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COMO UMA APRESENTAÇÃO

Meus sempre muito queridos amigos,

tarde, bem o sei, mas outros assuntos restaram-me tempo para vos contestar, meus caros, contudo aquí vos 
deixo a minha resposta para a vossa enquisa.

Parafrasando Miguel de Unamuno, tenho que dizer que “não me lembro te ter nascido e isto de eu nascer é 
um sucesso cardinal no passado quanto o morrer terá de ser um sucesso cardinal no futuro”, só podo vos 
dizer que nasci em 5 de outubro de 1955, ou, como dixen numa entrevista, alá vão uns quantos anos, para o 
jornal Diário Liberdade: Nasceram-me.

Nada há na minha biografia que assinalar de destaque. Toda a minha vida está na obra que tenho publicada. 
Essa é, por dizer verdade, a minha biografia.

Levo publicado tão só dous livros de versos: “Onde o vento leva um sonho de carpaças” (Asociación 
Cultural Rosalia Castro, Bilbau, 1990) e “Rimas de Frei Bento do Santo Nome de Santo Alberte (Xermolos –
Irmandade Manuel Maria, A Corunha, 2016). 26 anos entre um poemário e outro! Demasiado tempo 
abandonei as musas!

Mais outros livros inéditos e acho de maior qualidade que os publicados, ficam na minha gaveta. Talvez se 
publiquem algum dia ou, como dizia Karl Marx, sejam dados para a “crítica dos ratos”

Contudo, nem sempre nesse tempo abandonei a criação literária e são inúmeras as publicações poéticas em 
formato digital tanto em portais de Portugal quanto do Brasil.

Paralelamente dediquei meu tempo para traduzir autores de pensamento marxista (coloco aquí em baixo os 
links de algumas dessas traduções):

De António Gramsci:

A Revolução Contra o Capital: https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1917/04/24.htm

Notas Sobre a Revolução Russa:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1917/04/29.htm

Os Maximalistas Russos:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1917/06/28.htm

Wilson e os Maximalistas Russos:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1918/03/02.htm

Um Ano de História:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1918/03/16.htm

A Utopia Russa:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1918/07/25.htm
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A Obra de Lenine:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1918/09/14.htm

Alguns Pontos Preliminares de Referência
[Texto dos Cadernos do cárcere]:

https://www.marxists.org/portugues/gramsci/ano/mes/pontos.htm

De Lenine:

A Revolução na Rússia:

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1905/01/10.htm

Revolução do Tipo de 1789 ou do Tipo de 1848?:

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1905/04/rev_tipo.htm

A Revolução Educa:

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1905/07/26.htm

Revolução e Contra-Revolução:

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1907/10/20.htm

Relatório Sobre a Revolução de 1905:

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/01/22.htm

De Rosa Luxemburgo:

O Que Quer a Liga Espartaco?

https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1918/12/14.html

De Leão Trotski:

O Triunfo de Estaline:

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1929/02/25.htm

A Revolução Desfigurada
A Falsificação Estalinista da História

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1929/rev_desf/index.htm

Mais uma vez sobre Brandler e Thalheimer:

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1929/06/12.htm
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A Questão da Unidade Sindical:

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1931/03/25.htm

De Ernest Mandel:

O Exemplo do «Che» Guevara Inspirará Milhões de Militantes do Mundo:

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1967/10/22.html

A Teoria do Valor-Trabalho e o Capitalismo Monopolista:

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1967/12/teoria.htm

A Crise do Sistema Monetário Internacional:

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1968/crise/index.htm

Sobre o Fascismo:

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1969/fascismo/index.htm

Os Ataques Contra as Liberdades Sindicais:

