros que 819 airrastraban siie.nciosos pola terra.. Sólo os arbres erguJanse arrogantes e non se aourrucaban medrosos, que son hirmáe dos espritos nesros, e cantan es.trotas que lles enslflan, ·
e oc.últannoe-, e co.noce11 a po.rta. por .onde
do seu mundo pasan o noso.
Trem&ba a carne da vella; e os seus
ollos abertos, moi abertos de pasmo, querian enredal-a &ua lús-deble lús--nas· polas entrelazadas do bosque escuro, onde
cantaban os pantasmaa, 011de acamparan
os espri•t os negros, onde titian ata1aya as
yalmas en pena que rian sa.rcá.stecàs., oomo demos alá enDiba. 80bre as polas.
~ Qué medo t11la a vella J Ainda. que por
lrIDJán das bruxas a •t1t1an a.s xeDJtes, non
a era, senón que persegul<la sem!pre par
aquelas-barr~anas do dtailo-0 fuxirlleiJ
era a &ua c&fia o seu apoyo, e non varifia.
máxeca que levara dentro de sí o poder
de tod&l-as :tra.sformacióe, dos dafios to ...
dos, de to.d al-as maldá.~
i Qué medo 1 Chocaba. os dentes e camt...
fiaba na noite, sola no reino dos. traisnos,
cara o c.aserío hastra o cal non chegaria
senón despóis de moito a.ndare. Aquel
clía. fora moi lonxe .Pedindo esmola e, de
regreso A sua. aldea., colléra.a a noit~ n-a.
qués camiti.os. S-Obre d&s eostas levaba
un saco cheo d:e anacos de pan, por cada
un dos que titla que reza.Te unha oracíón
en pago.
-un Pa.dre nuestw pol-as almas do
Purgatorio-decía. O deollo miraba disi-

muladamente âs polas dos arbres que aba.-

EL NOROESTE

laban as almas, pa:ra s-orpr.endere a ledlcea de éstas. E esmorecia escoi.tando un
grazntdo: o de unha yalma en pena convertida en .a.ve que cantaba sua rabia
pol-a h:nposibilidá de deixal-.os. tormen--

tos.
... Que estás no.s ·c eos-Era o seu llneoo consolo. o reza;re dáballe- V·alO're .
E graznaba. unha yalma.: ¡ qué medol
E baixaban sombras longas, arra-strá.ndose, do monte ô chan: ¡ Cómo se extendialn
correndo. e qué negras eTan r... A vella rezaba-.
Trema}).an as .suas carnes, a·s suas ca.r~
ne.s flácidas como vágoas., e alá dentro, no
meolo dos osos acurruxada, a yalma. tre..
maba tamén do f:rfo. Frio non faguía; pe-.
ro a vella tfñao.; que camiñaha sola. por
medio de yalmas en .pena., de yalmas do
Purgatório, de m~dafías; ba.fxo o sarcaS1mo da lúa que p.res1d{a. o aquela.rre.

.. ..

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

Estonces a v:ella tremóu mais. Algo ne-

gro t:abia b:rincado ô camifio. A vella non
se .moveu; o medo non-a. deixaba andaTe.
Mai-s aquelo negro que br.incara ô ca.m'ifio
dendes do monte, vitla haci.a el'Q. Era corpo qUJe andaba, e sombra que arras.tro
pola cinta do camifio, amenazá.baa.
Acercárase xa moito. Estonc-es a vella
arrichouse ·& pensa.re e dixo mentalmente:
Padre nuestro ...
Sintéu valore, un valore increíble, un
valo-re de xigante, e falou.
-Si eres yalma en pena de algún pa.
rente, dí qué queres. 81 eres. dun estrano, dfo tamén.
O corpo y a sombra. avanzaban en me·
dio da lús ·dé pra.t a de aquela sarcásteéa.
oarcaxada da lúa...
-¿A quén buscas 1 ¿ Qué ctueres? DimiO. ¿ Quenes ·rezos 'l Ofrézoche unha. esta..
ción todal-as noites para que Dio& alivie
tuas penas.
o corpo y a sombra. casi estaban ·a rent€s da vella.
-¡ Xesús·1 ¡Ave María 1 ¡ Arrenégote de-

mo L.
•E nmudecéu de medo, y a scfmbra y o
coTpe-que un Mn semellabafl-i)as:aron
ó seu rentes e fuxiron, Ofuse un oubeo ...
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Nos beizos da vetta tremou unha congoxa:
4 Oubean o& cas... t Padre nuestro ...

Berga pra Olot. e tocoulle ô dito reximen..to1 pro, ffxos.i .noite antes de tempo, e tlYet'on que " deter. n'Ullha aldeffta qu~
h&;i entre as duas cihd:a,{lei..
·Como tiñan p-0r. costume ô coJJer · a.s boletas d~aloxamento, percuraron 1d'ir caofl
un a difrente casa.

l'avier llloatero.

A ciasa que a Xelo lle tocou era de
probe a.speuto e tiña por úneco habUam:e
unha velli:ña a quen as entrequenencias da
guerra a tiiian afeita ô trato cos aloxa.dos. Durante a. cea, que, por mor do tempo comeuse no escano, Teparou .Xelo n'un
eoberbfo pern.U que pendfa d(il L'a.n~zo e
pensou en qu& seria un repa·riflo para.
unho9 dt.as. Non se lle escap0:u â vella
somena.nte observación e percurou e9tar
alerta. po.r si as moscas ....

O meu qlferido e respetabre
amigo o afamado ceruxano
don Anxe Baitar Cortés.
Onperáchesme- un día n'utt ouído:
As mans têlas de santo, pro ver vin as
[ cstrellas,
O dôr sofrendo boté'iche máis cent.ellas
Que botar pode un home maldecido.
Ag()ra xa sân ec;tóu arrcpentido,
¿Quere!\ qne ch'o xure ¡Velas ! 1i Abo[fellas 11
:g cozii! que topes baixo poucas tellas .
Un home que ch' estea mé.a ªiradesc1do.
P-0is qn'o privilexio tés de v~lvcr sanos,
Molto ser doente, tanto ser eibado;
Pois que n'és do fato de doutores vanos
E c'os probes eres desenteresado:
Posto que naceches pra rey de ceruxanos,
¡Qne Dios ch'empreste as mans por moitos
[anos!

Terminada A rief.eución, a vella inV'i:tou
ô soldada a que ~ deitase n"nnhá probe
cama, inv'itación. 4 que Xel:o renunciou
pretextan.do

-E ma.is tên razón, res.põn-deulla a vella, e tr.a.tall!do de s.e tmga:nar mutuam.ente, 1lnxtron dorm1rse.
O cabe d 'un pouco, Xelo erguause., e
alcanzando 6 pernil meteuno no ma.c.uto,
~ saUsfeito da fazafla durmiuse tan Jind-amente. Pra a vella que estaba ollando
de esguello t01d'à opera-Ofõn, un.ha vea que
Xelo roncaba coma un bendito, fo1s& O
macuto e .susti.tufu ·<> pernll por unha pedra, de peso aprousintado, das que tifiai
na lareira.

Os toques de chaa.mda puxeron. os soldados en movimento, y-unha ve~ forma.da a coluna, púxase en marcha con direución a Olat,

Jesús Saa Luia Bomero.
Compostela.

Chegada que foi a hora de xantar, acamparon n'unha esplana-Oa e xuntáronse o&
soMados en grupos.
Xurrtos os nosos héroes, ptinclpiaron a
sacar ·a s prov·isiós "adequir.ldas ", e Xelo,
dándose aire ·de 1mportancia, cramóu :1
-.Valent~ couM o que traguedes. P.ra
xantar o que eu tra'yo. ·¡ HaI que saber e
non ser parvos! ¡ Vá·desvos relamber d!e

Ir por lán ...
Corrian os lo.ftosos tempos da

guerra

carlista, da maldisoad-a guerra en que
tantas veces se viron frente a frente dous.
irmans, c.u pai e ftUD, cegos pol-o fanalt!smo relixioso, que é a pior cegueira que
pode un home sof.rir, e do que se apo.rve1taron xentoes sin entranas pr'os seus
ffs polítecos.
N'un dos l'eximentos de linea que operaban en Cataluf1a atopábanse ~res glilegos, tres boas pezas, que a calquera hora estaban dispostos, fose pr'atacar ô
enem.tgo e faguelo desaloxar unha poslolón, fose pra faguer outro desaloxo, co
qne remedla:l-a pésima adeministración
mellta,r que OB traguia a ma.1 traguer.
Tivo naiesidá de sair unha Goluna de
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1

--1E... o qui hai tempd que non vistes.
¡Veña unha na'va:11a·r E comenza.ndo a
desatar o m;acuto, asomou o coyo, pr<J
non por iso ·perdeu á sierenidá.
-¿ EJ p-ra que rayo que.res a naval1a '!'
-¡ ¡ Pra afia la! 1

Xosé Jtamóa e rernández
(Xa.n Fouciño).
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Refugallo
¡Meus probiños 1
¡Arranxados a redor da vella ermida
i-en farrapos e mi.seria envolveitifios,
como escoria apodr.ecida
d' unha caste r-cvellida ..
son o eterno refu¡allo dos camiños.
Nas romaxes
inda atopan compa:dón as suas laceíras,
porq.ue as xentes festexciras
non-os tratan. con aldraxes.
!-a.lá van en erguizosas recovaxei
tras das alttJa& que se · &inten dadivciru.
Coxos, mancos, e leprosos e ba ld~dos,
e tolleitos, e cei"uiños,
¡ meus probiños 1
como recuas d' esfameados,
ben ô sol ou ben â chuvia, esbacalladoi,
layan sempre o seu triste1ro: u¡ Devotiños !. .. »

J ..cn revolto fedellar de

boli~antea

formigueiros,
van por todol-os rue'1roi
pra rezarllc ôs cam1fí.antes
o rosario das suas lacras magoantes
i-a novena dos seus doorei pedincheiros.
N'unha longa procisión, toda probua,
andan sempr'en romanas;
i-entrnmentras que eo~a
pol-as tarde!I o brincar das troulerlas,
ele~ si¡¡uon saloucando a sua tristeea
con choronas ledanía.! ...
¡ M~us coitados!
¡Meus prob'iftos 1
¡ Cómo van en¡:-oumadifios 1
¡ Cómo van êsfarrapados 1
¡ Malpocado11
pedincbeiros !... ¡Refugallo dó1 camiñl>s ! ...

Bladio Bo4ripes Gou.zále11.

P,-¿ QUé é avarJo1a 1
R,-iUnha cuchhnillada qtlê nos dá mol ..
to que rascar e q.ue r-0e, roe, valnos des..
p.ele:x:ando pouOô A pouco.
P.-1¿ Qu~ t1 luxuria?
R.-Unha. mata fa·da que nos leva õ niatrimonio, comfos bois ô tn·a:tadefto.
P.-¿ QUé é ira.?
R.---<Unha cousa que sl nos deixáramm1
levar de .e la...
.P .-¿ Qué é kula?
R-Eso non llo pergunte ô-s labregos: as.
xentes acomod-aidas lle ·p oderán xesponder.
;p .-¡ Qu~ tJ envexa.?
R.o......-iUn aguHlón que ié ·nos crava n-a
altn:a o.ando vemos os bts • a facenda d'os

vectnos.
P.-¿Qm1 6 p.J:>i¡ulm?
J.Jn luxo que non podemo9 permUirnoe
os que trába.llamos.

Os nemigos d' a alma, de q~ temos que
fuxir, son tres
O .p rime·i ro, é o mundo.
O 1eguncto, o demo.
O terceiro, a carne.
P.-¿Quén i o mund0?
R.-Todol-o.s- malos homes que comen,
'Viven, trunfan e Qampan . l -eont& d'o no-s o
traballo.
.P.-¿ Quén 4 o demo?
ft..o...;Un ooi1tadif10 que n-outros teB11PO!
foi espantallo d'as xentee, e que a¡iora veu
.tan a menos, que nlri xfquera e-reta. lle dao
os rapaces d'a escola.
P .~¿ Quá ii a oarne 1
R.--Unha cousa q~ din qué ·s e come,
e que sabe ben, e que mantén mlf.lito, d'a
que temos oubldo falar a miudo,. pro .que
non-os pasa pol~as ¡o:rxas-. 1nda. que nnt
pase _pol-as mentH.

As benaventuranzas son oito
1.ª Benaventurados os probes, porque
·!'lerán tratados como bestai de arrieiro.
2.ª Bena:v.enturados os mansos, porque
-tod'o mundo mallará n-eles .
.3.ª Benaventurados os que choran,
porque mama.rán.
4.ª Benaventurados os que teoon fame e sede de xusUcia, porque os rartaráll
1di prssldio e de cosltas .
.5.ª Ben-aventurados os m'iserioordio.sos, porque os amolarán canto ;podian.
1

Do ''~Catecismo

do labrego"
de Valentín Lama.11 Oa'J:'Vajal
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P.-¿ Cáles son os pecados ~apital~s?
R.-Soberbla, avaricia., luxuria, ira, ¡u..
la, •nvaxa e p.r i¡ulza.
P.--Ou• • iOberba?
R.--.,JU un YérmJe que H lli4i mete n-a
eabQa Os qu1 &{arran ug, ana.qua0 à•

mau110.

1

6.• Ben-aventurados
razóu., porqui
faltrlquiiNl:,

os limpos de oo-

tam;én estarán

limpos de

7.• Ben-aventurados. os pacf11cfl8, porque todos lles farán a ruerra.
i.ª Ben-a venturados os
que padecen
persooU-oi~Dt po-Ia
xu.stiol-a, porque ade>máis de ir â e-a.qea pa¡arân as G9stas.
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P.-...J, Oú4 dtxen1ôs ágorâ? •
1\.-0l·to verdás grandes co.m10 oito pãi
Céhte-08.

J> .-¿ Quá son os p.r obes 'l
Jl.-{)s ooi.tados laoregos gue non saben
o que é un dia de tairtura.
,P ,_.¿ Qué son os mansos?
R.--Somos tamén noso.uitros, porque nos
amansan á fungueirazos.
P .-i Quén son os que choran?.
,R.-0~ que saben ¡>edir á tempo e baixarse a todo o mundo. :pra log.rair o que
cobizan.
p .-¿onde mamarán?
R,.-N-a ubre d'o presupuesto.
P.~J.. Quén son os que tefien fame e sede de xusticia?
R.-Oa que non tefien padriflo.
e
p .-¿ Quén .son os m~serlcovdiosos?
R.-Caitro pi pdolos que non sa.ben con
quen aran.
P.-¿ Quén sQn os lim\pos· de oorazónT
R.-05 que nunoa foron na.àa nin tiveron xeito pr,a eRJ,p0troa,r as maus.
p .-¿ Quén son os pacíftcos?
R-Os bois e noson·t ros.
p .-¿ Quén son os ·q ue .padecen persecución pol-a xustieia Y

Qu; a16 ná! montañas voan.;
Os berros do triste mG11cho,
As campaniñas que &obran,
A primadeira que rle
~ 09 pa.xariños que voan.
Canta que te canta, mentrae
Os corazóns tristes choran.
Esto e inda máis, eu quixera
Decir con lengua graciosa;
Mas donde a gracia me falta
O sentimento me sobra,
Anqu' este tampouco abasta
Para .expricar certas cousas,
Qu' A veces por fora un canta.
Mcntras que por dentro- un chora.
Non me expriquel cal quixera
Pois .son de espricanza pouca.;
Si gracia en ca:itar non teño
O amor da patria m' afoga.

Eu cantar, cantar,

cante~.

A grada non era moita,

Mais q ué facer, desdichada,.
Si non nadn máis graciosa 1

Bo•alia Outro.

R.-Os que lle tan a oontra ôs que

mandan.

Poemas novos
O tempo foxe
Nin o cigarro
Deix' apurar
O tempo foxé
Non trai ·vagar.

• ••

Eu cantar, cantar, cantei,

A grada non e:ra mo'Ua,

Que nunca (delo me pesa)
.f'un eu meniña graciosa.
Cantei como mal sab{a
Dándolle reviravoltas,
Cal fán aquês que non saben
Direitamente unha cousa_
Pel'o dempols, paseniño,
I un pouco máis alto agora,
F6.n votando as miñas cántigãt
Como quen non quer a cousa.
Eu ben qu\'.xera,. é verdade,
Que máis boniteiras foran;
Eu ben quixera que nelas
Bailase 6 sol coas pombas,
As brandas auguas c'a luz
I os alres mainos c' as rosas.
Que nelas craras se v1sen
A cspuma d'as verdes ondas,
Do ceu as brancas estrelas,
Da terr'as prantas hermosas,
As nicbras de cor sombñso

Os doces froitos
Das outa:J polaa
Van a pingar
Estend'a saia
miniña loira
Pr' os apañar
O tempo foxe
Non trai vagar.

•••

Unha mau hai no ceo-non·a vcdeaQu' estã a noá acenar
Para chegar tan lonxe
En qué barca comprc s'cmbarcar?
Alma .ô corp9 cando mGrra.
Qué lle vas a · cantar?
Berceuse ou barcarola ?
Jt- non te perderás n'eses camifio•
Indo aola?