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1974/12/ataques.htm

A Natureza do Reformismo Social-Democrata
(A Social-Democracia Sem Amparo):

https://www.marxists.org/portugues/mandel/1993/09/21.htm

De James Connoly

Libertemos Irlanda!:

https://www.marxists.org/portugues/connolly/1899/mes/irlanda.htm

De Henryk Grossmann 

Carta a Paul Mattick:

https://www.marxists.org/portugues/grossmann/1931/09/16.htm

De Duncan Hallas 

Leão Trotski Socialista Revolucionário:

https://www.marxists.org/portugues/hallas/1979/troski/index.htm

De Gottfried Wilhelm Leibiniz 
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Princípios da Filosofia ou A Monadologia:

https://www.marxists.org/portugues/leibniz/1714/mes/monadologia.htm

De Li Dazhao 

O Triunfo do Bolchevismo:

https://www.marxists.org/portugues/li-dazhao/1918/11/triunfo.htm

De John Silas Reed 

Os Sovietes em Acção:

https://www.marxists.org/portugues/reed/1918/10/soviets.html

Dez Dias que Abalaram o Mundo

(tradução que está em curso de realização):

https://www.marxists.org/portugues/reed/1919/dias/index.htm

É possível mesmo ficarem algumas traduções por aí, mas valham estas como mostra. Por outro lado, fago 
parte da Direção Mundial do Marxists Internet Archive que é, por outro lado, o mais importante arquivo 
sobre autores marxistas que já se tenha feito a nível universal, incluíndo aí a velha Progresso de Moscovo.

Eis o meu lugar nesta Direção Mundial:

https://www.marxists.org/admin/volunteers/steering.htm

E na direção do arquivo para a Lusofonia:

https://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm

Em espanhol apenas tenho publicado uma obra de investigação histórica:

Los mártires de Chicago y el Primero de Mayo

Que foi publicada na revista Marxismo Hoy em formato de papel e que pode ser lida em formato digital aquí:

http://www.fundacionfedericoengels.org/index.php/31-marxismo-hoy/marxismo-hoy-n-6/270-los-martires-
de-chicago-y-el-primero-de-mayo

Quero me parar agora no que diz respeito à minha vinculação com os Vilares. 

As minhas raízes veem-me por três dos quatro costados. Tanto a minha avó materna quanto a paterna eram 
dos Vilares, em concreto de Nandulfe, (a paterna, Estrela, casou com o Xastre da Ponte e morreu nos Vilares,
enquanto a materna, Maria, foi casar para São João de Alva e alá morreu)  e assim o meu avó paterno, José 
da Ponte, o Xastre, que era irmão de Pedro, o Trapeiro e de Dolores, a mãe de Josefa do Cando (a requecha 
regueifeira e antuêntica enciclopédia de saber popular, a velha requecha Dolores de quem tenho publicado 
algumas notas apanhadas, nomeadamente, da boca dela), que, como todo a gente sabe eram da casa dos 
Patrícios.
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No que diz respeito do Apalpador, acho que é excessivo o mérito que se me atribui. A verdade seja dita que 
essa personagem do Natal galego levava milénios descuberta. Se é que podo ter algúm mérito, e esse mérito 
é bem cativeiro, será em dá-lo à luz e investigá-lo. Como alguns amigos sabem, eu casei com uma mulher 
nativa de O Caurel e lá, na alta montanha da Galiza, foi onde soube da existência da personagem. O resto da 
história e o processo epistemológico pode ser lido nos links que posto abaixo. O meu labor foi dá-lo à luz, 
investigar sobre ele e mais nada. O resto pertence ao povo que foi onde nasceu e aonde tem de retornar 
dialecticamente (numa primeira investigação colocou-se no Portal Galego da Língua, que, uma vez 
desaparecida a página original de AGAL, pode ser lido aqui:  
http://agal-gz.org/blogues/index.php/artabria/2008/12/19/recuperamos-o-estudo-o-apalpador-persona 
ou aquí: http://www.coordinadoraendl.org/nadal2010/recursos/doc/apalpa-andre.pdf

O estudo foi acrescentado ainda em “Teoria de inverno. Os presentes do apalpador”, A Gentalha do Pichel, A 
Corunha, 2011.

Um livro em volta não só do Apalpador anda rosnando a minha cabeça sobre o nascimento do mito, a sua 
evolução e, como todas as cousas neste mundo, o seu final. Mas este livro será um livro de filosofia e 
antropologia. Que os deuses me iluminem para o criar com bem!

Agora, como projecto está nas minhas mãos no que diz respeito da criação literária e / ou a tradução, uma 
tradução dos poetas malditos franceses (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, e assim por diante) em parceria com 
um poeta brasileiro (Ângelo Luís Ferreira) que quando esté acabado será publicado no Brasil (Os Vilares de 
Parga a caminhar polo mundo fora!).

Outro velho anseio, que talvez seja dado ao lume em datas próximas é uma tradução do poema épico 
Vladimir Ilich Lenine do genial poeta russo Vladimir Maiakovski traduzido diretamente do russo que quero 
publicar em edição bilingue russo – galego-português, assim como outra edição bilingue jónio-eólio - 
galego-português do poeta arcaico grego Anacreonte. Por certo, estas seriam as primeiras traduções destes 
dous grandes poetas em língua galega. Oxalá seja pronta a sua vinda à luz.

Por último, que não quero cansar-vos com as minhas teimas, está em andamento um livro de poemas sobre a 
bisbarra de Parga para o que já lhe tenho posto título mesmo: “Elegias de Parga” em forma de versos ao jeito
greco-latino (pentámetros, hexámetros, dísticos e essas cousas que tão grandemente cantaram os grandes 
poetas da antiga Grécia e do Lácio. Projectos que nunca se sabe se darão bom cabo ou ficarão truncos.

Mais nada, meus muito queridos amigos.

Aproveito o ensejo para enviar-vos um muito forte abraço e mil bicos,

André.

Alcalá de Henares, 9 de junho de 2016.
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Capa da edição portenha dos poemas de José Maria Chão Ledo

1ª edição:  La Iberia / Centro Villalbés de Buenos Aires. 1930.

Encadernação: rústica.

Dimensões: 18x13,5 cm. 
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NOTA PRÉVIA

O  Ressurgimento  da  literatura  em  língua  portuguesa  da  Galiza  teve  um  facho

deslumbrante em 1863 com a obra de Rosalia de Castro Cantares Galegos1. Junto da nossa

poetisa  nacional,  os  esforços criativos dos poetas Manuel  Curros Henriquez e Eduardo

Pondal Abente haveriam colocar as colunas alicerces da literatura moderna feita na Galiza.

Assim, quando em 1880 saem ao lume três das mais profundas obras publicadas nunca em

galego,  Folhas Novas de Rosalia,  Ares da minha terra de Curros e  Saudades galegas de

Lamas, pode-se dizer que o Ressurgimento está consolidado. De facto, é este ano, 1880, e

não o de 1863, donde arranca o ressurgimento pleno. Cumpre considerar que a maioria

dos poemas de  Folhas Novas foram compostos, a teor do que diz a própria Rosalia no

prólogo à sua segunda grande obra2, uma década antes e que o primeiro tomo em cinco

volumes da História de Galiza de Manuel Murguia sai do prelo em 18653.

Tem, pois, José Maria Chão Ledo trinta e seis anos e é padre em Rioavesso4, quando

o Ressurgimento está em pleno. É, deste jeito, um dos autores que Ricardo Carvalho Calero

vai designar como “os diádocos”5, isto é, aqueles continuadores dos três grandes vultos de

quem temos feito referência.

Não temos probas de o nosso autor chegasse a ter conhecimento da obra dos três

grandes mestres, mas não seria de estranhar desde que sabemos que ele colaborou em

jornais da cidade do Norte de Lugo como  El Eco Mindoniense6 ao lado de Julião Hervás,

João Francisco Miguélez Blanco e Francisco de Palhares e El Día de Mondoñedo7 junto

como Leopoldo Pedreira e Emílio Tápia Rivas  sendo, na altura, Mondonhedo uma das

cidades galegas de maior impulso cultural, mercê ao seminário, que fornecia de sacerdotes

ao bispado e a uma importantíssima escola de poetas de natal8 e músicos da catedral9. 