Vioent• Billoo.

nos
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PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA
EL NOROESTE

VIDA ADIANTE
Pol-a longa cortedelra lamn¡uenta e pedra¡olB
d'un vivlr 1heo de fames, de risadas e atafe¡oa,
don~ bo1s cegos,
con traballo, costa arriba, J)ouco a pouco van turrando
por un carro que camiña con cachaza ¡arlmosa
vlda adlarte, sempre andando, ... s~mpre andando
Vai o carro acu¡ulado

de rapazas e rapaees pequeniños e aJQ"arelros
q11e en debssas e searas, en valgada1 y-en outeiros
seus rlsares
van deixando coma u.n long\l eco enmelgado
de eantares
de lodola1, de serins e de xll¡ueiros

Co11eu1 zocos d;amenelro, s!n cansarse tiln rendetde,
n'oa petoutos troupelea
un exérolto de moz·1a e de vellos que. arrodea
aquel earro mllagreiro
qu eamlfia pasenlfh; vida adhnte e sln deterse,
pel-a longa corredoira. lamuguenta. e ensombreclda 1
cachazado e oantarelro
eema eJl busca d'unha terra ventuelra e pormetlda
D'antre aquela multit111e, xa a chorar ou rlr adoita.
cal •n home nas rodeiras, que a vel'ez vanceu na loita,
e a cada hora

o aeu corpo, no camiño, mais atrãs se vai quedando
l ulvldando,
pois n'o exêrelto do m1mdo, seu layar nln¡uén escolta
mals t{H a vella compañeira que por él decote ehora,
sln deterse: vida adiante; sempre andando .• sempre andando

Cal un mozo mal ferido por un tallo do fouciño
da disgracia trelzoante,
e os seu~ berros quetxumosos
chora a moza compañeira y'esbagulla un picariño
que aquel mozo, f.Jl a un tempJ, pai querido e tenro amante,
pro do frido camlñante
n'a1 lontanZls da congostra van perdéndoee sens oJos
cem'H follas qua a.enxurrada, nos outonos tempestosos
leva a tombos pr'af11ndilas no sarcófago do Athnte
sia 411ue hax.a man que as liberte do lncrem 9nte remoiño.
¡'E tan longo aquel camiño,
que va11 todos sin deterse; Ylda adiante ... vida adiantei
Calan neno, e ... ¡nnlpocado!; comi seoa e murcha ro1a
antes ·d ' abrir, desprendida da ro1eira en que foi nada;
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queda antte a lama auindada

na ecrredolra lixi:·sa
1

os viaxeiros da Htarnia,
qne a roseira frolecente, non xamáts se desJrolar3,
nin seu Vizor perdt:ria
nln pGr unha, nln millenta ·rosas menos
1' <ir.que eis! tal vez non .f1m:l, ¿quén oncJra o que chorara
e' abrouxante rechouchia
de rlsa.r de tantos nenos?
1-in que d ela se decaten

Ol lols cegos son o t~mpo 1 y' o sea. i'aso · àScH~egado,
cachazui.io e pouhiriño,
nunca o carro e•s tá parado ·n' aquel loDgo e mal camiño
mí\ls tampouco, pt'os vla:(eiros, nunca istá. o camiño an:iado
E t:ntramentres van quddando
un tras N1trôs, na cc.ngostra ensombreclda,
vd e; exérdfo da X&)nte C'heo d' ánseas e abafante
sempre àndando
oom:J. en bus·:!a o.' nnha terra ve t!lr('i ·a e porm~t:da
vida adiallte .. vida adui.nt~.

P. :Porio Re7.

Chuvia
t
Chove.
A neboeira cai lenta, pesada, càl negra fa ..
rifla peneira.da pol-as baixas nubes que, como a1godós de promoj esborrónnse no ceo
gris d'un aparecer de Outono.
As pingotas de auga, frias, limpas, brilant~s, e~baran poJ.-gs rnmaxes, esdntilean na
pllnta dc.s follas, e cân no chau c<ri~e ruido
xordo, xcru(:nte que, murtipricado, tên vagos
rumores de pregnria perdiJa 11ns soedades
d'un tempro_

Os piñeiroo, co tronco mollado cara o vento, non xumfari, pro tampouco anulan n-eles
o pombo e a rulfl: solo no fondo da regata o
malds asnLía tristemente, pé dos carballos,
cal:mdo âs ,·eces pra ouzar ás píllaras ·e ôs
mazarkos <la ribeira,. que, sacudindo as molliidas pruruas, furgan no esteiro, entalando
as ro+as patilias na negra barriza.
A chuvia cai na rfa. ttn tniuda, tan maina,
tar1 soave qae solo fai: no sobre-faz manchas
escuras e borrós craros, espellados, como
unha lua desazogada e vella.
A neboeira õ lonxe vài esfumando o paisaxe, tragándoo, e as cresterfas da montana
trímcanse, o fondo envólvese n'un côr escuro, peSQdo, e a ria vai desparecei1do antes
de chebar â barra como sorbida pol-os xnn-

cales.
Oncese nn sJetexo rápido, sonoro; chega a
manada de labancos ou parrulos, treman as
augas, e as erguidas chofas dos paxaros móvense inquedas como barquiños de côres. As
veces dan volta, amostran as roxas palmas e
o rabo, sulagan, e v.olven parecer e-un auaco d<t pra.ta relumbrando no pdciro.
Do perdido fondo chega o xordo rumor da
barra, arrolando o 1:1 Uenzo, e n-aquela vaga
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tristura t~ndese a noite con apousadas Aoruas, e.scureccndo máis e mâi!t o borroso pai_
saxe que a~oballa o ceo de promo e unha atmósfera loitosa, triste, que mais entristecen
os ledos asubíos do tnalvfe o o màzarico.
II
No !Ar arden as podres foupas chisporroteando, o pote ferve baixo a negra, campA
da lareira, górgolexando :xordamente, e ô pc
d'H, unha muller · pela e-unha navalla as pa·
tacas.
O fun1egante canõil, apeas rompe a escurl·
dá: unha mesa de ·pino, dous bancos; unha
. i-arca de -castiñeiro, ui1 catre e un caixón
con roupa pra unha meniña, é o atalaxc da
chavola. N-un rincuncho vensc algunhas ferramentas de la.bor, e ô largo da parede, 111osti<la por dous cravos, unha cana e un capacho,
unha fisga e unha ra.pa.
A rucniña, pequena e loura como un mcrlo
gale'iro, xoga deitada no chau, coas orellas
d'un pacenzudo can de palleiro que mira pro
pote, e a n¡uller canta pol--0 baixo o tristeiro á.lalala marlñ(m.
Síntense pasos chapoteando na lama. ,
ábrese a porta, trema a lus do candil, érguese o can movendo o rabo, i-entra un home.
A menlña cólleo do faldón da · chorreantc
coroza, o can salta n-il, e a muller, botlmdo
a.s patacas, pergúntalle si chove ainda.
0 home sopa ra ô can e â nena, q uf tase a co·
roza, e séntase co-isa fatiga tremenda do
traballo bab:o a chuvia.
Saca tres cigarros, e mcntra1-os pica pouco
a pouco, pergunta pol-o que alcurriu, por
quén se chegou i casa.
Non viñera nadie: sólo a, María, de Bergondo, dixéralle ô paso que iba pol·o maociñciro pro sobrlño do l!leñor abade, qao ..cordara unha man. Cando a chea, vira tamén subir pra Botanzoa a vapora de iada,
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pto tio11 soupo quen iba, por cau~a da neboeira.
Mcntras falaban, ela foi pondo nà mesa
duas culleiras de bnxo e antra pequena'- e
lavaba unha cunca grande. Dempois, vale'íróu n-ela o pote, e puxéronse a comer n-11.
A nena colHa a puño sua pequena culler,
abría moito a boca, e deixaba cair o caldo.
Eles comian apri"a, á rematar logo pra
deitarse.
Botóu ela un xerro de auga no lume, que
chlrrou un anaco e morreu xcmcndo, e m~n
tra~ o seu home quitábase a roupa, cspíu A
pequena, metéuna nG berce, gardóu a bica
que sobrara. e mgtóu o candil.
Sentíronge os pasos do can buscando o
eocho, rui<lo de cosco remexido, e todo que·
dou no .máis profundo silenzo.
Sólo, âs veces, as podres lata~ deixaban
cair na chavola pingotas de auga,, como pequenos cstral!dos.
Fora, a noittt pecha non deixaba. pasar
entre a chuvia nin-o máis lixeiro fío de lu~.
Calaran os mazaricos, o malvfs e as. pílla•
ras, e n'in xiquera chirlaba o moucho, como
ai todo se fundira n-aquil sono pesado e
triste que solo rompía ô lonxe o xordo rumor
da barra como unhn queixa vaga, . eterna, do
morto paisaxe.

que aU co1gara meu. pai t
Donde fixemos fog11eirlls
os cai"raS.Cos nacerán¡
e no dolme, a don.de iba.m08
de noíte .a J;acrificar,
criaránse herba11 e toxos
j.-os mouchos nifio terán.
Cobrirán silvas i-edreiras
as pedras do noso lar,
e sobre as mámoas dos mortos
xente allea pm~ará.
Cando· se mova o penedo
que está na veir~ do mar,,
non lrán as na$aS fillas,
con ofrcndas ~ Tentás ....
Ai ! De todo o que nós. temos
nin ruig.allo quedará.Así diz o vello,. .e séntasc
e crava os ollos no chau,
i"'Ô p~ do castrq, que as brétc~s
da noite cobrindo van,
tamén de loito cuberto
maxinando tanto mal,
sol'iño entre as negras ruinat
o probe queda a chorar.

Kanuel :r.a¡o Gons'1••·
BISPO DE TÚ1,

l'ra:a.oiaco A. 4e Jr6voa.

Misterios
O derradeiro celta
Chega ond'a cerca do castro,
mira pr'o fondo do val,
finca na parede o codo,
deita a cabeza na man,
e moi triste e pensat'ivo
asi se pon a falar:
-Alá van os nosos eidos,
a miña casa alá yai;
:xa me mataron os fillos,
matáronme a muller xa;
morreron aqueles homes
que souperon pelciar;
morréronnos os druidas
ee.r vldorcs de 'l'entás,
e matáronnos a-e v'irxea
que andaban ô ~ do altar
coa fouce d'ouro no cinto
i-a vara verde na man.
Xa queima-ron a devesa.
consairada â i<>ledá ....
¡ Ai·I cando fun,iar o vento
Da& pola do castañal,
:ra non ruxirán as armas

Contan de un home que morrcu - amandõ
que ô ver fuxir o sol do craro día
cantaba asin!J., triste, sospirando,
cheo d~ soédàdes, recordando
que ô ver morr@r o sol tamén morríf;l.

l
Sol que te pôs, sol que te m0rres.
detrás d'cses castiíieiros,
recordo das miñas eoUas.,
dos meus amores espello,
¡ qué solitario me deixas
21in a luz dos teus refrexos !
Véndote morrer eu morro,
pois sin vc·r te non·a vexo,
que son os amo-res d'cla;
o sol do meu pensamento .
Vina unha tard«: do vrau
cal unha imaxen dos ecos;
dende estonces seu recordo
fai no fondo do meu peito;
cobiceina cal cobiza
fresca,¡ au¡as o sedento,
como qacn chora, m consolo,
-como a luz do día un ce¡o;
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Pin tó:re1 4-e almu

busqtteítta como se bnscatt
ot recordos d'outros temJ>QS,

as pelras no fondC\ marJ
os oasis noe desertos¡
maie alcantrándomc probe,
t ademáie de pro~, netao,
no cortKón afogando
amblci~

e scntiniwtoa,

facendo un esforzo, dixen:
c6 mol cedo».

n
Oito an09- pasei, moi triste,
enfermo de 90edadc'!l,
levando nes meus ·adrento1
a viva tu~ da. sua imaxe;
btt!queina sin alcont.rala.
¿ Onde cstad. ? · ¡ Qnén o &ab. 1
P~use como se perden
as ilusiós virxinalcs,
com' os lóstregos da noite,
oomo as areas nos mares.
Xnzgucina. morta e char~i,
cho~i sin sabelo nald~,
co mesmo dclor que choran
no mundo Q.$ perdas máis ¡-rand(!a·;
abrin no meu corai.ón
unha cova; aU costante
gardeina ¡ foi ~n recordo
compañeiro des meUB maleit.
Unha noite ¡triste noite t
vlna do8 me:us ollos diante,

Manuel Abelenda
Tod 'a nosa Gaiicia forte ~ sa11a
topa lua e color na sua paleta,
onde o culto t verdade garda 1'itio
pt'o culto A. aldea,
cal si quixese pór n'unha xuntAnta
pra todos garimosa e gasallel.ra
o sa.nto amor ô arte
i-o santo amor t terra.
u~

It aqní son os ninifi.o! trouiadores
qn~

estQn arrocleados de silniras,
metidos entr'a grorla do follaxe
das alboreda~,
arruladot de cote, noite e día,
pol~a canción bruante da repro&a,
que tên voz de traballo
« tfn voz de colleita ...

***
E aJí son os copudos castiñeirO!
-alma do souto amigo dae aldeasque· xa esca-racochados pol-os anos
nas terroeiras,
amostran suas cachopas retorcidas
• us barudos xigantes ¡¡somellan,
proparado1 pr'a loita
e dispestb• pr"a teta ...

• c0tno n-Jan 90llo vin

resucltar o cadáve.r,
i·as !ria.e cinsae volveron
ooa labarcda a quentarsc.
¡ Ai, co1tado, millor fora
que nunca ttzu9ltase,
que inda con chorala morta
tivera un consolo grande J
Entr' os dous hai un abismo
m4is. que o do mar insondabre:
~u na terra, ela no ceo,
cu nn hom~ i-elà un ánxel.
d Qué :xenio pode xuntamos
con lazos lnscpara.brca ?
Sin espranzas, sin consolo,
• coa máis dôr que dinantes,
õ vela,. dixen m@rrendo:
«¡ 6 moY tarde I•.

¡ Ai, cánta-s almaa que morf'eu
dt amores _e socdadcs
deban d'alcontrar no mundo
consolo ôe seus fondos maloa,
unhas Tcc~e pot ser cedo,
outras yec.s por ser tarde I

Talathl :r.. Oanajal.

**"'
1t huxt son- oe paiaa:rea ourensanoo
que xa aoyo ·con vd<>s nos enmei~an,
c~ndo o sol vai bicalos amoroso
na primaveira ....
• mañán son os vellos campanaríoa
qu« H encolgan enrlba dai igrexaa
pra falamos de mortota
e falamos do festas ...

1t agora lilOll a• aldeanru» chouzaa.
qutt ô ata.rdccer se esconden entr'a brétema ...
• son os horrios que o maínzo i"ardan ·
O pe das eiras ....
e son os regatiiios brincadeiras
que rosman e barullan entr'as pedras,
• c~lan nos remansos
• pa.rolan nas veiras ...

.....
Tod'a nosa Gal'icia forte e sana
p<in'1rase na lua da. sua paleta.
Apóstol escolleito e convencido.
do culto A aldea,
quer padricar co exempri) pr'oi incrédolos
¡ trooando en relixión engaiol.tra
o santo amor ô arte
i-o ianto amor à terra~

:Bladio Boclri¡ue 1 Goazáles.

E tí rufn, ensultas o pobo qne che paga,

Os dous montons
(Para 11tuitlor ·a leatae) ( 1)
Mont6n sofrido o mesmô que foi Cristo,
Coma éste prescguido, burlado a máis poder,
De cote csfameado, sen sangue ntn esprito,
A forza de misércas co scmbrante contrito,
Co peito toda a vida mirriado ha.stra morrer.
Ti botai-a tcsnm de trigo que non comes,
Ti ~rias os. :xubencos pra carne non probar,
Semeas os liñares e ti sen sába dormes,
Costruyes os paláceos garddos, multeformes,
Pro n-eles ¡ coitadiño 1 non te has de soazar.
Tí pagas anquc aúnes as. cargas do Estado,
B para os teus dc·rcitos ¡non ercs da naceón r
Bres pol·os que mandan ma} Tisto i-aldra[:xado,
Tf pagas emprcados que te fan seu criado.
Rey sendo tí e atno ¡e boa aberraceón l
A tua com_J>afieir-a, que nin de pan &e fartà,
Kamenta o fillo amado con tenro curaron;
lt dempoi-s de criado, o mesmo qu'un autó[mata,
Arríncanllo pra. guerra en ondt morre ou
[mata
Sen conocd._a causa a. outros do montón ...
•••

•••

•••

•ti

............ , .... ,

••••••

A<}uel qu~ traballando a fél de cote traga,
Tratándoo como ilota, chamándolle ¡ montón r
A tua. compañeira envolta en sedcría,
Os fillos n'amamenta non se desgastar,
E O chegar a gràndes, con tod'a cuquerfa,
En vez de ir a guerra ésprotan a sangria.
D'aqueles que non saben por qué. se fan
[matar ..•
.,

........:-....................................

O Tempo i"O Progreso, que non camliia en
[ha.ide,
Traerán ô ptóletáreo ontto noventa e tres,
N'amentras que con vosco a conta non se
[salde,
Tan s6ilo vos suprlco ¡ ouh meu. si:tlor alcalde 1
Que do v:montóm de pâreas ¡por Dios ! non

[vos bulrés.

Zealil Ian Llli• aolUl'OI.

,, . • • • • . •

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

Mont6n de señorlto9 c'o vkco relaxado,
Que tés cen privilexi0s que Dios non che
. [deixóu;
Tí comes plin de. trigo sen facer iembrado,
Tí comes boa carne sen criar gana.do,
Tí gastas e malgastas cant' o pobre sudóu.
Tí vlves en palâceos que nunca frabica.ches,
Tí v1stestc cen roupa que uon sabe$ texer,
Derrochas en orxias o qae noa ganaches,
De folga e víeeos cb~o;- mil c:oou9a·s • enven•
[taches,
Criados t~s a dúcias pra todo menester.
lt s'ere9 empreado, que ¡oempre hay quen
[te faga,
Tan s(1ilo pra qu'a !ervas che da. soldo a
[Nace6n,
(1) As verbas de Ustedes serán los del
mont6n con que un sifior alcalde reclbeu con

mofa e dei;;préceo a unha comiseón do pobo,
euxirlronll'o autor estes versos¡ que, c'o seucl6nema de 1tUn nllo Bergantiñán» apareceron n'o semanáreo e A Deíensa•, de Santiago, n'o mes de Xaneiro de 1914.