É na conjunção da cultura clássica, apreendida no decurso dos seus estudos, e da

poesia  galega ligada às festividades religiosas,  onde há que compreender  a  sua poesia.

Infelizmente a sua obra foi conhecida apenas por muito poucos achegados e só viria a ter

alguma projeção –  não obstante  escassa -  após a  publicação da sua obra completa na

Argentina.  

Manuel Maria ilustra que “Os poetas da Terra Chã formam uma  escola poética,

perceptível no emprego do idioma, num ritmo mui peculiar e no seu amor à tribo natal.

Dentro da Escola Poética da Terra Chã há, sem dúvida de nenhuma classe, uma Subescola

Poética Vilalvesa. 
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A Subescola Poética Vilalvesa começa com José Maria Chão Ledo – o melhor poeta

que nasceu na vila – e remata polo de hoje, de que um saiba, em José Luís Garcia Ferreiro,

neto de Garcia Hermida e filho de Garcia Mato.

Os poetas vilalvesses caracterizam-se polo seu localismo, polo seu bilinguismo e

polo seu conservadorismo formal e temático. Todos eles, tanto no tema como na forma, são

fieis a um jeito poético já demodée no tempo em que escreviam. Também, todos eles, são

epígonos  dos  grandes  poetas  galegos  do  século  XIX,  maiormente  de  Rosalia,  Curros,

Lamas  e  Leiras  Pulpeiro.  Daí  o  seu  costumismo  e  os  seus  arrebates  cívicos  e  mesmo

patrióticos”10. E noutro lugar: “É indubitável que há uma escola poética da Terra Chã. E

dentro da escola poética da Terra Chã existe uma escola poética vilalvesa. Se as constantes

mais acusadas da escola poética da Terra Chã são o seu vergilianismo – Noriega Varela,

Crecente Vega, Aquilino Iglésia Alvarinho, Díaz Castro -, o seu classicismo e o seu gosto

polo idioma, na escola poética vilalvesa há, ademais, um costumismo mui enraizado, que

vem de Rosalia, Lamas e Leiras Pulpeiro e uma tradição religiosa, herdo, sem dúvida, da

escola de cantores de Natal de Mondonhedo... O iniciador da escola poética vilalvesa foi

José Maria Chão Ledo (1844-1894), segue com Manuel Mato Viçoso (1846-1909), António

Garcia  Hermida (1885-1939),  Carminha Prieto  Rouco  (1901)  e  tem  continuação,  entre

outros dos nossos dias, em José Luís Garcia Mato.

Todos os poetas desta escola vilalvessa cultivarom o quadro de costumes e a poesia

religiosa. Falando de Leiras Pulpeiro, Otero Pedrayo faz notar que os poetas luguesses são

«observadores finos e artistas na frouma da latricada11 aldeana». Este juízo do mestre de

Trás-Alva é valedoiro para o caso concreto e singular dos poetas vilalvesses. Os poetas

vilalvesses  cantarom  os  costumes  que  tinham  ao  seu  redor  e  fizeram-lhe  versos

apaixonados a Vilalva. Contudo não sentirom a Terra Chã como uma «pátria poética» até

que a descobriu Aquilo Iglésia Alvarinho.”12

E  o  maior  dentre  os  nossos  estudiosos  literários,  o  saudoso  professor  Ricardo

Carvalho Calero diz  na monumental  História da Literatura Galega “Chão Ledo era um

verdadeiro poeta popular, que soube se expressar num galego enxebre, não só polo léxico,

senão também pola sintaxe e o estilo. É de louvar nele a naturalidade com que emprega os

diminutivos”13 

Nós  queremos  imaginá-lo  sonhando  versos  e  prédicas  enquanto  passeia

devagarinho as ruelas de uma vila que apenas chegava aos mil e quinhentos habitantes,

onde  ainda  não  chegara  a  luz  eléctrica  (somente  após  a  morte  do  poeta  haveria  de  a

fornecer a catadupa de Tronceda), ou cantando misa na velha igreja paroquial,  edifício
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românico que,  infelizmente,  foi  derruído em 1910 para se edificar no seu solar  a nova

fábrica de Santa Maria, ou lembrando saudoso os antigos hospitais de São Lázaro e Santa

Caterina, que foram desamortizados em 1808 espoliando desse jeito à população de duas

antiquíssimas  instituições  que  tantos  benefícios  tinham  dado  por  séculos  a  pobres  e

peregrinos. 