Epopeyas :--: :--:
transcendentales
«... fatta di sole, di sangue, di

tose e tútte le cose cal.de ed
S'Carlate che sono nel mondo ... »
Dons rapoBOs pendurados
da figueira,
estirados
~ aforcados
o'u.n anaco de sineita ...
¡malpocados 1
¡Entraran os condanados
na pole~ra !
Uns torrezos ben prin~ados,
n'un i'arabullo espétados,
ben asados,
ben torrados,
renxen t; pe da lareira
A caldeira
pendente da graroalleirll,
cuida unha vella prosmelra.
Vai botarlle ô caldo o unto,
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tocan na eirexa a defunto
¡Case cheira l
non sei que diaño de asunto
foi catar Farruca
eira.
Sae un rato
d'nn burato
~~"M.brinca axiña o gato;
ttn can oubea,
a patrona bota un flato,
chove, neva e sarabea¡
fai un frío que z:abea;
r:ae dp qt!eiu~ unha ca~ta:ña
~ o rillote pfonto apaña,

a

lostr~¡nea·;

V~nds ro-r.das. de

fart-<>.

os hmo5 dti UberU
¡ Da nosa raza as beiidas
quért dos ollos quitará 1
¡ Quén no curazón do pobo
do vello vate Ossián,
.
imitando o rudo acento
a-s cordas move.r Ja1fJ, ...

As gandras, uces e p!nos

a e~tadea ..
A lna fai•ca-:rantoíilt"J
e
clwsca ~n Pllo a lú~ j
borraches e fliny,,z:gQiaa
tiwlal\ a ber.Fat aa. rue .
Unha tola e~gnedcllnda
toda núa
pol-a! agras, encantada,
vai botando. bendiciós •..•
llraa o vento; ¡ case brua !...
Cheo un mozo d~ Uusióo.a
e: con vida .rega4lda
morreu na. noite pasa.da
d'.u l\ha farta de· roxóns...~
Sintese unha OOdSlla.d#.

vai

do1 noso bardo PondaJJ
tto hai, nott · quen pulse uliras
de Boicenfl:Jl e G*1diaa

po~ CO'til'i'-

lla."'ª

#f.M~ Í~H·U· 11t><lt'

Non foi, non,. na.. CevaJ.anga
os ~ll vln a cantar.
que k}i nos t~cbo.s da costa
en terras de Breo~.án.;..o.nd~

on.de

.e11

pena.c:h.os

d'esc~

hast.ra os ceas <:4eaa o mar ...

Jlat'Alo 0.TÑ &l'fl~:Nllo•,

...

~

_

~

trist~~ 90D!-. ..

álá n'nnha cncrudllada 1
matan a un CTego urls- ladróns .. .

Vaede'bl'r.

Cantares
Han de sahet..o que dís
e -peusail-o ben primeiro,
que iña pensando se dín
moHlls cwsas ert valeito.

O dar solta ô.s rnís istiutos-

•• •

Non. foi, non tt3 C_úVadonga 1
onde os en vin a cantar,
que foi nas fumae ela. costa,
en terra~ de Breogàn:
onde furan as ()ienedas
as bravas augas ào mar,

Pol-a ba·nda que o .wl Jtasce
alenta o 11ento sot.fn:

~ groría de pouco medro:
- ·pouca honra gn,uas hoxedixo o mouro ô rey don Pedra.

·A quen prestedes diñeiro
consellos non lle deádes.,
pois se vos volve os ccmselfos
non v·o s volve os capitales,
Non des c1\eto ô que che dí n
a.nque cho di.ga: ten pai.;
se queres saber de min
preg,ú,ntalllo a: miña nai ..

F. Sa.lrado

~

L6¡JH O iro a,

Para loitar cQnba os mouros
que asoballab&n o chan,
o Rei don Payo n' Asturias.~
d~ ~ucnei:r:os axuntar
D 'unha COVQ puido axma
cen1.o!\ que a vida lle dan.
Q·11en qitúra v'ivir escrcr..•o,
non ncoite se11 'b-rnar.
Nin2·ut-n s~ coida. do!'I males
que nos ammcióq Rent~.r.
Non hai pe que tripe a. senda

Noite oriental
P<»..a

re6'Q.end~nte .asm:Qfera

t>svafodo~

co

fl bd~

ll·• -l l - ·1929
vaj e11 espirÃs o fume
dos peheitekon e as pipas.
Misturilrl sonoro arpe~
c'o rum rum das alegrias
sobre as ribeiraa do :n6sforo
ou canal da Tracía antiga,
da guzla as m~lldas notas,
os écos das mandolinas,
o bogar das navicelas
que pol-o canal boligan.

En cada tenda se óuven

nas belicosas ii.dia.S1
recordade o famoso
combate de Dumbría,
A vos.os nobr6S fillos
rclembra.r notte e dfa
os feitos denodados
da vosa xente antigua,
recordade de cote
seus feitos i-osa.dlas
¡ recordade o famoso
combate de Dumbría r•••

cántigas de amor docísitnas
que os corazós van unire
das almas que amor sospiran ...
E bicando a praya as ondas,
á os ars marmulos envian
chegando âs altas alméas
das vetustas torreciñas
do castelo forte e .wow-o
que està cncravado na cima.,
domeñando á os Darda.nelos
que foi chave da Turquía.

n_.....

Sosmente
noite
de amores e de lcdicias,
deitada. á o pé do seu amo
un desleigado da Siria,
vése, triste cal a Morte,
linda escrava xeorgina.
-•¡Canta-dille o renegado-canta que a noite convida;
tira de tí prestatnente
a malfadada morriña I»
Ela miroÚno chorosa,
a voz no seu labre esptra
pois ela cantar non pode,
¡non canta a rula cautiva !. ..

l'wco••~O.

Bcl•ario Poaaal..

Encomenda
I

Teio unha corda muda
N-a miña lira torva.,.
Com 'un coitelo fera,
Çmn'.u n tra11ido ooua..
Canda n1os meue ensaiosSonw a. compAs à'as 011tra9,
Par sobre min. paFeOe
Qtt'os ceos -se Q.tep.roman •
De cada nota d,ela
Un anatema ch'>uta,..
Cal d'a satúrnea sangue.
As furias espantosas.
Ninguén ouiu ainda
As cãntigaR que entoa;
Detrás de mín, quizaies,
O día. que m'a& oian_,
Como detnis de Cristo
Virán as xentes todas,
¡ Hosanna, cantando de xubilo cheas,
Hosanna o poeta que tral a. boa nova 1
II

O combate de Dumbría
Intrépidos ga1legos1
que de-s de anti~os dífas
sobre a. frente · Jrh'l!d:e!l
a. estrehi ·\<'lespettltla,
si querede1! s.er fo~s
nas épicas porfías
lembr:ádevos do r.udo
combate de Dumhría.
Animosos gallegos
que desde OI pntlllJl!f dfas
na \·osa man levades
una ardente fouciña;
si ser fortes querés

Cã~tigos pr'otl vcrdd.got.
Pr'os márteree coroas.
Consolo pr'os escravos
Latexà n.~esa corda.
Fustiga. pr'os tirano~
Pr'os déspotas argola,
N-e1a dormenta o bitWlo
Glorioso d'os ilotas.
Si pr'a tocar cal ·quel!O
A ter non chego forZM-;
Si cando â loita vala
Tropezo ti-unha foxa,
Os qu~, cal eu, subides
A traballosa costa,
Cando chelJUés â cima
Sagrada e vitoriosa,
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lne
A ca.mpafia está. itM4Ddó,

j Arpas que saudedes

D'a nosa pátrea a autorà 1
1D'a i-arpa acordai-v-01 que fúnebre . queda
N-a noite d'o olvido xemindo sin gloriar

K. Ouri 01

En't'Íéftut~.

¿non escoita u tris.te son?

o

rio vai marmurando;
o labrego vai cantando
cantares do cmrazón.

Esquenza. as penas da Y-alma.,
mifla. na1, porquf\. non quero
ouvila ui. mais chorar.
-Vou velliña.
--Tefí.o calma•
.-...Meu filliño, soio espero
a mort• que me h• levar.

O sol da libertade
Cando o sol lostrei"uee tral-a oufra mon..;·
[taña,
colle a fouce sa~rada e bota un forte aturuxo
que se escoite n'a aidea e n 1a cibdá lexana,
onde a. servil Infamia seu negro trono puxo.
Cando o sol alomée, lumioso e radiante,
marcha er¡ueito e disposto pot-a ruta es[quencida.
Podes facer, 9i queres, a t\la i-.alma xi..
[gante,
Pode s haclH1.r, si loitas, o que val máis que
[a vida.
Cando, logo n'a tar,de, voe a ontro houri[zontc,
de xionllos recibe, dond'a cume do monte,
a postreira raiola que revoc n'o val,
1' ¡arda no teu peito o neyo derradeiro,
e xura coma un vello i-anda.nt~ cabaleiro,
defendei-o ha.strá. a morte, co.m a utt Santo
[Graal.

llanuel Aato:aio Pérez.
Rianxo, II-1919.

Miña na.1, mifia .na.lcHia,
¿ pQr qué .ehora.'?
Escoite, nai queridltia
o ledo son da gattiña

g.raleadora.

Bamón Suárea P.U.tra.

A él
«Mir'L esta fror, me dlxcches,
»qu'é do xardín hox~ ~ reina,
:.mafián muchada e sin ftollas
>Ô fin caerá sobre a area.
>Mira. en troque incomovibro
i.do vai no medio esa pena,
»qu~ nin os ventos abanan,
»nin a~ augas lle fan mella.

»:Ela. ven .ser na .costanda,
:rna duración i-a firmeza,
JtO retrato máis perfecto
,do meu amor, ¡miña prenda f;
itmentras que a fror ca sua vida
"incostante e bulideira,
:iido teu é cicáis, rapaza,
»a síntei>is máis compreta.•

-·· ............................

Miña naiciña
Mlfía na.i, miflia na.i.cíñ a
1

¿por qué chora.?
¿Non escoita, queridiñia,
o !eido son d'a. gai·tifía
¡raleadora 'l

-

¿Non escoita. na alborarla
Q
~a.ntar d'a paxariño
qui mu.illiño
voa pnto da ennmada. 'l

¡Non ve do ilo¡ .a .r ajola
que alum:ea. fil.tir-elra,
brilante á iua ~ureoh.,
den·de o penedo has tra leira?
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.Paspu a. nt>fte

~n

que os trbnos

resoaron na pradeira,
tta que o espado atravesaron
cal fogo ardentes centellas,
e cando a calma volven
vin no xardín, sin $orpresa.,
que o raio a fror respetal".a
i"'O penedo en dous fmdena.

E1perann Booa.

A riada
1

Pol-o campo do Codesal esbara o Barba·
ña., mannurando entre as guixas, resecado.
por aquel sol ardente, qué non topando arbres, se rcfrexa nas augas, tomando colo~a
ciós distintas.
Pol-o campo endiante, a.s pezas de roupa
estendida branquexan o chau; soilo os·
grandes panos do peito, de color roxo, &omeltan charcas de sangue vertidas riba do
musgo.
As lavandeiras, metidas no rio a meditt
perna, c'un pano mollado pol-a cabeza,
cantan O son do batir da roupa.
Pol-os bardalcs, as baias roxas da mad·r e·
selva, as amoras, inda verdes, os froitos
dos cscararnuxos e da silvardas I..as grinalda de cabrinfollo, danlle unha¡ coloraci6n
vermella forte, que non parece senón que
aquel foco abrasador, que despidc chispazos briladorc1 nos arenaes, cobreu as paredes póndoas ô roxo.
Pero, alá embaixo, donde o Barbaña se
xunta cô Manzanares, pola encanada. de é~
te, vése un meigo túnel de v·e rdura que forman os ameneiros y-os froitales das . hortas.
O río, de côr azur límpido,. refresca os
troµcos rugosos; os rettlansos onde as espadanas ~bren seu câllz de ouro, o.s rinc6s
·cheos de somas prácidas de refrexos soña..
ores, de círcolos corrctos.
Rayos de sol logran esbarar por ~ntre as
follas, e van alumear as campanillas mou·
radas, oe recortados fentoe, ou os currun•
chos escuros donde. buligan as troitas, y-as
cantáredas buligan riba dos xuncos e das
di.xitales.
Na arboreda troulean os paxariííos, e rompen a monotonia do verdear das follas as
píntegas crara.s das fro'itas, inda húmedas
polas chuvias do -día antes.
Eiqut tmbai:x:o, donde os dous rios se
xuntan en estreita duna de area, dous ra..
paciños en porrencho agrandaban unha fecha, feita. coas maus, e na ca.l rebulían os
peixes collidos coa cocada.
-Non traias fentos pra ~ncambalos, que
rompen todos-dixo un.
-¿E logo, quei traer?
-Unha xunca.
-Esbaran.

-Fáiselle un nudo.
-Toma-y-alargando as xuncas, pux&.
ronse os dous a encambar os peixe~, ain
faguer caso do sol que se douraba ô esbarar polas ddsnudc.ce~, acanninándose nos
beizos e trazando brochazos de soma o redor
d'eles.
II

Do outro lado do no, no çomunal, unha
rapaciña, de louros cabelos y ollos azúea
coma esas nécoras dos ricos, e, como elas:,
regordeta, cansa de espera~, e vendo que
non lle fagufan caso, espíuse,. e como un
anxeliño escapado de. un retabro, a.prousimouse ô rio, coa intención, de fixo, de pa•
sar xunta eles.
Pero ¡ ai ! inda ben non ·sentfu o frlaxe da
auga, eriguruiiou as pernlñaa ~ chimpouse
fora.
Ademais, aqueles cágados que brlncaban
y-as rás que asomaban entre os limoe, e
todos a.quele·s bichocos que cornexaban
pol-a auga, dábanlle medo.
Por fin cansouse, e berrou:
-Xanito, mira, mira .... .
-¡ Ai, a Rosiña esplda ... , si te ve a na·
·nai, pégache .....
-Pasaim~ xunta vos ... , ..
-Pois ven; anda. ;.. .
-Cóbreme .....
-Non te cobre, hon.
-Hay cobras .....
-Non muller, non hai... •.
-AL. ai ... xa me chega A. barnga.
-Vaya, trae a mau,.... -y-asf, colttda, non
sin ·mil sustos y amarguras, ti ver chegarlle
a auga polos sobacos, topouse a Rosiña
côs dous rapaces, :rali xuntos ô redor da
fochanca, tes aeu-d corpos desnudo!i e rousados·, parecian follas de unha misma roseira.
-Mira, ves-deda o -Xancifío, botándoa
de persoa mayor; estes peixéi largos~ largos,
que tefien unha raia negra a cada lado do
lombo, son peixes do Miño .. .
-¿!-estes gordiños que non tetien raia?...
-Eses son do Barbafia ... le ves estes tan
bonitifios, que bñlan como prata d~ mic.o r
estes son bogas ...
-Vámosllos .enseñar ~ naiciña ... trai, que
eu os levo-dixo a Rosiña, collendo fachen~osa a cambada.
-Vamos, sí-i-os tres, collidos pol-os bra..
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ci:ñoSJ pasaron o río e correron cara a n.ai 1
quen no ribuo estendfa r()upa pra de1oiraJ.'.,
~Nana: ... ttanat... berrarott, per~ àfogott ..
se a voz; nn ruído espantoso, seguÍdo .do
!>erros e carr-ciras, ffxolles voltar a cabeza,
Ad.una donde estaban, desapareceu, as la.a
Tandeiras fuocían asustada.s, os arbres e~tre
tnecíanse, e pol-o rque o de aquela vexetación que cruxía, augas fa.ngosas, revolta!',
precipitadas, retorcíanse, empuxábanse
e
medraban, cada vez máis, levanta,ÍJ.do montós de escuma, pero de escuma emporcada,
llxosa, .s angniñenta cô barro roxo, escuma
de regato como a de can. doente..
Os canaveírales desaparecian, cobríanse as
ribêírás, abatíanse os arbres, i-as lavandeirns chorab2.h desesperadas ô ver a roupiña
arrasttada p.ol-o río, sin acordarse que tam~n elas estiveron espostas á ser levada.9
elas.
A tía Rosa, a nai dos rapaciños, quedouse
parva, era a ruina; toda a r.oupa de.xente
rica, que tería que pagar, i·aloucada, .acudíulle â chola unha lilasíemia.; levantóu os
ollo! cara ô ceo ... i-o atoparse côs tres menl·
ños, que a mit:aban côs ollos fermosos cheos
de espanto, e que parecían tres anxeliños
serenando a tempes·tá, lembrom;e de Dios,
de Di&S cremente, que llos salvóu, e caíu d~
xinollos, cheo o seu peito de tan profundo
reconocemento, que, como nai que era, non
topou cousa mellor que honrar a nai de
aquel Dios misericordioso, e son todo o curazón balbucióu-Dios te Salve, María ...

Hera.clio :Pél'êZ Plaoer.

Soneto
A miña nav1ce1a vai pasando,
abertal-as :xunturas, sin goberno.
pol-o desfeito mar en crudo inverno,
as irzs da tormenta soportando.
Franxéronselle os remos e asoprando
de ferventes escumas nun inferno.
a~satado Aquil6n vence ao Galerno-,
solaios, ansias, mágoas sementando,,
Orbatleira de bágoas na tristura,
molla, ente.sando, a podrecente corda,,
rouba.ndo ao estrelecer a fermosura.
Non de.sentolda o ceo! e dende a borda
vou a entrada no porto vendo escura,
e âs voces de favor a xente é xorda.

Florencio Vaamonde.

Xesús Corredoira
Soña q.uizáis árreo Col! dlfunto!t;
anda de cote en trates coa estadea.;
os misterios das noites agarlmano
i-a medoñenta. escuridade atraino.
Como ap6stol dos fúnebres negrores,
vello ritual da relixión dos mortos,
parés que enfouza os lenzos coa feluxe
dos íareiros caínzos.
I-emporeso
no sen arte hal tal fondo de verdade,
tal conceución de v'ida tmnfadora;
que os seus caàroR son forza e son grandeza,
e son sangue que corre pol-os corpo.s,
e son alma que fala d'ontrós sigros
que pasaron.
Porque él é d-0s que foxen
da craridá e <la lus, e tên nas ·s ombras
suas fieles compañeiras.
Namorado
da soledá, que .garda pr'os artistas
o engado dog a:congos, val de noíte
a meterse cntr'as ruínas do5 mosteiros,
onde os vello~· abades, feitos pedra,
dormen debaixo das calada!! tombas;
busca sin medo o paso da compaña
que anda rondando os camposantos probes;
e alá entre lusco e fusco, calandiño,
entra pol-as ~curas catredales,
onde hai cheiros d'"incenso e lus de sombras ..
E parvo cos seus ritos i'"Os seus cultos,
vendo eómo os cantores dende o coro
deixan ouir a voz dos estormentos,
ponse a escoitalos caladiñamente,
rnéntrel-os .cir"ios nos alta.res arden
diante dos santos de madeira podre,
e méntrel-os devotos pelengrinos
veñen de lonxes terras, apedando
por compril-as ofertas que fixeron
pra .rezar baixo 2.s bóvedas da igrexa
e bicárllel·as roupas . â~; imaxes
que queren a dourar.
Sobre collido
n'aquel estonces pol-a forza oculta
d'un poder misterioso que o asoballa,
coida que? n' hai máis muudo que aquel
[mundo
en que a luz se consome i-esmorece
ô entrar pol'"Os estreitos ventanales;
e cos ollos nubrados pol-as sombras
p1nta as visiós que diante d'él contempra,
dándolles vida co seu arte estrano,
como si fosen xentes sin legrías,
tan engurtumiñadas e tan murchas
que a.somellan talmente a propia imaxen
das longas pen'itencias i-os aúnos.
E ·por eso os seus corpos teñen alma;
alma d'outras edades i·outros tempos
que recordan os sa.gros mlsticismos,
e lembran as ascéticas piedades,
e fan pensar nas rechamantes pompas,

e falan dJoutras vidã~ i-ôutros mundos ...
Porque ninguén coma él chega ba~tr'~ fondo
das alnH1s afñxidas, que retrãta

y..abreu con man dozosa
a ca1xiña en que à fro¡ tifilt pechada.

nos seus lenzosj con loito de colores
e con forte concenda do seu· arte.

1t á. princesa "erttit,
1inteu que dona d'ela se fada
unha fonda e punxente pc"adume .....
N~aquela caixa, xa somente habfa
follas irtas sin coor e sin arume
da fro¡ que fora un día
escolleita antre mU.

Eladio Bodríguez Gomá•• •·

Poemas mínimos
Pra que a inerme probeza,, que os montes
[pasa,
furtándose dos lobos, tope unha casa.,
e nas encrucilladas vacile o medo, .
i-os ermida~CJ branquexen o arboredo,
pra que cos va.g alumes e coas contifias
da rosada, non liden as estreliñas,
e pra que se alboroce Xe~ús na cuna,
manda Nosa Señora sah- a luna !
Miña Mui:;a-plebeia carpazonaen presencia d'aqnel ~oberbio pazo,
lament6u non ser reina, ¡a inocentiña 1,
pra inttmar coa esperanza de habitalo.
I...o alcázar de cristal alucinante
era, ¡triste de ri1ín 1, gota de orballo,
que o sol eyapor6u desaprensivo
ô chuchar amoroso a flor d'un cardo.

An.to21io 1'orieca Varela.

Fermosura
Roxfl., fresco, fermosa y-espreridente

por riba d'outras, n-un xnrdín s'erguía
unha roM qu-enchía
co 8eu a1ume enmeigador o ambente.
A princesa garrida e maxestosa,
dona d'aquel xardfn tan frolecido,
con man agarimosa
da roseira arrincou aquela rosa
pra do arume por ela desprendido
dispor cando lle fora apetecroo.

Y-a. mocifia sangal,
iñocente e sin fel coma unha pomba,
dou a rosa arumática por tomba
unha caixa de na~re e de crlstal.
A morna primadeira foi pasada,
o vran finou, y·o porparatse outono
a cnsumir as campías no seu sonó,
a princesa coitada
quixo gustar do arrecender da rosa,

E chorou con bagullas abondosas
do tempo destructor tal fakatrua
non pol-a sorte d'as murchadas rosas
senón quiiaves pol-a s6rte sua,
que a muller no xardín da humanidade,
é unha roseira en que trocou Natura
espiñas en vanidade,
rosiñas en fermosura
y-arumes en mocedade.

P. Poria Bq.

Os tres loitos
B.A.L.&DA
I
Partiu o raplis â guerra.
â guerra f~!se o rapás,
e choraron. soedades
a irmán, a novia e a nai.
A novia chotóu un ano,
choróu dous anos a irmátt 1
e relembratido o seu fillõ
choróuno sempre a sua nai.

11
Novas chegaron ben tristes,
que fora morto o rapás,
morrendo cal os valtmtes,
como morreu o seu pai.
A novfa sintíuno un ano,
sintíuno dous a sua. irmán,
e toldándoselle a i-a.lma
sintíuno sempre a sua nal.

III

Púxose de loito ~ novia,
de loito pú:x:ose a irmAn,
e tendo o loito na i-alma.
tamén o puxo sua nai.
Trouxo o loito un ano a novia,
dous anos a sua irmán,
e tendo o loito na i-alma
toda a v1da o trouxo a nai.

Zqenio Car:ré .&1410.
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Nosas estrelas
N.ott sei o engado que tcde!IJ
noitca de lua, gallegae 1
que aunquc rodéi pol-o mundo,
non vin outras a maneira 1
E má!s non desprezo a naide:
¡ Garde cada un a sua fachenda 1
Pro díganme os extranxelros,
en donde viron estrelas
que somellascn Aa, nosas
ba escintilizaci6n testa!
¡ Afetá que son dondices 1
¡ Dalle con que son as mesmas f
Si! ... pro ... cmperixiladlñas,
porque elquí... ¡Vis ten de festa 1
O que elas dirán ... «D'alende ...
bástalles media crarencia;
Non no~ penduran no Ce.o
pra que aloumiñemos pedras;
e petoutos, e rebaños,
e catro muschadas hcrbas.
Se non hai auga pra os homes ...
l dóndc a~ estrelas se espellan?
Gardemos nosa luciña:
1Â GalicYa consagrémola 1
¡ Galicla. santa da i-alma 1
En ningures outra tena
onde acaian máis primores
con máh doces humildeílas J
1. Un espello ? .. , ¡ Non; un c~nto
danos aquí a Natureza;
en cada pinga d'orballo:
en tanta fonte e regueira 1
E cando cnvoltiño en ouro,
hguese o Sol sobre d'ela,
retirámo1tos, doliosas,
cncetadiñas da envexa:
¡ Adiós, noso gran Sifiore f
D~ fuxir non che nos pesa:
pésanos peehal""OI? ollós
endenantes que frnrezan,
campos da rula d'España.;
l tua lus bamborriñeira :
ende mal, perdél-a nosa;
que a vir vo~ non fantasea,
sobre os árbores xigantes;
sobre as donuidiñas nenas,
sobre as máis pulidas mozas
que baixo de nos naceran!
¡Nada máis unha xeiriña,
pra que G~licia nos vexa 1
Dempois imos, caladiñas,
chorar en terra extranxeira 1

•••
¡ Ouh, meus zara.galleinños,
l>ecindo que son as mesmae I
Se digo ou calo d<i>ttdlces ...
¡Xa vol-o responden elas 1

l'ranot.oa Jlenera Ga.nicto.

Os teus ollos
Ten a s~rena o canto,
ía serpe o alento;
o la.g o ten a onda,
Dios ten o infcmo.
TI tes d' abondo
co que tes escondido
n'eses teus ollos.
O trono dos monarcas,
do sabio os trunfos,
a gror:ia. do poeta.,
o ouro do mundo:
dera eso todo
por s6lo unha mirada
d'eses teus ollos,

Buscan os pitor.reises
pra faguer niño,
a herba santa que nace
veira dos rios.
Eu busco s6lo
unha mirãda melga
d'eses teus ollos.
Cando se pon a lúa
tras_ dos penedoe,
choran as estreliñas
todas do ceo.
Tamén eu ehoro
cando non me alumean
esos teus ollos~

Et s'il revenait un jour...
De Kaui~ Kaetelfliack

-n

si el, tal ves, v.olve un dfa,
¿ qué lle contaréi?
---Contà ráslle que basta a morte
decote o esperéi.
---¿Si me non coñece e sigue
perguntando máis ?
~Como unha irmá falaráslle .....

et sofre quizáis.
-Si por d pergunta, ¿debo
máis algo cspricar?
-:-Dalle o meu anelo de ouro,
~in lle máis falar.
~¿Si pergunta por qué se hacba
a sala deserta?
-M6stralle matada a lámpara
e ña porta aberta.
-¿ Si do teu pootreiro instante
quixera fhlar?
-Dille sóio que surrínme.•.•
¡non vaia chorar 1
Antomio Valoál:cel.

PIJll'TOBBB DW .U..IUB

Alfonso Castelao
Alma baril da terra,
encarnación lexftlma da raza,
no fondo das su~s obras
.revólvense infertunios e ñsadas:
jnfertunios acedos
das nosas horas tráxicas;
risadas de xenreiras
e de rabias,
que levan dentro os cáustecos delores
das feridas i·as mágoas.
El sinte como propia&
todal-as coleutivas labazadas,
i...o seu lápiz é xoS.tra,
1-o seu pincel é tralla,
e contr'os duros couces que os labregos
rec'iben dos ·que mandan
ferve en indinación, arde en carraxe,
pensa nas nosas ansias
e pinta a8 nosas coitas,
que soilo queren tlrtias e bisarmas,
pondo de cote n'elas
o santo amor A pátrea,
que por algo
hai n'él a enxebre encarnación da raz.a,

Oe sens ~guiños choran;
os sus ce·g uiños andan:
choran .sin teren ollos
pra desfacerse en vág'oas;
andan ¡ probiños 1
eomo andan as ima~es da disgracla.
Recorren b aldea11
levando a sua tristura por compaña
pra recoller esmolas;
e van ls apatpadas
en busca. das romaxes
pra rañar nas zanfonas as suas mágeas;
e n•unha noite eterna
pasea.n as suas lástemas,
cos seus ollos sin vida,
por onde a luz en son de mofa esbara;
e ô compás dt>s pandeiros,
coas bocas desdentadas,
cantan os probes
mentras por dentro o corazón lle sangra ...
como si fosen :xuntos
a máís enxebre encarnación da raza ....

-

Pintando monicreques
valejra n'eles a intención i-a gracia.

E sempre que 6 labrego
-Probe Xan d'cstcs tempoa- asoballan,
põn lume de tonnenta
nas suas pinceladas
e tên un agarimo
pr'o novo Cdsto da sofrida raza
. que está. fai moito tempo
sin door •nin compasión crucificadá .
As lástemas da terra
tanto son as suas Mstemas,
que as suas ironias,
con todo canto teñen de sarcástecas,
son punxentes p.rotei:;tas,
porque él é a .enxebre encamact6n de raza.

Maruxiña
Ma.ruxiña, xentil marnxifia,
Tf mil penas do peito me tiras,
Cando en rolda a muiñeira bailan.do•
Teu corpiño reviras e viras.
Maruxiña %entil1 cando bailas,
Vas bailandb mainifia, malniña;
Vas bailando, bailandd, bailando,
Vas bailando e parece que fias..
Para atrás e ·pra diànte volvendo,
Vas vlrando, virando, virando,
Te·u corpiño moendo, moendo,
E muiñando e remutñando.
Como os xungos que branden co vento,
E do trigo as espigas garridas,
Teu corpiño garrido brandea,
E tua leve e xentil cinturiña.
Tuas xentís caderiñas movendo,
Vas fiMidb, fiando, fiand!o,
Teu corpiño moendo, moendo,
Teu corpiño xentil peneirando.
Maruxiña, xentil maruxlña,
Tí mil penas do peito me ~ras,
Cando en rolda a muiñeÚ'a bailando,
'l'eu corpiño reviras e viras

U u WI

Os Dióscoros
A meus antigos os period.is-

tas vlilxeiro9 Segerra e Juli4.
I
Ferida d'un andacio,
Grecla, no tempo antigo,
miróu aquela forza
i-aquel valor perdidos
que dos stu8 funda,dore~
hér.c>es e dioSés ftxo.
Xa nada lle qued'aba
nos eidos se·us nativos~
nin dos ahóR memo·r fa
nin .fl: .nos s~us destinos;
pois ao vak>r morre.ran
os ânemos altivos,
os sans e bós costumes,
os nobres pe•itos rixos.
As touzas, antes· cheas
de númenes benditos,
agora son garidas
de foros asasinos.
P'amor e lealtade
crehr.do o vello vínculo,
por onde quer frorecen
cubjzas, crimes, vidos.
Non hay home pra hom~;
do pai rec~ a fill~
o hirmán ô hirmán treizoa,
o amlgo vende ô amigo.
E da Beoc'ia â Jonia,
do Citerón o Olimpo,
pa.sea os seus farrapos
un pobo gafo e mísero.

n
De tan tnortal doenza
Grecía: C'urouse Ô cabo,
xuntando un novo mito
ôs moitos inventados.
Creóu Cá~tor e Pol-ttxj
~ n'eles encarnando
a eterna xúventude,
a. forzá y-o entusiasmo,
botóunos d'1lla en illa,
por bosques e por páramos,
por tetras e por mares,
por vales e por agros,
pra que-o poder oculto
que lles prestara, usandosaí sen ôs camiños
a dar conforto e amparo
ôs probee viandantes,
de medo acobardados:
prendesen malfeitores,
escorrentasen trasnos,
a soledad~ enchesen
d'atrnxos e de cánticos,
gu \Q-sen dos argólidas
as naos a porto salvo,
e, non rendidos nunca
nin nunca separados,
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a un mesmo tempo símbolos

de fé e Nuní611, entrambos
da renacenze helénica
fosen .xentís heraldos.

lll
¡E f6ron~ ! E loc"iron
logo pr'a Greda os días
de Codro, renembrados,
grorio5os de Leoni<l.as;
que nunca os pcbos morren
q.ue can, se na caída
aquel tesón non perden
que os ergue e dignifioa·.
España, a triste España,
( ¡ coita da pa tria miña 1)
dóise do mesmo andacio
da probe Grecia antiga.
como ela perdeu todo ....
Máis que ela perdeu inda,
porque perdon o esforzo
que prez e honor conquista,
a te que o peito inframa
t-a. n~ión que ôs tñunfos gnía 1
cecAis tamén com'ela,
como esa terra índita,
soña P!ª erguerse, é'unha
di\·inidade mítica....
¿ Quén gabe Se es~ mito
xa en vos se realTza,
eusados pelegrinos
qtte vades d'illa en illa,
novos Cástor e P,ol·ux,
levando pol-a vida
de luz nn Itvanxetio
que âs razasl purifica?
CandQ <'.!ttlzás a Europa
i-a América ladna
e vexo a voso paso
que o nome lí'ispano brila
e pra honoralo acordan
as mortas simpatias,
eu coido que ~se mito
ten culto e rogativtls
i-empeza xa o thilagre ....
¡ ia patria resucita f
¿ Será verdá ?. . . Seguid!e
a sacra corre'iría;
que se por xusto premiô
a unha misión cumprida,
os Dióscoros lograron
morar do ceo n'as cimas,
tamén, comprid'a a vosa,
a Historia agradecida
ha-de vos dar o lauro
qu@ a sona eterna afirma 1

._ Ourroa BuriqueL

11 -11-1111
OAJl'J.'IG.A.S KOVAB

A raza

de Gundar

.1Ou, raza dos fortes,
do bardo Gundar !
Quen de ti non lembre
teus feitos> qu1záis
ten xa morta a yalma,
ou non ten -lanzai
corpo, ca¡ os celtas,
barudos irmáns

Huxe non os bardos,
os homes do mar;
das tnáis verdecentes
costas, lonxe van
e volven e soñan
ter terras nõ lar,
onde nados foron,
preto do piñar.
H uxe nosos bardos
dnrmen, dnrmen xa;
huxe as arpas levan
luitoso cintal
i-as cinzas dos xeniosgárdanas os máis.

Huxe non, os rudos
i-esquivos, non fan
falas das obrigas,
calan seu pensar;
fortes, nobres sendo,
xuutanzas terán
cando a fr0r da patria
érgase a cantar.
1\fafi.~n,

rexurdindo;
rexurdindo os sans,
os bóos loitadores,
cantar han cantar;
xa levan nas almas
ditosos imáns
pra erguer, pola Terra,
as léis da Unidá.