Foi Oscar Wilde quem dissera uma vez,  se é que não estou confundido, que “os

gregos sustentaram que Homero era cego para significar  que a  poesia  não tem de ser

visual, que o seu dever é ser auditiva”. No caso de José Maria Chão Ledo, cumpre-se esta

máxima de todo em todo desde que desconhecemos qualquer imagem do poeta,  mas fica a

poesia dele, íntima e única. Obra breve, certo é, mas subtil e cheia de recendo antigo da

qual apenas atualizamos a escrita respeitando a linguagem do poeta, que também é  a do

galego chairego.    

Quisera dizer,  por fim, que esta edição não teria lugar sem o ânimo teimoso do

acadêmico e caro amigo Carlos Durão Rodrigues, sem os seus sábios conselhos, sem a sua

infinda paciência, sem a sua delicada amabilidade ao me fazer tantas observações que, por

vezes atendi, melhorando com isso alargadamente o texto final e, às vezes, omiti dando em

penhor do erro; sem os cúmplices silêncios da minha esposa e filhos polo tempo que lhes

roubei, embora fazendo-me feliz dia por dia por estarem e serem; sem a resignação dos

responsáveis de AGAL polas minhas contínuas demoras. Todos eles são, partícipes desta

edição, ainda que não dos desacertos. Fiquem estes últimos no meu debe.

José André Lôpez Gonçâlez

31 de dezembro de 2010
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Ferrol, A Corunha, 1998.
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PRÓLOGO À PRIMEIRA EDIÇÃO

ANTÓNIO GARCIA HERMIDA

– Hoje que a  mocidade galega mostra uma nobre  inquietude por fixar  com

linhas bem destacadas a personalidade regional1, é dever de todos aqueles que de

bons galegos nos prezamos, ajudar resolutamente com o nosso esforço a essa obra

baril do ressurgimento.

– Muitas  maneiras  há  de  contribuir  a  que  Galiza  ocupe  o  lugar  que  lhe

corresponde no concerto dos povos que luitam vantajosamente polo seu adianto

cultural; porém nessa luita devemos procurar suster como algo intangível os laços

que  nos  unem  à  terra  mãe,  não  perdendo  nunca  de  vista  as  razões  históricas,

geográficas e linguísticas que vêm a ser maneira de selo racial que nos distingue de

outros povos. 

– Nos tempos  que  correm,  os  usos  e  costumes  vão-se  fazendo,  como todos

sabemos,  pouco menos que universais.  Na maneira  de  viver,  de  conduzir-se,  de

vestir, em fim, em todo aquilo que antes diferenciávamos sem lugar a dúvidas, no

presente, se não fosse pola língua, polas fundas condições étnicas que aos homens

não lhe  é  fácil  transformar,  são  apenas  perceptíveis  os  rasgos  caraterísticos  das

regiões.  Que fazer,  pois,  para que estes,  longe de esvair-se se acusem com mais

força? 

– Nós outros entendemos que a língua será sempre o signo diferencial de mais

valor e polo tanto quanto se faça por conservá-la e defendê-la parece-nos dino de

lembrança.  Pero,  atendendo  duma  maneira  especial  a  que  se  depreenda  numa

escola de enxebrismo2 e se fale sem misturas, nem barbarismos nem neologismos

que  não  têm razão  de  ser;  fazendo  numa  palavra,  que  seja  com a  água  pura  e

cristalina que corre mainamente3 sem sair-se do seu regueiro, por um leito limpo,

areoso, onde não encontre assento um mau lixo sequer. 