.Tuaa l'eu 'niez llerino

Todo o qne teño de meu
é non cabizal-o alleo
ab6ndame Dfos do ceo,
que sobre as pallas naceu.
Gardo a avenza d'outro dono,
máis eu son quen levo o ramo:
¡can té, si puidera o amo
prender coma mín no sono J
N'unha chav'ola baixiña
nacin tras d'aquela pena;
n'hay grilej.ra tan pequena,
pero, ¡ qué diaño 1, ·e a mifia.
Xa foi dos meus bisabós,
¡ tn.oi natural que ali viva i,

e, -con todo que é cativa,
inda ten seu ben de Dio!.
Si queredes visitala
abofella.s me acomoda;
¡ n 'hédes ver cousa que A moda
deba un carto d'alcabala 1
Escano pra me sentar,
palloza para dormir,
un cand'il pra me alumar
e non hay máis que pedir.
Quero o que moito cGnvén
pr'a salvación, i-heme Igual
que as cosech&s pilllten mel,
ou que os fraitee rendan ben.
Toco esta frauta, de buxo,
i-a soledá do ermo alabo,
porque cando a folga acabo
na!de ceiva un aturuxo.
O vel("a neve na cume
da Frouseira, .xunto lella,
e veña o inverno que ~ña,
d:escuido acarón do lume.

¿E de vran.?, ¡qu"íxera o Rei
d'~spaña, pro seu regalo,

auga das fontes> que calo,
5Doma das pravia..s, qqe eu sei! ....

A1ltom:io 1iro:ri•lt• "luela.

cor.ro

As regalías de Creso
Diante dos que atruxan forte
me pranto, y-en verso escribo
pra. manifestar que vivo
contento co a miña sorte.
vou velliño; son pastor,
non me separo da serra,
e si é verdA que hai má.is terra
dudo que seña mellor.

O fogueteiro
Comenz6u frabicando foguetes
na vila co pái,
e n'había, por toda a redonda,
quen mellor traballase no oficio
que o diaño de Xan.
Pra facer serradores e fogos
da cor do luár,
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e ceibaioá tta. festa da Vixen,
dcmtraba,-e ninguén por de diãrlte,
poñfalle a man.
As rapa:.r:as do porto, que teñetl
dos aires do mar~
os feitizos, 1-a sal das oncliñas,
<}11€ bicando as f rolidas ribehas
xa veñen ou van ....
Cuasqúe todas por él se mordan
a ouilo falar;
tan meloso, apañado e laberco,
que no peito o foguete rumoroso
facia estrelar.
Unha tarde,-en qu·e o sol requeimaba
a atmósfra 1...o chán,
prendéu lume na polvra; houbo un trono
e topóuse o infelís foguetciro,
cegutño e sin pan.
Desdentón, pol-as portas do mundo,
bot6use, sin mâis,
a petar nas altniñas bondosas ....
¡que inda limpa unha bágoa, calquera,
se ten caridá !
Eu topeino unha ves, n'un camifio,
na veira d 'un vai;_
coa zanfona botada no lombo,
i-o criado coas cunchas no seo;
e o nobre do can.
¡Mesmo lástema daba. de vélo
sof rir t calar¡
derreado coa canga dos anos,
i-as guedellas de neve, xiscadas,
e tocosi, a& me.ns 1
O pallque que estonces tivcmo
no po1do lembrar;
¡ quén se acorda das coitas alleas,
do paxaro que morre sin niño,
da folla que cai 1
O que d'el miña enferma memórea
non quixo olvidar,
f6i a copra, que o cego cantaba
cando as cunchas do neno facían,
o chascarrachás:
aA attduriña ten chonza nas tellas,
o peixe no mar;
hachan eido, denoite as ovellas;
Bôllo ô p1obe lle dan nas orellas ...
¡ e dánlle a matar 1
¡Cantas veces, do sol â rayola.,
na frescá miñán,
él fada soár ó estromento
como :xémen as ondas do rio
que lambe o plnal l
!-era alí cando o can, dando ô rabo-,.
pro sin ouvear,
a seu dono lambíalle a alforxa,
cal s'un fillo famento un codelo
pedíralle â nál.
Unha noite, coa bulsa dos cartos
fuxeulle o rapaz;
e o ~or Xan camifi6u pol:-o mundo,
&in máis ben, nin compaña n'in groria,
que o probe do cao,

Eu non sêt quett me dixo, nàntrõnte,
por casnelidâ,
que alcontrár~ o can, sin o cego,
engarrado l zanfona., JJa fonte
que hai cabo a cibdá.
E que _sóilo unha corda l zanfona
quedáballe ·x a;
e que a ponta do can, dando n-ela,
arrincâballe nn son lastimeiro
de triste campá.
Que parés rlpitía d'a copra,
c'o mesmo ·c ompás:
A andoriña ten chortza nas tellas,
e pe\xe no mar ...
s6ilo ô probe lle dan nas orellas
e danlle a matar 1
Li11M'dO

B .. neiro.

~ -

•• •

¡Teño envexa de vosontros~
ceo e terra 1
Para vos, o fero invento
semente é. da primadeirar
e non sé perde o dsoño
froito d'ela.
Pode ter a -miña edade
Inverno; mái! se o tivera,
¡non agardaréi n~él outra
ptimaveira f

Ka11oel ela BaaaoYa.
'Bu-enos Aires.

Foguetes
·· roo

~AGARTOf

-N-é boi nin vaca, has de ver;
¡que é fáco, o animal!, Gaspar.
-Pero ¿ven, ôU non á têr
cornos_? ¡logo has. confesar
que faco non pode ser f
-Non che quero repricar;
pois c6mpreme non perder
a

libertá de pensar.

RltCORT.itNDO AS USAS
-¡Porque teño eu as medias
abuxe\radàs
cando as uñas recorto
d'os pés te pasmas 1
-¿E n-hel pasmarmc:?
¡ si as medias non te quitas
ô recortalas 1

Jon Jtft-• B.n.tàôlf.
Coruña, 1997.

A alborada de Veiga
Aló lonxe acurrunchado,
antre o seo· feiticeiro
d'unhos montes que se erguen mansamente
.e se perden na grandura azut do ceo,_
aló lonxe ... aló moi lonxe ....
¡ou recordos d'outros tempos!
aló lonxe acurrunchado
a .carón do Padomelo,
deitadiño a pe das veigas1.
arrolado dos regueiros,
hat un pobo garimoso
hai un pobo feiticeiro
que a miña alma trai lembranzas
que ttótl sei decir en versos..
A luz cara da unha lua de Xaneiro
é o pobo que verte• no mell -cerebro
alimento de saber que non so compra;
i a cibdá de Mondoiiedo:
pobo nobre, pobo grande,
a cibdA de San Rosendo,
brilador b aol de Maio
e xardín frorido e tenro.
Seus aromas fan artistas
que armoníaa van vertendo
pol-o chan. dà te.r ra toda,_
pol-o chan do mundo enteiro.
Antre aqueles prados verdes
L.antre. aqueles bosques xebros,
i-antre aqueles paxariños
cantadores xirifeiros,
I-antre aqueles saltadoree rigueiriñoe
que retoian cos ro<licios dos ntuifios fad[ñeiros
veu a luz un Pascual Veiga
que asombrou ô mundo ~nteiro.
Antre aquelas fondonadas
da verdor e de misteño
entre o arrulo dos romores
que o río Mãema pol-o ambente vai :vertetl.do
veu a luz aquel a.rtista
que axuntou, co poder máxico do estro,
n-un manoxo de armonías,
n·unha sartiña de arpexios,
toda a i·alma de Galicia
todo canto ten alento
n·csta terra de tonadas loumiñeirat._
n-esta terra de romores sempre tenr09.

•••

Cando aló nas fondonãdas das aldeas
A l'uz crara de unha lua d~ Xancit:o
pasa un aire caladiño,
paiSa un ail'C loumiñento,
cargadifio de romores
e nas atas vapdtosas da Alborada trae arpe!'
[xlos ...
toda a sàngue se remexeJ
todo o noso ser enteiro
non sabemos que lle pasa;
X~ estâ triste, xa está ledo..
ora o corazón s'ensancha
con aquelas melodfas do pnntéiro;
ora triste e pesaroso se acobarda,
i-as bagullas das meíxelas van caendo;
Hai trlstura9 lla. Alborada
que a gaitiña pdl-o ambente vai verten<loj
cando aló nas fondonadas das aldeas¡
A luz crara de unha lua de Xaneiro..
pasa un ab-e caladiño,
pasa un aire lonmíñento
cargadiño de roniores
e nae alas vaporosas da Alborada trae arpe-

[dos,"'
Hai tristttras na Alborada
i•alegrfa.s, todo a un tempo;
porque é a i-alma de Galicia feita. notas,
porque é a i-a1ma de Galicia fe"ita .arpexfos:
1E na. ~-alma haí alegrias~
e n wlma haí amarguexos t

•••
Cando ae notas da Alborada
se defregan no punteiro;
cando ae dolc~s armonías d'esc canto meloa
(dioSQ
pol-o ambente va ncaendo ...
xurde aló na nosa i-alma,
xurde drento no cerebro,
a hertnosura feiticeira d'esta terra melg'-0siña
i-os aldraxes que sof rimol...os ga.llegos.
Hai tristuras na Alborada
i-alegrlas, todo ti un tempo;
1porque é a i-alma. de Gallcia feita notas.
porque é a i-alma de Galicia feita arpex1os J

•••

Cando as notas da Alborada
s~ defregan no punteiro;
cando as dolces armonía$ d'ese canto melo[dioso
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pol..o atnbente -van caendo

suas '7'eletas~
coa.s igresias onc1e rexat1.ii()!:1 galiegos.
Cando as notas dà Alborada
.s e defreg.an no puuteiro;

aTó dentro na nosa alma,
aló dentro no cerebro,
xurde o sol d'csta. Galida feiticeira
1•antre as ondas verdeguentas, brilador e
[brincadeiro
ceiLa chorros de diamantes
que no mar e máis na terra van caendo.
E se alcenden as de:vesas,
e se alcenden os oute•iros;
e l luz crara e diamantina
van dourándose as montañas, van plantánfdose os penedos.
E despertan armonías nas fontelas
e deRpertan annonías nos regueiros;
i-o ambente preíumndo trai chasquidos de
(cogcllos que reventan
ô que no aire val caendo;
e clespertan do ramaxe na espesura
o~ pakarbs snltadores ~anile1ros,
que <lefregan armouías,
e derrétense en arpexios.
Cawio a~ notas da Alborada
se defregan no puntelro;
cando as dolces armonías a~ese canto meio·
[dioso

cando as dolces armonías d'ese canto melo[dioso
pol-o ambenttt van caendo .....
aló drento na nosa alma,
aló drento- no cerebro;
vâl pasando 'O mar salgado
que a Galic'ia docemente àgarimada ten no
[seo;
e n-él vemos .recamado's oleaxe.q,
e n-él vemos oleaxes verdeguentos,
e n-él vemos unhas ondafl que, dociñas,
mansamente na ribeira van morrendo.
Hai tristuras na Alborada.,
i-alegrías, todo a un tempo:
porque é a !-alma <le Galicia feita nota-s,
porque é a i-alma de Galicia feita arpexios
E na i-alma hai alegrías,
e na í-aJma hai -amarguexos.
l-así cando as melodías da _Alborada
pdl-o ambente van caendo .....
aló ctrento na - nosa alma,

al6 drento no cerebro,

pol-o ambente van caendo ...
aló dreuto na nosa alma,
aló drento no cerebro,

tamén xurde melanc6Uca Galicia,
e cat dona desaira<la, con aldrax~s e des--

van pasando en cinta meiga, garimosa.,
vun pasando feiticeiros,

sinxeliña, feitkejra,
on<loánqolle âs espaldas o -cabelo,
degrexadol-os peífios
pequiniños, xirife1ros,
va'i pisando nas espifias pol-es bouzas,
e estremece as ondonadas cos lamentos.
i-aldraxada e delorida vai .chorando
pol-as casas dos labrcr:os ......
dos labregos, que tr-aballan e non comen,
dos labregos a quen miran con desprecio.
Vai chorando pol...os montes escarpados
que os quería â bosque espeso,
delorida vai chorando pol-a costa sin camíñoa
onde o tren fose ceibando fume ô vento,
vai chorando esta Galicia probe e triste
com'a dona desairada con aldraxes ôs des[prccios,
melanc6nica i: dozosa vai chorar ôs trasat[lánticos

[precios,

<:ses montes de Gal1c1a, sempre verdes,
eses montes de espesura sempre cheos,
recostados pê dos vales,
preguizosos, loumiñentos;
eses montes donde aniñan os romores,
eses montes de misterio
eses montes de ondona<las,
onde tecen os airiños mansamente
uns cantares ora tristes, ora ledos,
eses múntes onde a bris.a mo¡ e, branda vai
[chorando
aldraxes que i;ofrimol-os gallcgos.
Cando as notas da A:lborada
se defregan no punteiro;

os

cando as dolces armonías d'esc canto melo[dioso
pol-o ambeníe van caendo ...
aló drento na nosa alma,
aló dtento no cerebro
Yan pasando en cinta, meiga as campías de

[ Gal'icia
con suas fron<lns e seus regos;
con Reus prados onde as auras adormecen
con suas casas branqueando, con suas vei
gas e seus cerros,

que lle levan (1S gallegos .....
Degrel.:ados os peíños
pequeniños, xirlfeiros,
vai chorando nos baldfos a secàno
que os queria a i-auga fresca ver bebendo,
1-nlí ver uns prados verdes,
y'izosiños, frolecendo.

coas 1gresias gardadlñas antré os albres,

Vai chorando pol-os pobos,
vai chorando pol-os ermos,

coas igresias que se erguen, recortando à.16
[no ceo

delorida e me-1ancónica Galida,
vai queixosa d'uns Goberno! .... ,
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d'on~ Góbêrttos que a. desatigran
e que a dehá.11 sin alento .....
Hat tristuras rta Alborada
i-alegrías, todo a un tempo;
porque é a i-alma de Galicia feita notas,
porque é a i-alma de Galicia feita arpexios.
¡E na i-alma hai alegrias .... ;
E na ·i-alma hai amarguexos !. ..

Cehstmo Caba~coa Baárez.

a presà

saltando, cal fan os cabirtos,

e espttrruñande cos zotos no chan.
Non quede na aldea
bonita nln fea
que a baila non veña para ter solás.
E- veñan os coxos
que aquí non hai toxos;
a ama. · do cura
co a criatura
dia sua sobriña
que xa. é. grandiña,
e veãan tod'estos mociños e vellbs,
pequenos e grandes, xuyencos e cás.
¡Haxa ruada 1
¡Viva a foliada 1
Qutt hoxe é o día do ~eñor San XoAn.
As gaitas e frautas que toquen a presa
e as campana!$ fagan fin tin quilitán
tin tan.

Soio
Pra meu curmán Roxelfo.
Soio m'ato.po no medio das xentes,
como unha folla an tre as ondas do rio;
mentres no fondo do meu peito frio
.s into sonar unhas hora~ doentes.
Ladas sorrisas susurran a. rente§;
son como bá.g-oa.s d'un maino recío
~obres d<> fogo. Tamén eu sonrfo,
porquG os recordos me vefien às mentas.

Y-ô relembrar a 8 ed~s froreeidas,
entre traxedias de amo.r, esc¡uencidas,
brancas f eitura.s <le Virxe.¡ sinxela·S,
frores caídas do carro de- estrelas
onde pasean do Ensono as imaX9'~

Kan11el Antonio Pnes.
A9&dos (Rianxo) 1919.

Repique
Blas,
baila. a muiñeira si eres capás,
arriba e abaixo con .pernas lixeiras,
como ~i fose, alnda rapás.
A mín e Xan
si b~s están
as castañetas trácnos, Cipri.án.
E con Farruca
e máis con Andruca
iremos seguindo o teu contrapáa,

•••

Non xurdirá o veterano,
que desbravou moito a serra;
pero o labor non se atmsa,
naide das filas deserta:
cantaruxando os rapaces
salen detrás das ovellas
e pr'os bois nas marixadoiras
non faltan brazados de herba.
A i-ama-unha ca.rpazonaxonzóuse a sucal·as te.r ras
e â. noite volve pra casa
tan froxiña i-amarela,
que si se estende no escano
inda os tronos na despertan.
O probe enfermô tirado
sobre pallas vaforentas
lembra un campeón ferido,
xa i'nutil pra loita fera,
Requeren as chouzas bratos,
¡unha actividá sin trégoas t,
~ si non se doí quen puxa,
o que .cãe non se queixa.
Fosco o montañél'I e mudo
solo agarda a derrede.ira
hora en que Dios o recolla
pra n'estorbar ôs que quedan
Pretiño d 1 él canta o galo,
axiran na criba aveas,
iestá un menlñ.o que chora,
i-on xato ceibo que breca

A.u:to»io •oriep Varela.
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Primaveira
Feei%es de la.nzas de sol,
albas de garridas côres,
regueiros mannuradores,
ramos d'Arbores en frol,
urros de festa algareira,
cantos das aves pintadas,
orballos da~ alboradas,
xa veñen coa primavclra .. ,
Inda bendiga Dios as novu frores,
lanzas de so¡ ,re¡rueiros e colore,,

di.cindo: cMorro contenta
e alegre da meu esprito.;
e en verdli non se en gañou ...
foi do baUe de San V1to.
No meu pobo hai unha fonte
que lle chaman c:do Serracho>, ·
e iloil se! que diaño tett,
que bota a auga pr• abaixo.

:aam6n 811árn Pedreka.
A Cruña.

Kanuel X.aro Go•-'l•.
Bispo de Túy.

O que foi

O medianeiro
Algunha8 horas, todol-os dfas,
dtante do no parado estou
coma encantado: non ~ o meu rio~
mais dame ô velo tenra,
doce ilualón.

Saúde 1ou Plata r Mcior grnndfa
de ser dino hirmau do mar
eu. en ti vexo. .Se tí noa foras,
dcb~árame preates
i B01edá.

QU'11

Ve"as lembrazas cio humilde Mtño
de vida a.n.ac~ &0n para mfn;
e as tuas olas fálanmc d'elae ...
¡Cóma non atoparmo
preto de tf f

Letl'a 4e K. Outro L4:p-.
•daioa de a

:Pu ..__o.

Cantares
Teño gardaàos no monte,
recordos da moccdade;
un reló o cadea d'ouro,
pro... no monte de piedade.
Namoreime d'unha moza
garrtdjña e pintnrcira;
d'unha moza ... d'ontro home.,,
l n•nca tal cousa fixera 1

O morrer mifia muller
deixou un papel escrito,
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Pol-a porta da veciña
tía Pepa do Coteno,
pasou c'as vacas pr'a fonte
o tfo Fuco Castelo.
-Boas tardes, Pcpa,dbo.
-Boas as tc.ñas, meu vello:
¿Cómo che vai ?-Ben: ¿ ç tí?
-A voltas com' argadelo...
-¡ Qné romedio, miña filla 1
outro tanto pra mín teño,
que agora, Pepa, xa Oll aJlôa
nos chaman o ctminterio.
-Bebe ben certo, Fuqulño,
parolas com'o Bvanxclio.
¿ Ac6r4a~e, meu amigo,
da festa do San Ruperto ?..~
Cumpr' hoxe corent~ anos
topáchesmc no cuberto
e .. .-¡ To, vaca, · condanada t
¡ Mare1aa vente pr' o rego 1·
¿ Inda te acordas, Pcplña ?.••
-Coma se estuvera preto.
-¡ Aj, Pepiña 1 aqueles dias
pra nunca máis xa volveron
Tf eras moza, e boa nena,
abofé, de mo¡ bon xeito;
eu era rapaz queñdo
de cantas me conocc-ron;
t{ gustáchem' ~u gusteiche;
tf de fogo e eu de cerro,
soprou un trasno e daquela
aló baixo do cuberto,
dinch, un bico, e outro e . .,. ¡Vacai
¡ Condanada, ti é lo demo f. ••
Pepifia~ que Dios te axude.
-Adiós, Fuco, adi6s... ¡ ¡ Qué tempoa 11

Bicuao Oozaae Sàl¡a4o.

nos
.16
.,

PAXINAS GALLEGAS DO DIARIO DA CRURA

A volta da romaria
I

Alomean a6 estrelas1
chl'.lra o mo'1cho, oubean os cans,
canta na cerdeira o ·m elro
e a rula aló ~ntre o pinal,
e mozos e mozas volven
da romaria ô lugar,
eles botando at11rux~,
elas <'antando o calalá:1,
e ô $011 da .g aita. padeira
troula, beila e canta Xan
dAndolle apertas a Pcpa
pra que non perda o compb.
-~¡ Ei... viva Crendcs f·-ô lonxe
esc6itanse algúa berrar,
e Xan erguendo a bisarma
e botando un paso atrás,
aturuxa como vinte,
mstra a fouce pol..-o chan,_
facendo lume nos seixos
que pol-o camifio hai.

II
A1 rapazas van peneca.a-

os mozos o mesmo van,
e o j'aiteiro toca e toca
cantando todos ô par,
namctntras a tfa Farruca
escorre 11 cai no .Pinal
entre aquela mulimada
con Grabicl, o do tfo Br.ás,
-¡ Coidado cos tropezón& !
df unha nena que alí vai,
roxa como as tabard"illaa
das hortas do Carregai,
e.un mirar que fende o sol
si o sol n·a fendera mais,
-¡ Douna ô demo 1 atrás, rapaza,
si has de cacr ca¡ no chan,dí unha vella ô ver que un mozo
emborcállasc acolá.

III
Pouco a pouco van sigttindo
o camiño .do lugar
sin atopar coa pantasmtt
que de noite iempre sai
antre o medio dos bravádegos

EL NOROESTE

asemel1ándose a. ntt cán.
Nin cos diaños e a compafia,
porque vai co..eles X-an,
o mocifío mai& prantado
que veu o sol en Iñás,
que botou uns catro an~
sirvindo & rey pol-o mar;
soasmente de ves en cando
. lonxe cscó'itase cQntar,
Ul1S que van para o moíño,
outros que moeron xa.
ou que van para. a nada
na compaña d'outros maiit,
e que risponden tamén
As copras q-ue· bota XalL
........, Ei... viva Crendes. rapaces tvolven aló a aturuxar
- t Vjnde vinte-t-Xan contesta,
e seus berros no ·pina1
retomban de tal ma-neira
que se sinten
lu¡rar,
e hast-ra o ¡-alteiro ten .med9
do xancras que a.n:nar" 'l(ai.
-¡Viva .Crend~

no

-¡Vivan ·todoa
mozos de Cortiñán 1
B Xan que medo non tivo
nin tampouco hoxe o terá
(por máis que as costas lle gardan
os mozos que con él van}
sigue aturuxando forte,
hastra que 6 fin) ~ chegar
& revolta do camiño,
atópase ~ demais
que aturuxaban d'aquela
antre o medio do pinal.
O!

-¡ Ei... viva o mundo, rapaces !
Quen se atreva. a clarme un pau
que se àchegue e gana un peso.,-

valente bérr~1es Xan ...
lt ãnnase unha de mil diaños;
as mozas dan en berrar
e as bisa.nnas pol-o alre

relocen que xenio dá.

Jtste anima Õ8 compaficiros,
outro enfuciña no chan
e o gaiteiro co roncón
dá paus aqu{ y acolá.
· Un siangra o mesmo qne un c.ocho,
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outro e·scotre e vai a dar
coa testa contra d'un valo
e crama a Dios e seu .Pat
namentta!'; que o noso moz.o
Sin cear u-n paso atrás;
reparte paus que é un milagr~,
quence às costas dos demáis
e quedà dono do campo
coas mozas de Cortiñán.

eu tamén coma vos fun hcrmosa,
i-agorn non tt'fio
máis que osos e pel,

Estes o11os que un · tempo brita:rcm
co ese fogo que alcende o querer,
xa non teñen nin brilo, nin fogo,
nin bágoas xlquera
por xa nada tei:.

IV
Alomean as estrelas,
chi1ra o moucho ,oubean os can~,
canta o melro no seu niiío
e. a rula aló antré o pinal;
o gaiteiro a. enche}'"() fol
volye ~ escomtnza a tocar;
tooo~ berran e atm:uxan,
cantan alegre o «alalb,
indo por outro camiñd
tron1eando a mais troulenr.
-¿E Marica?

-Sabe "Dias
e o demo <londe éhe vai ...
-Vaiche eo fillo de ·Goros,clí Fanuca a de Portal.
~Quédalle contando un conto ...
-Bo conto lle sali~á ...
~o que é o rapaz né>n se perde.
-N-~so tíralle o 5eu pai. ..
E falando d'esta sorte
van na compnñe. de Xan;
por certo que canta o gálo
ca.mfo chegan ô lugar . .

v
Pa'i utt ano que a esta festa
fun con outros 1I1ozos máis,
e cand'o d'ela me acordo
bótome sempre a. eSêratnar:
-¡Non che tén pouco traballo
o crego d'e Cottiñán 1

Eu tamén coma vós, rapárigas,
n-algún tempo esas ditas gocei,
r-ô pensar n-este día, brincaba ...
¡qné tempos aqueles,
acórdome ben 1

Cando apenas o sol alumaha,
!evantábamc a todo correr,
e despois de peival-os cabelos,
limpaba as max.encias
pra logo as pofier.

Ainda g"árdo no .fon<lQ da hucha,
co mantelo que âs festas levei,
o refal.x:o i-o dengue encarnado,
í-a cofia branquiña
que dá xenio ver.

I~aind_a gardo no fondo d1.1 i-alma.
a llembranza <lo meu doce ben:
qn~- en talll~n coma v6!i .tive amores,
amores que foron
pra máis non volver.

.Era.• un mozo meu Xan ¡ ai Ef ué mozo l
alto, forte, garrido e cortés:
ainda o vexo ca sua monteira,
calzós e polainas
e zoe.os nos pes.

F. Garcia Aouiía€
Ainda o vexo baixar â ruuda
ca chaqueta botada ô través,
e lucindo o chaleque de grana,
de lenzo a camisa
l'impiña de vez.

A velliña
Rapaciña.'!, que estades de festa,
1ai ! corré, conqenadas, corré,
mentras eu vou · camiño da casa
soiña âs arrestras
levando le,1ando meus pes .

Gozá axiña dos vosos encantos
an.tre mentras non chega a vellez;
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O chegár "él, os mozos calaban
i-as miradas ponsábanse n~él,
mentras Xan apoiado na moca,
à mozos i-a vellos
saudaba cottés.

Comenzaha a tocal-o gaiteiro
i-él volvl:ridose así coma quen,

a chaqueta i-a moca deixan"<to,

lfi" - I!! - 11:11

l Por q~ sA mnchos despoxos

no fato de moz:as
fíxábase. ben.

quedan hoxe daA roseiras
ortde no A,brit vos bYcaba
garimoso, o vendabal ?

n dempois d'atoparme cos ol1os,
a un siñ~l .que me fixo aprender,
eu baixaba, e no medio da ·roda
beilaba mirando
de reollo pra él.

Sori as ventiscas do ()Utono
que cal azoutes treid~res,
pouco a poueo as T.0$"39 galas
arrapaiiãndovo& v.an;
pro con elas tamén levan
as . sementes que, de: frore&,
unha nova primav.eira
no ano qne ven forán.

¡Pobre Xan l Cada vez que o recordo
sinto a un tempo door e prac~r:
teño penà porque ·n on o vexo
e gozo pe:lls'ando
que pronto o vei:el.
¡ Qué fói dél. .. ? ¡ Ai 1 calá, miñas nena:t,

Espritus que cami.fiades
cara nn idéal diviño,
¿ qué importa que haxa no rt:lúndb
quen vós mate as ilusiás,
si d'ela~ a. boa semente
correrá presto o catnlño
qu·e ha leva1as a. conquista
de todt>l"'()s t'ôrazós ?

non queirades saber qd foi d'él:
era probe, soñou co a fertuna
i-a Cuba march6use
pensando en volver.

Loitadores que nascidos
pr'a defensa da terriña.,
caéchedes cando el~
comenzaba a resurxir,
¡os vosos irmáns gallegos
non esquecen a doutriña
redentora que arelamós
· e que jturaste! cumprir!

!-aló lonxe-, tan lonxe da aldea,
e sin ter ~ seu rente a ninguén
dos que tanto o quenan ¡coitado 1
coméuno a tristeza,
de pena morreu .. . 1·

Desd'entón seu amor tn'acompaña,
Y-o conserva no fondo do esr
coma fogo que vive antre cinzas,
qut: axiña s'alcende
lembrándome d'él.

.Toa.6 Ga1Dpoa 1fd.A...
Camariñas..

Pro xa afina o roncón Q gaiteiro
e os foguetes estoapan ·â vez
xa se sinten ruxir castañolas
i·a caixa redobra
-~ bombo ta.m én.

Domingo d'Antroido
Para OB meus amigos Emi1io
e Luis Mosquera.

Mfrovos cobizoso
xuventú ·af ertunada;
c'os recocdos que vides ttJ.e á trapere
n..estes días de troulas e folganzas.
Qúe eu. tamén fun peoaa
por ooncfizón humana;
¿pois quén é o que non peca sendo mozo
e permitíuse andar en trangalladas ~

Todo é buUa, e pracer,. ¡,;,aJ.egría ...
l ai 1 corré, picariñas, corré,
mentras eu vott curbando a~ espaldas
mirando pr'a. terra
que me ha de comer.

....

Juaa Guoía San •illãn.

1

1

Froles desfolladas
Froliñas que n 'outros tempos
brilábades feiticeiras,
¿ cómo a.gora as vosas follas,
desfeitas, buscan o chan .? .

i

Máis agora que a miña cabeleira
~s suas liñas van se virar de pr.-ata
por mor da· le.i dos snos,
¡esa lei fan t'irana !. ..
Agora é cando .e u sinto con tristura¡
fuxir axiña a mocedá.. pasada
man ldose 0 esprito
sosmente de lembranzas! .. :

A Cruña.
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Francisco Asorey
Os monicaeos que tallou Jste home
tbdo un mundo de sátiras nos mostran.
Anactutfios de barro
on.de a vida se pousa
1-onde as ridicul~ces aparecen
tale5 como el&s son, sln cafantona,
levan consigo o misterioso alento
da voluntá eread-0ra
que no Dese 0 á carne
é no Garri.po d traballo e má.is é orza,
e nos finxidos Rezos das JJea:tas
é art 0 de hlpoereefa e de rexouba, .....
e tên o culto enxebre
no santo Altar da Forma....
e vai buscar nos Negros Cabaleiros
ia

gravedá estudiada dos estoas

que charlan e latrican e discuten
e falan de ml¡ boubas,
sin saber tan xiquera
o que entre sf pa:rolan ....
Nos ,s erios monicacos
d'ist 0 gran esoultor da raza nos,a
hai fondos .~arimos pr'os sinceiroe
e hai duros xostrega~os pr'os hipócr.etas .

Cantigas
í Ai t O aràdo vai detxando
sulc08 moi fondos na terra.
Sospiros inda máis fondos
na i...alma deixs.tt as penas.
Unha nena n'unhá fonte
por unha berza bebfa
pro a berza estaba rachada
e toda a auga lle caía.
Namoreime de H, nena,
¡ Ai r pero tí de min non·;
¡ qué triste é que queira un sola
si non se queren os dona J
Unha rosifia morreu
porque non lle daba o sol.
Pra que non me morra a i-alma
damc, nena, ·unha ilnsYón.
Cántigàs que eu escribín
cántigas da miña terra,
sólo vos deben cantare
aquelas almas que penan.

AlTuo Gebni&-o.
A Cruña.

•••

Non 8 on ae almas tristes que ee layan,
ntn son as almas vfrxenes. que choran..
Son esa-e alm~s de paatón e 'Tida,
de carne e sangue 1m.oza,
que 'Viven .p r'o traballo
e coa carnal Maternidade gozan.
Son as almas satf.rlcas da terra,
que convidan a. mofa
cr Mt prestan à bulra.
e · parece que chaman poL.'l sorna.
Unhas queren espréndidos poemas
que inmortalioen a virtude heroica
que .oa 9 aldeas . trunfa
dtspo1 8 d9 ruda loita,
\-outras piden romances ploareirGs,
amañados con cántigas iPónicas,
como homenaxe ;pr~pfo
das volUR.tades fofas ....

•••
Aigo ha.i n'est6 satfricô ~neso
de labor confortante e proveitoaa.;
algo que noe r1d1me,
e.tgo que nos consola;
J o p.remlo qu& se deoo A.e altttas grandes
Lo pago que hai que dar ~s almas mortas l

Blatio Bo•rfpe• Gommlil.•••

Cantares
·P aeeniiio, pa~nlño,
fun vendo a rla de Arosa,
e quedeime un babfoncifio
de ver cousa tll.n fermosa.

Galida ~ xardín de amorea
baixo de douradas nubefi)
¡..hastra alí veñen por frores
os serafís 1-os quernbes
Frores dJouro mareliña..-.
non-as hai cont'as.. dos toxos,
gardounas Djos antre espiñas
pra tibralas dos a.tttoxos .
Sempre hai ô pe dos abroxos
da montafia unhas mociñas,
que son com'a frol dos to-xos
que Dio& gardou antre ~spiñaa.

Mlña casííia da aldea,
meu consolo da vellez,
deI:xeite por casa allea,
xa non te deixo outra vez.

I'. Sall'aclo 7 Lópa-Qu{l'O,.

Axexando

Ramón Cabanillas

Estaba gardando as vacas
na. tapada da. Na.veira
Sabeliña. do Picouto,
a mais feiticeira. nena.
que ollos de persoa. nacida.
viron en terras de Cea.
Unha. a.ldo:rnenanta pulga.
-hai bechos de sôrte meigaandaba bica. que bica
-pois n-é de crer que a. morderapol-o marbre amorosiño
da moc.it1a coxeguenta
que, raña a.iquí, ra.fia alí.,
estába.a.s pasando negras.
Xa cansa., tras d 'un valado
y-ô abrigo d'unha eilveira.,
foise, y-ollando arredor
·por se alguén poidera. vela,
púxose a moza 4 percura
da pulga., que, send·o mestral
aempre fu¡uía pra enriba,
porque xa por esperencia
aa.bía que na centurs
ti.fia boa escondedéla..
¡Os· traballWos que a. mop
pasou ninguén o~ creéra;
tan pronto a sintla diante
como xurdía. na traseira.
sin que u. sua mau consiguira
pousarse derriba. d 'ela.
Xa se enrabechaba a probe,,
y-o enrapecharse, a. prudencia,
que no comenzo gardara
com~ se alguén elí houber&,
troeouse en erguer de fa.ldras
y-en desatado de trenzas
y·en mostra. do que a. coita.da
xa.máis amostrar quixera;
e eando con máis carraxe
s 'atopaba na faena;
Xa.niño de Vídued0,
se.indo d 'antre únhas xéstas,
díxolle, moi tnelosifio :
¿Eu axúdoche, Sabela 1

XAVIER PRADO.