– Dá pena, por certo, observar como na república das nossas letras galegas faz

estragos a praga do intrusivo, dos que a falta duma terminologia tirada da canteira

1 O poeta António Garcia Hermida (Vilalva, 7 de abril de 1885 – Vilalva, 4 de setembro de 1939) escreveu o presente
prólogo antes da fundação do Partido Galeguista (5-6 de dezembro de 1931) que consolidou o termo nacional para
Galiza.

2 Pureza e vernaculidade no uso da língua e nos costumes galegos. 

3 Lentamente, aos poucos, com calmaria.
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viva do povo, recorrem a invenções pouco lógicas trazendo como consequência a

que de cote nos encontremos ante uma nova Babel onde não é possível entender-se.

– A melhor maneira de trabalhar por conservar, difundir e perpetuar a língua

galega,  doce,  singela,  e  garimosa4 como  a  falaram  nossos  bisavós,  é,  na  nossa

humilde opinião,  publicar  livrinhos,  já  em prosa,  já  em verso,  de  aqueles que a

recolherom diretamente dos rústicos labregos, entre as uces5, as branhas e os tojos

da montanha, ali  onde não chegou ainda a planta dos modernos Atilas da nossa

linguagem, branda como uma carícia, tenra com um arrolo de amor. 

–  

– * * *
– Honrar e enaltecer os filhos esclarecidos de Galiza é tanto como enaltecer à

nossa terra e honrar-nos a nós outros mesmos. Galiza teve de cote filhos ilustres que

lhe  derom glória;  mas  nós  outros  devemos  procurar  que  os  resplandores  dessa

glória  não esmoreçam, antes polo contrário,  que o seu brilho vaia em aumento,

fazendo ressaltar aos olhos de próprios e estranhos os méritos dos que com o seu

nume privilegiado cantarom as belezas, os costumes, a doçura sem par da nossa

terra galega…

– Rosalia6, Curros7, Pondal8, dos que já desapareceram. Cabanilhas9, Noriega10,

e  outros  dos  que  por  sorte  ainda  vivem,  fizeram  latir  o  nosso  coração  de  mui

4 Carinhosa, que ampara.

5 Urzes.

6 Rosalia de Castro (Santiago de Compostela, 21 de fevereiro de 1837 — Padrom, 15 de julho de 1885), escritora e
poetisa galega que abriu o Ressurgimento das letras e a consciência nacional. Foi autora, entre outros livros, de
Cantares Galegos e Folhas Novas. 

7 Manuel Curros Enríquez (Celanova, 15 de setembro de 1851 — Havana, 7 de Fevereiro de 1908) poeta, autor entre
outros livros de  Ares da minha terra e  O Divino Sainete. Comparte à par de Rosalia e Pondal o cimo da poesia
galega do século XIX. Dele disse o grande historiador da literatura feita na variante do português-galego, professor
Ricardo Carvalho Calero, “a popularidade de Curros não cede à de Rosalia, dentro e fora da nossa terra... Perante o
público do seu tempo, Curros triunfou plenamente como poeta”. 

8 Eduardo González-Pondal Abente, (Ponte-Cesso, 8 de fevereiro de 1835 — A Crunha, 8 de março de 1917) poeta, 
autor do livro Queixumes dos Pinhos, do longo poema épico Os Eoas e da letra do hino galego, Os pinhos.

9 Ramom Cabanilhas Enríquez (Fefinháns, Cambados, Ponte-Vedra, 3 de Junho de 1876- Cambados, 9 de Novembro
de 1959) escritor e poeta nacionalista da Galiza autor de onze livros de poesia (dentre deles cumpre salientar, No
desterro, Da Terra asobalhada, A rosa de cem folhas, Da minha sanfona e Samos); duas obras de teatro, a comédia
A mão da Santinha e a tragédia O Mariscal; dos ensaios, A saudade nos poetas galegos e Antífona da cantiga e as
paráfrases de grandes poetas, Versos de alheas terras e tempos idos.
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diversas maneiras: uns revolvendo-se irados contra as injustiças e iniquidades de

que quase  sempre  foi  mártir  a  Cinderela  Galiza;  outros  comovendo-nos  só  com

apresentar diante de nós outros os feitiços da paisagem entre as tintas esvaídas dum

entardecer melancólico enquanto soa longínqua a céltica gaita ou bater ligeirinhos

os  sinos  duma escondida  ermida.  Pero  sempre,  diante  de  nós  outros,  alegre  ou

morrinhosa, a querida mãe Galiza... 