E-o loitador barudo; alma temprada
na forxa do Ideal, no crú desterro,
él quer, co-a fouce, desfacer o erro
pr 'a redenzón da «terra asoballada>.
Coa azul e branca insiña desprega.da
:xa. o troveiro da raza eeiba. o berro
pra levar a lexión, á sángue e ferro,
d 'un novo dia â fúlxida. alborada..
Herdeiro de tres liras 1 cando canta
ten de Curros a fel y-a rebeldia.;
ten de Pondál a austeridá briga:nta ¡
o estro divino, y a. xentil poesia,
e-o sAudoso rimar d'aquéla. santa,_
·nosa Mus8' groriosa: Rosa.lia..

Lisardo Barreiroi

BALADA

O pandeiro
Esquencido pol-a nena.
que un tempo o fixo soar,
nun curruncho da cociña.
colgado o pandeiro está.
Il animóu de bulicio
as romarias do val,
longas he>ras de ruada
empregando â mocidá.
E dos seus sons garruleiros
ao nunea maino solás,
.¡.cántas troulas e tristuras
veu o pobo a contemprar!
Da garrida montafíesa
intréprete foi leal
e seus contentes e coitas
ao mundo soupo mostrar.
Doído tocóu, se n'il:a
medraba negra ansiedá;
alegre, si amor sinxelo

premeaba seu doce afán.
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s•J- ~x Mais bote, rotó a 1uxado,
adormece na f <>sar
e coma sondu d 'aquela,
¡ai,

H

1111
Fai que o 'ent<) bruante raeh1 a Yela
ante! que chesua a oonquer&r • orela....
¡Den

nunea sona.rá f

s~es ti,

Con6zote, d:iggrac!a, xa fai anos,

As falae fonon cativas,
longo vai sendo o penar ... ,
nin xurres garda o pandeiro
nin ela esper·anzas xa..
Que en lei aos seus xuramentos
chora aus~nzas dun rapas,
e ise, de soidades morre
dende que pas6u o mar ...
Aló nas noites d'inve.mo
cando zoa. o vendaba!
salva.xea hinos dé morte
pol-a.s touzas .e heredás,
a.liunha ráfega tola.
en salvando o tellavánf
. son queixumos~
"
con tnauio
o pandeiro fai vibrar.
Triste, moi triste é seu ruxe
e medo A rapaza da,
¡ eco perdido som~lls
de cántega funeral. .. r
Pas-ará o mes dos defuntos,
horas rise:itas virán;
con ilas1 pródega en dádevas,
a primadeira fugás;
mail-a menifia aldeana
que doente de amor está,
en van a curar es-pera.,
non ten romedio o seu mal.
E alá cando os seus de~poxoa
trague o sepulcro vorás ...
¡ :ñdel â dona, o pandeiro
para se-mpre calará l

e temos antre os dous, !toita xigante.
'ri, a que.rerme afundlir nos deslnpnoa
y'eu, ca. mifia ilusión, sempre pr..adlante.
Se na prâYa da espranza que aloumli1o,
cedo ou tarde chegara os pés a pór,
anque ti me foreeras o camifl.o,

seria o vencedor.
E s'eu cayo na loita ma¡ .ferido
e chegar ã ribefa'a non éonstgo,
a!

mifta.s ilus1ons ca.trá.n comlgo.

sin que poidas dlcir que fun vencido~

r . .PoBTO:.

.

José Marfa Koar.

Ben te amocas
l\:lar da. disg·racia: ruxe tempestosa.,
con ruxires de fera adoecida.
Malitra~a canto que-iras, a xeitosa
nave dja mifiu. 'Vida.
~ate decote nos costados· (Ve,la,
aa ltua,s ondias mais altas e intpofitntes.

Ergue do fondo mouro • pon arrentes

da sua quilla sinxela,
teu mais m:onstroso e mais treidor pene[(104
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que non che tefto medo r

¡Isto non e· adianto!
O. tio Liborio nunca vir.a lin autOl.a.Ó·
vil.
Dénde.s que vo1vef11. do .servfoio. militar nunca máis sáír-$ da sua. ·aldea.; unha mala aldea. d:e (>itQ ou . dez C.8HB,
medio escondida.s entre pif1eiros e car"'
ballos, e p.e r onde non pasaba. ou~a
xente estraíia, qua o eneargado d~ co·
brur o reparto dos e-0naumos.
E iste, ·a.nque nunea. aparecera por
ali nada se perdia..
Digo que o tío Liborfo nunca tiña
visto un a.utomóvil, porque ca.ndo él
fora ô serv¡cio, inda non ha.bí& esa
eras de ca.rruà-Xes.
Perto da aldea · do tío Liborío tiña
cerio señorón u;nha finca, da que non
facia caso ningun.
Pero o tal ·señorón mercou un dia.
· un automóvil e aproveitándose d 'él
quixo ir visita.Ia.
Alá foi tamén o tfo Liborio, • ehegou me-amo ~a ocasión en que o «.chau..
ffeur» es.t aba limpando o automóvil.
Acheg6use e preguntóulle, curioso!
-¿ Iste é o coche onde veu o se~or ?
-Esta é-respondeull' o mecánico.
Esaminouno ben o tío Liboiio, e tor·
nou a preguntar:

-¿ E

~ómo

lle chaman a isto?

11-zs-1111
-.A.u~vtt•.
~~o en satiTe

Madrid. aetviil·
do & ·R&i, flunea·'1h õouaa. t!omo el&.
-Porque destón~s non~ haberia..
l$to é o ma.ia moderno que hai.
Torrniu o tfo Liborío a reoonocer e
automóvil, • non Yéndolle 1itio nfn xeieD

to pra enganchar 01 faeo&, J>.•r¡untou
novaroente.
-¿E quén turra por é·1?
..,.._Un 111otor de corenta cabe.loa...
-¡ Core11ta,, ea.halos ... r E a isto châ . .
mn.nlle adiantos ? No tn6't tétnpo a.bo11da ban dúas besta.a pra un coche tan

pequerreoho.

Avellno llodtí¡uu •Uu.

OaJ fad.a

dispoita • ie,ij,6
-n• chan~ d• madíl
-~
atno~tra.S té• -Hó'
lanza!,. bai%Õ ua. e.e •
lu11lio10 e sottiJ:
..
.

\

J

h·~

loitaé

·-N:on t&1n0a. porque •&te.rmoa e.onteutOI,-· respondauU.t w¡..
-Yo no puedo toler&l .eaa 1eriedad
humillant. para mJ. Es preeiso qu• 01
riais ce.n. ·too'as' l~s gnn-as;
lo contrario os rompo el aJma. ¿ Se ha eatdo &l¡ún burro?
E os ma.rifi.ell-os oeibar()n unhas t.i·
d• primeir•, pra dar•tt .gusto á dou
Xacobe, que abofé eomo tiffa ra.sób.

a.

Teu .mar ten ·a.. c&râaa.das ai'pas frolidaa · ·
·
dé"·escuma.a·. te~iq~
pl"os ·bara~ ~q~~-· han vir';
herdê.iroà dos 'ê·eltae
que foron xigantes.:

da

A hu-tneJ:ildade fõi Sêttipfe do m6smo
xeito, Cai unha beata no 111edío d'un
lameiro e ninguén se rí; todos tratan
de axudai-a. a se erguera, compadecen·
do ao dono.
Pero, s·' en lugar d·'unha .b esta A un
cristiano o . qutl mide o chan coas cos·
tel;gs ... ¡virxe do Carme., as ri11as que
ee1ban todol-os que o vexan 1
l'oi¡ sefior, o caso foi que unha t.a.rda
iba don Xacobe p~eandó pol·a rúa de
Garás, na Crufia. Don Xacobe era mes ..
m~mente un :figurín, dino de ser cdon·
ci·llo» de real oi:den• d'eses que llea da
noxo cle seren galeg-OS., e cifran o seu
b,')n tõno en non facer cousa algunha.
O chan estaba crnberto de tina lam•.
O sefior do noso conto esbarou e aaeu,
ta?l lon¡p 00.mo era.i; enriba das pedras.,
pc.udost perdídmo de todo.
Un I~o de mariñeiros qú~estâba.u na
por_
L<j d-'un'ha t&berna, quedar.on calàdoe á.o pre'sencisr aquel eatotnballamantc.. llon Xaeobe.r mal como ·puid~.
•r&u.éuse,, e cheo· de oa·ira~•, botando
lume pol-os ollos; ehe¡óun ond•
m·al'ifíeil.-0$, dlcíndGlles:
--_¿Por qué ~stáiij t&n serios·?

°'

Ou, Cruñaf
·JOl.l> 0nii\d

¿Caeu al¡ún 'burro?

"ªª

AS:IEUMEDRE,

puxante~

raza 1->ar!f,

¡ Oµ Cruña

c·ar

· dispostá .e deitadà

íaát1-'
.

no chan
de . marfil
.
..
'

a.mostras · te"Q seo

lanza!, ba.ixô. un cee
lutniO"So a sotil.
J'uan !'er11Ánde1 Kerldô.

Cantiga
Pr11.guntéille á. unM. a.lbore:da
de onde lle vittla o crarQI',
De que ven despó'is da. noite,
oontestóu~

o ooruón.

A. Y.
111
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Morriña
Paseni~o, enquerquenado, baixo_as pouta$ da. morrifta,
inda Dios. n-amanecera d'unha noite de nad~l,
noite negr.a e bretemosa aom' o bafô da poulift-a,
Xa.n I~brego, · encadeado, cP-unha ideya que aloutrti.A,a
vai turranô.0 mundo .adiante, com'à besta d'un .ronz.aJ_.
Vai spbindo a ·pasos cansos os repeitos da congostra
que lle ma.rea un campo aberto pr'os mais fondos id-eás
a.ntr 'esguizos e sil veit:as que él con · fe ~~lente 81°ró$tra
mais o tempo que as anchuras do porvir, tamén lle a.mostra
as dózuras feíticeiras d'aquel ben que deixa atrás.
Alá enriba. alomeadas pol-o faro sempre aceso
das abe1·ta.s libertades, lostregazos da raz.ón,
as inxentes lampa.radas dos avances do p~gre.so;
alá en baixo... o triste síilo d'un -yivir decote preso
das rabelas d'un. arado, ou do ma.ngo d'un ligón.
Alá enriba., en xordo estroldo, maquinarias xigantescaa
·onde a vida po11co a pouco, fi.o a fío se dasfais
e.lá. en baixo, en dece calma, sin barullos e sin gresca.a,
os arumes saudosos das cam.pías sempre frescas
y'as pormesas d'unha moza., y'os cariñ_ós d'unha nai.
Car'ar.riba. un mundo cheo de risoñas esperanzas,
car' abaixo un currunchifio de frolidas realidâs,
ansias tolas d'aventuras, morriñentas relembranzas,
·todo s un tempo, todas ·xuntas en revoltas m~sturanzas ..•
non s'astreve;" non s'avtinca nin pra diante, nin pra atrás._
Y'ali i:exo; esla;b~ado com'un. poste camiñeiro,
entrasméntres no hourizt>nte xa es-comeza a. alborear,
n-unha s\lpeta arrinca.da. n-un a.ntoxo derradeito
vira os ollos cara ô fondo d 'aquel c.oadro feiticeiro,
onde dortnen abrazadas as ca.siff as do lugar.
y•o mirar pr'a.qUél ourruncho gardador doa seus &nlQres,
que a lus maina., amorcisifla, d'un .m edoso amanec.er,
soruellaba un meigo pa.zo d'encantados moradores, ·
Binteu dentro do seu peito desalentos turhado.res1
e na. torza d-e dei~alo, tivo medo de morrer.
y ·ra.fíncado de xionUa.s :qo ma.is alto da vereda,
afogándose en soedades d" aquel meigo ben de Di os
que alái en b&ixo a.trotan tenros ôs queixumes da alboreda,
arredando ó pensamento d'un pelumbre que inda qu-edr.
·d'aquel ml:lndo qu él soñara somentado d'1lusiós.
Caiba o corgo dos pesares que no corazón magoado
por tan fondas latexadas se non poden xa conter,
y' anagado en tristes vágo-as, dos seus ollos, ¡ malpocado- l
foxe un rio de auga :mol'na que se perde mesturado
"1ltre as brétemas y' orballos d 'un medoso amafiecer.
Y'encar.ándose coa:sor.te; que antr'as ansias- ventureiras,
. ó arrempuxe costa arriba, sin decir lle pr 'onde vai,
adiós tódo-escrama-arumes d'as campías feiticeiras,
a.lboredas, montes; prados, font·aíñas paroleir:as,
miñas veigas, meu gandiño-; meus amores... mifia n&i. ••
Y' axuntando as forzas todas nun aturu::x:o alga-reiro,_
ese berro en que desbafan as soedáis do corazón,
apertando ôs seus quereres nun abrazo derradeiro,
brinca súpeto âs picotas curutaderas do outeiro, ·
coma un lóstrego engarrado . das cadea.s d'a ilus·eón.
•
1
V ru enfermo de sbedades, peto a voluntá n-a.froxa
d'unha ideya a.Iumadora que! soñandoJ concibeu·.
Vai coutivo da mor;rifía, que anque enferma non ano~~
que a morrifía :é _ter no peito borcallós de sangre ro~
que afervoan o amor santo da te:rrifia _.onde ·naceu..
Y' entramente~ que él sa alonxa· cara As ter~alJ . itióra.dJ.11
onde ~ vida p_ouco a pouco, fio a fio s~ desfai;
com'as notas d'un gaiteiro, pol-os ventos espalladas,
queda-un ecô repitinao por outeíros e valga.das ...
¡ mií\as veigas ... m,eu ga.ndiflo... meus amores ... mifia nai. ..t

lll0ARDO FRADE

GIRALDE~.
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"Do Catecismo do labrego", Valentín Lamas Carvajal, pp. 83-84.
"Eu cantar, cantar, cantei", Rosalía Castro, p. 84.
"Poemas novos", Vicente Risco, p. 84
22ª entrega, 4 de febreiro de 1919:
"Vida adiante", F. Porto Rey, pp. 85-86.
"Chuvia", Francisco A. De Nóvoa, pp. 86-87.
"O derradeiro celta", Manuel Lago González, p. 87.
"Misterios", Valentín L. Carvajal, pp. 87-88.
"Manuel Abelenda" (Pintores de almas), Eladio Rodríguez González, p.
88.
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23ª entrega, 11 de febreiro de 1919:
"Os dous montóns", Xesús San Luís Romero, p. 89.
"Epopeyas transcendentales", Un enxebre, pp. 89-90.
"Non foi, non, na Covadonga", Eugenio Carré Alvarellos, p. 90.
"Cantares", F. Salgado y López Quiroga, p. 90.
"Noite oriental", Fuco de Tabeayo, pp. 90-91.
"O combate de Dumbría", Eduardo Pondal, p. 91.
"Encomenda", M. Curros Enríquez, pp. 91-92.
"O sol da libertade", Manuel Antonio Pérez, p. 92.
"Miña naiciña", Ramón Suárez Pedreira, p. 92.
"A él", Esperanza Roca, p. 92.

24ª entrega, 18 de febreiro de 1919:
"A riada", Heraclio Pérez Placer, pp. 93-94.
"Soneto", Florencio Vaamonde, p. 94.
"Xesús Corredoira" (Pintores de almas), Eladio Rodríguez González, pp.
94-95.
"Poemas mínimos", Antonio Noriega Varela, p. 95.
"Fermosura", F. Porto Rey, p. 95.
"Os tres loitos" (Balada), Eugenio Carré Aldaõ, p. 95.
"Nosas estrelas", Francisca Herrera Garrido, p. 96.
"Os teus ollos", M. Curros Enríquez, p. 96.
"Et s'il revenait un jour... ", Maurice Maeterlinck, por Antonio Valcárcel
(Trad.), p. 96.
25ª entrega, 25 de febreiro de 1919:
"Alfonso Castelao" (Pintores de almas), Eladio Rodríguez González, p. 97.
"Maruxiña", Eduardo Pondal, p. 97.
"Os Dióscoros", M. Curros Enríquez, p. 98.
"A raza de Gundar" (Cántigas novas), Juan Femández Merino, p. 99.
"As regalías de Creso", Antonio Noriega Varela, p. 99.
"O fogueteiro" (Conto), Lisardo Barreiro, pp. 99-100.
"¡Teño envexa de vosoutros", Manoel da Ruanova, p. 100.
"Foguetes", José Pérez Ballesteros, p. 100.
26ª entrega, 9 de marzo de 1919:
"A alborada de Veiga", Celestino Cabarcos Suárez, pp. 101-103
"Soio", Manuel Antonio Pérez, p. 103.
"Repique", Alberto Camino, p. 103.
"Non xurdirá o veterano", Antonio Noriega Varela, p. 103.
"Primaveira", Manuel Lago González, p. 104.
"O medianeiro", M. Castro López, p. 104.
"Cantares", Ramón Suárez Pedreira, p. 104.
"O que foi", Ricardo Conde Salgado, p. 104.
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27ª entrega, 20 de marzo de 1919:
"A volta da romaría", F. García Acuña, pp. 105-106.
"A velliña", Juan Garda San Millán, pp. 106-107.
"Froles desfolladas", José Campos Núñez, p. 107.
"Domingo d' Antroido", Fuco de Tabeayo, p. 107.
"Francisco Asorey'' (Pintares de almas), Eladio Rodríguez González,
p. 108.
"Cántigas", Álvaro Cebreiro, p. 108.
"Cantares", F. Salgado y López-Quiroga, p. 108.
28ª entrega, 18 de novembro de 1919:
"Axexando", Xavier Prado, p. 109.
"Ramón Cabanillas", Lisardo Barreira, p. 109.
"O pandeiro" (Balada), José María Moar, p. 109-11 O.
"Ben te amocas", F. Porto, p. 110.
"¡Isto non é adianto!", Avelino Rodríguez Elías, pp. 110-111.
"Ou, Cruña!" (Cantigas novas), Juan Femández Merino, p. 111.
''¿Caeu algún burro?'', Asieumedre, p. 111.
"Cantiga", A. V., p. 111.
"Morriña", Ricardo Frade Giráldez, p. 112.

2. Índice de colaboradores.
Álvarez de Nóvoa, Francisco [A. de Nóvoa, Francisco]:
"A posta dos corvos", (29-X-1918), pp. 29-30.
"Chuvia", (4-11-1919), pp. 86-87.
"A nai", (14-1-1919), pp. 75-76.
Alberto Camino [Alberte Camino]:
"Repique", (9-ill-1919), p. 103.
"Nai chorosa", (15-X-1918), pp. 23-24.
"O desconsolo", (31-Xll-1918), p. 67.
Alfonso X (o Sabio ):
"Cantiga", (10-XII-1918), p. 56.
Álvaro Cebreiro:
"Cántigas", (20-111-1919), p. 108.
Añón, Francisco:
"Apantasma", (31-XII-1918), p. 66.
"A Sabeliña", (29-X-1918), p. 31.
"Epigrama", (17-IX-1918), p. 7.
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Cabanillas, Ramón:
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"Loís Porteiro", (19-XI-1918), p. 43.
"Na morte de Loís Porteiro", (19-XI-1918), p. 43.
"No máis fondo, no máis fondo", (24-IX-1918), p. 12.
"A rosa que sangra", (22-X-1918), p. 26.
"Rasta a morte", (29-X-1918), p. 32.
Cabarcos Suárez, Celestino:
"A alborada de Veiga", (9-III-1919), pp. 101-103.
Camba, Julio:
"Recordas", (14-1-1919), p. 73.
Campos Núñez, José:
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"Froles desfolladas", (20-ill-1919), p. 107.
Canalejo Martínez-Fontenla, Alfredo:
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CarbaUal, Ricardo:
"O conselleiro" (De min pra vós), (24-IX-1918), pp. 11-12.
Carré Aldao, Eugenio:
"Os tres loitos" (Balada), (l 8-II-1919), p. 95.
Carré Alvarellos, Eugenio:
"O probe Xan", (17-XII-1918), pp. 59-60.
"Non foi, non, na Covadonga", (ll-II-1919), p. 90.
Castro López, Manuel:
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Pseudóllimo utilizado por Valentín Lamas Carvajal.
Pseudónimo co que asina parte da súa obra Manuel Lugrís Freire.
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Castro, Antonio:
"Noite boa", (24-XIl-1918), p. 64.
Castro, Rosalía:
"¡Padrón! ¡Padrón!", (12-XI-1918), pp. 39-40.
"¿Qué ten o mozo?", (29-X-1918), p. 31.
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"Quíxente tanto, meniña", (26-XI-1918), p. 48.
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Conde Salgado, Ricardo:
"O que foi", (9-ill-1919), p. 104.
Curros Enríquez, Manuel:
"¡Ay!", (12-XI-1918), p. 40.
"A nena na fonte", (29-X-1918), p. 30.
"Encomenda", (11-II-1919), p. 91-92.
"Os Dióscoros", (25-II-1919), p. 98.
"Os teus ollos", (18-II-1919), p. 96.
"Tempro deserto", (10-XIl-1918), p. 55.
"Na morte d'un paxaro", (10-IX-1918), p. 4.
Díaz Spuch, Martín:
"Pr'os netos", (29-X-1918), p. 32.
Esperanza Roca106:
"A él", (11-11-1919), p. 92.
Fernan Pérez de Andrade, (trad. da Crónica Troyana)
"Letras do gallego antigo", (17-XII-1918), p. 59.
Femández Gómez, Loís:
"O segundo premio" (Conto), (21-1-1919), pp. 77-78.
Femández Merino, Juan:
"A raza de Gundar" (Cántigas novas), (25-II-1919), p. 99.
"Curros, Pondal e Chané" (Cantigas novas), (31-XII-1918), p. 68.
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Pseudónimo empregado por Amador Montenegro Saavedra.
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"Ou, Cruña!" (Cántigas novas), (18-XI-1919), p. 111.
"Unha bágoa" (A voadora), (10-XII-1918), p. 55.
"Xan da Cruña", (6-XI-1918), p. 36.
Fernández, Constantino:
"Muiñera", (6-XI-1918), pp. 35-36.
Fernández, Xosé Ramón [Xan Fouciño]:
"Ir por lán ... ", (28-I-1919), p. 82.
Frade Giráldez, Ricardo:
"Morriña", (18-XI-1919), p. 112.
Fuco de Tabeayo 107:
"Domingo d' Antroido", (20-III-1919), p. 107.
"Ir pillar terra ao mar", (7-I-1919), pp. 71-72.
"Noite oriental", (11-II-1919), pp. 90-91.
"O merlo", (24-IX-1918), p. 9.
García Acuña, F ernando:
"A volta da romaria", (20-III-1919), pp. 105-106.
García Ferreiro, Alberto [García Ferreiro, Alberte]:
"Ergueuse coa aurora ... ", (10-XII-1918), p. 56.
"¡Minten!", (22-X-1918), p. 28.
"Anduriña emigradora", (29-X-1918), p. 31.
"Vexo andal-as virtudes pol-as ruas", (1-X-1918), p. 15.
García San Millán, Juan:
"A velliña", (20-III-1919), pp. 106-107.
Golpe, Salvador:
"Meus amores", (15-X-1918), p. 23.
"Unha cita", (17-IX-1918), p. 8.
González Varela, Urbano:
"¡Ela!", (24-XII-1918), pp. 62-63.

107

Pseudónimo de Francisco Tettamancy Gastón.
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Herrera Garrido, Francisca:
"Nosas estrelas", (18-11-1919), p. 96.
Iglesias Roura, José [José lgresias Roura]:
"A vestal galleg~", (26-Xl-1918), p. 47.
"Tras do arado", (17-IX-1918), p. 8.
J oán de Guillade:
"Cantiga", (6-Xl-1918), p. 33.
Lago González, Manuel:
"Alborada", (22-X-1918), p. 27.
"O derradeiro celta", (4-11-1919), p. 87.
"Primaveira", (9-111-1919), p. 104.
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Lamas Carvajal, Modesto 1 8:
"A bruxa", (26-XI-1918), p. 48.
Lamas Carvajal, Valentín [Lamas Carvajal, V.; Valentín L. Carvajal ou
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"Do Catecismo do labrego", (10-Xll-1918), p. 55.
"Do Catecismo do labrego", (12-XI-1918), p. 37.
"Do Catecismo do labrego", (14-1-1919), p. 73.
"Do Catecismo do labrego", (15-X-1918), pp. 24.
"Do Catecismo do labrego", (17-Xll-1918), pp. 58-59.
"Do Catecismo do labrego", (1-X-1918), p. 13.
"Do Catecismo do labrego", (21-1-1919), p. 80.
"Do Catecismo do labrego", (24-Xll-1918), p. 64.
"Do Catecismo do labrego", (26-Xl-1918), p. 46.
"Do Catecismo do labrego", (28-1-1919), pp. 83-84.
"Do Catecismo do labrego", (31-Xll-1918), p. 65.
"Do Catecismo do labrego", (3-XIl-1918), p. 51.
"Do Catecismo do labrego", (6-XI-1918), p. 33.
"Do Catecismo do labrego", (7-1-1919), p. 72.
"Do Catecismo do labrego", (8-X-1918), pp. 17-18.
"Misterios", (4-11-1919), pp. 87-88.
"O falar das fadas", (l-X-1918), p. 16.
"O nome de Galicia", (10-IX-1918), p. 2.
"O Tangaraño", (3-Xll-1918), p. 50.
Carré Alvarellos, Leandro [Leandro Carré]:
"A beira do abismo", (12-Xl-1918), pp. 38-39.
"A Santa Compaña", (3-Xll-1918), p. 49.

108

Trátase de Modesto Lamas Sánchez, fillo de Valentín Lamas Carvajal.
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"Conto de Reises", (7-I-1919), p. 69.
"O rolar da vida", (17-IX-1918), pp. 6-7.
Leiras Pulpeiro, Manuel:
"Cantares", (31-XII-1918), p. 68.
"Tiñan sólo o pobre amparo", (17-IX-1918), p. 8.
Leite de Vasconcellos, José:
"Galicia", (6-XI-1918), p. 36.
López Abente, Gonzalo:
"No lar", (24-IX-1918), p. 11.
"O Cruceiro do Cabo da Grixa", (24-XII-1918), p. 64.
"O pino derrubado", (19-XI-1918), p. 42.
Losada, Benito:
"A cunca d'auga", (22-X-1918), p. 28
"O alcipreste", (31-XII-1918), p. 67.
"O bico roubado", (29-X-1918), p. 32.
"O son da gaita", (10-IX-1918), p. 3.
Lugrís Freire, Manuel:
"Homero", (8-X-1918), p. 20.
"O raposo e mail-as galiñas" (Conto), (26-XI-1918), p. 45.
"A nogueira" (Conto), (10-IX-1918), pp. 3-4.
Mª de la lglesia, Francisco:
"Alborada gallega", (24-IX-1918), p. 12.
Maeterlinck, Maurice, por Antonio Valcárcel (Trad.):
"Et s'il revenait unjour... ", (18-II-1919), p. 96.
Manoel da Ruanova109:
"¡Teño envexa de vosoutros", (25-II-1919), p. 100.
Manuel Antonio [Manuel Antonio Pérez]:
"Soio", (9-III-1919), p. 103.
"O sol da libertade", (11-II-1919), p. 92.
Maragall, loan; traducción de Iglesias Roura:
"A vaca cega", (12-XI-1918), p. 40.

109

Pseudónimo que ben puidera corresponder a Manuel Castro López.
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Marqués de Santillana:
"Canción", (22-X-1918), p. 28.
Martín Codax:
"Cuantas sabedes amar amigo", (3-Xll-1918), p. 52.
Martínez González, Manuel:
"Os fillastros", (22-X-1918), p. 26.
Moar, José Mª:
"O pandeiro" (Balada), (18-XI-1919), pp. 109-110.
Montero, Javier:
"Noite de lua", (28-1-1919), pp. 81-82.
Noriega Varela, Antonio:
"Un de tantos", (6-XI-1918), p. 36.
"As regalías de Creso", (25-11-1919), p. 99.
"Non xurdirá o veterano", (9-ill-1919), p. 103.
"Poemas mínimos", (18-11-1919), p. 95.
"Popularis aura", (24-XII-1918), p. 63.
Pereira, Aureliano José [Aurelián J. Pereira]:
"A espada vingadora", (8-X-1918), p. 18.
"A miña sentencia", (3-XII-1918), p. 51.
"Invernía", (24-Xll-1918), p. 62.
Pereiro González, Lois:
"Mari-Ignacia" (Conto), (17-Xll-1918), p. 57.
Pérez Ballesteros, José:
"Foguetes", (25-11-1919), p. 100.
"¿Porqué calas? ... ", (3-XIl-1918), pp. 49-50.

Pérez Placer, Heraclio:
"Ariada", (18-11-1919), pp. 93-94.
"Avelaíñas", (22-X-1918), pp. 25-26.
"Pitorroxos", (l-X-1918), pp. 14-15.
Placer Bouzo, Camilo:
"A fonte seca", (26-XI-1918), p. 48.
Pondal, Eduardo:
"Muitas veces nos matos nativos", (29-X-1918), p. 30.
"E pois eu aborrezo ... ", (10-XII-1918), p. 55.
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"Fora abondo co oprobio pasado", (17-IX-1918), p. 7.
"Himno Rexional Gallego", (17-IX-1918), p. 6.
"Maruxiña", (25-II-1919), p. 97.
"Morrer en brando leito", (12-XI-1918), p. 37.
"O combate de Dumbría", (11-Il-1919), p. 91.
"Pol-a patria", (1-X-1918), p. 16.
Porteiro Garea, Lois [Porteiro, Luis]:
"Novecentistas. Verbas d'un loitador", (6-XI-1918), p. 34.
"Verbas d'un loitador", (19-XI-1918), p. 42.
Porto Rey, Francisco:
"Ben te amocas", (18-XI-1919), p. 110.
"Fermosura", (18-II-1919), p. 95.
"Vida adiante", (4-II-1919), pp. 85-86.
Prado, Xavier:
"Axexando", (18-XI-1919), p. 109.
"Epigramas", (3-XII-1918), p. 52.
Ribalta, Aurelio110 :
"Cantiga da montaña", (7-I-1919), p. 72.
Risco, Vicente:
"Poemas novos", (24-XII-1918), p. 61.
"Poemas novos", (28-I-1919), p. 84.
Rodríguez Barreira, Lisardo [Lisardo Barreiro]:
"O fogueteiro" (Conto), (25-II-1919), pp. 99-100.
"Ramón Cabanillas", (18-XI-1919), p. 109.
Rodríguez Elías, Avelino:
"¡Isto non é adianto!", (18-XI-1919), pp. 110-111.
Rodríguez González, Eladio:
"Alfonso Castelao" (Pintores de almas), (25-II-1919), p. 97.
"Alma da raza", (8-X-1918), pp. 18-20.
"Alma ferida", (29-X-1918), p. 32.
"As almas mudas", (24-XII-1918), pp. 61-62.
"Coa porta aberta", (1 O- IX-1918), p. 1.
"En lembranza de Loís Porteiro", (19-XI-1918), p. 41.

11

°Figura, erroneamente, como Alberto Ribalta.
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"Francisco Asorey'' (Pintores de almas), (20-III-1919), p. 108.
"¡Malpocado!. .. ", (15-X-1918), pp. 21-22.
"Manuel Abelenda" (Pintores de almas), (4-II-1919), p. 88.
"Na morte do loitador", (6-XI-1918), p. 35.
"Na xuntanza está a forza e na forza está o trunfo", (l 7-IX-1918), p. 5.
"Neve ... ", (1 -X-1918), p. 14.
"Nobre apóstol das nobres ideas", (19-Xl-1918), p. 44.
"Refugallo", (28-1-1919), p. 83.
"Xan Labrego", (21-1-1919), pp. 78-79.
"Xesús Corredoira" (Pintores de almas), (18-II-1919), pp. 94-95.
Rodríguez López, J esús:
"Un bico", (22-X-1918), p. 27.
Saco y Arce, Antonio:
"O miniño do ceo", (31-XII-1918), pp. 66-67.
Salgado y López Quiroga, Francisco:
"Cantares", (ll-II-1919), p. 90.
"Cantares", (20-ill-1919), p. 108.
San Luis Romero, Jesús:
"¿Morto? ¡Mentira!", (6-XI-1918), p. 35.
"O meu querido e respetabre amigo o afamado ceruxano don Anxe Baltar
Cortés, (28-1-1919), p. 82.
"AXan Labrego", (26-Xl-1918), p. 47.
"Os dous montóns", (11-II-1919), p. 89.
Sánchez Garda, Francisco:
"¡Ay !. .. ", (10-IX-1918), p. 3.
Suárez Pedreira, Ramón:
"Cantares", (9-ill-1919), p. 104.
"Galicia, patria miña", (14-1-1919), pp. 74-75.
"Miña naiciña", (ll-II-1919), p. 92.
Subiela, Pedro:
"A volta do Emigrante", (17-XII-1918), pp. 57-58.
Taibo, Victoriano:
"Na morte de Lois Porteiro", (19-XI-1918), p. 44.
Un enxebre:
"Epopeyas transcendentales", (11-II-1919), pp. 89-90.
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Vaamonde Lores, Florencio:
"Soneto", (18-II-1919), p. 94.
Valcárcel, Antonio [A. V.]:
"Amor e patria" (Glosa), (15-X-1918), p. 23.
"Campos de soledá" (Glosa), (24-IX-1918), p. 10.
"Cantiga", (18-XI-1919), p. 111.
"Cantigas", (1-X-1918), p. 15.
"Cantigas", (l 7-IX-1918), p. 8.
"E ¿para qué vala vida?" (Glosa), (24-XII-1918), p. 63.
"Fame de xusticia" (Glosa), (14-1-1919), p. 76.
"Fonte de auga cristaíña", (6-Xl-1918), p. 34. ·
"Indulxencia prenaria" (Glosa), (1-X-1918), pp. 15-16.
"Liberación" (Glosa), (8-X-1918), p. 18.
"Madrigal", (26-Xl-1918), pp. 46-47.
"Madrigal", (31-XIl-1918), p. 65.
"Morrer, ou vivir... " (Glosa), (17-IX-1918), pp. 7-8.
"Musitacións", (3-XII-1918), p. 52.
"Na morte de Porteiro", (19-XI-1918), p. 44.
"Noutumio" (Glosa), (10-IX-1918), p. 2.
"O Airiño", (21-1-1919), pp. 79-80.
"O fume", (l 7-XII-1918), p. 58.
"O Tangaraño" (Glosa), (3-XII-1918), p. 50-51.
"¡Quén fora libre!" (Glosa), (29-X-1918), pp. 30-31.
"¡Quén soupera morrer!" (Glosa), (12-Xl-1918), pp. 37-38.
"¡Sangue!" (Glosa), (22-X-1918), p. 26.
"Xa é hora" (Glosa), (17-XII-1918), p. 60.
Villardefrancos Calé, Luís:
"Xaniño" (Contos gallegos), (10-XII-1918), pp. 53-54.
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