–  

– * * *
–  

– É o CENTRO VILALVÊS DE BUENOS AIRES, agora, quem num gesto nobre

e plausível, dino dos mais altos encômios, vem dar realidade em parte do que num

princípio deixamos exposto, honrando a memória dum vilalvês esclarecido,  dum

poeta enxebre, dum homem todo coração e sentimento que, à maneira de Virgílio,

temperando o seu espírito na serenidade bucólica dos campos feiticeiros da velha

Suévia11, observou atente, ao cumprir com a sua santa missão de cura de almas, já

nos autos da igreja, já nas petruciais12 juntas do adro, bem nos escanos das cozinhas

fumentas13 de aldeia ao pé do lume nas longas noites de inverno, ou nos rueiros em

dias  de  troula14 e de  festa,  os  modos e  maneiras  dos  nossos  paisanos,  receosos,

socarrões, que usam nas suas parolas dessa filosofia especial das cousas e da vida,

que não se aprendem em nenhum livro.

– Esse poeta de que falamos foi dom José Maria Chão Ledo, cujas composições,

valendo-nos  de  bons  amigos,  tivemos  a  fortuna  de  juntar  pouco  menos  que

completas. A sua biografia, respondendo a requerimentos nossos fez-la o notável

10 António Noriega Varela (Mondonhedo, 1869 — Viveiro, 1947) é autor de um só livro de poemas,  Do Ermo, da
recolha de cantigas populares, A Virgem e a paisanagem e do ensaio Como falam os branhegos.

11 Forma poética de nomear Galiza. O Reino Suevo foi a mais antiga estrutura política da Galiza e o Norte-Centro de
Portugal com capital em Braga. Foi o primeiro reino separado do Império Romano e o primeiro a acunhar moeda.
Estabelecido como Estado independente do Império de Roma por um foedus em 410-411 sob o rei Hermerico,
durou  até  a  invasão  visigótica  em 585-586 sendo o seu  derradeiro  rei  autónomo Andeca  e  o último opositor
conhecido aos visigodos, Malarico. Contudo, a lei sueva seguiu vigorante no velho reino e o governo confiado a um
Dux Galliciae visigodo. 

12 De petrúcio: patrão da família, o pai quando vai velho ou qualquer homem que pola idade, seriedade e sabedoria é
escutado por todos com respeito. 

13 Fúmeas, fumosas, cheias de fumo.

14 Diversão buliçosa, folguedo, foliada.
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cronista da cidade de Mondonhedo, Eduardo Lence-Santar e Guitiám15, como verão

os leitores noutro lugar deste livro. 

– Chão Ledo nasceu em Vilalva e dorme o sono eterno no pórtico humilde da

igreja de Mourence16. A sorte deparou-lhe a derradeira morada numa aldeia, numa

sepultura pobre  coberta  somente  por  uma lousa onde seu nome que devera ser

grabado em letras de ouro, já vai desaparecendo pola ação implacável do tempo.

– Não há muito, num dia de primavera, de ceio azul e luminoso, em que os

passarinhos e as árvores, e as flores e os regatos e tudo quanto se via pareciam sorrir

às carícias do sol, passei por ali levando umas rosinhas frescas na mão. Parei-me

diante de aquela lousa moura e fria e de súpeto veio-me ao pensamento aquilo que

disse o nosso poeta:

– E a rosinha agarimei

– com carinho e pena eu

– e ao ir-me dali não sei

– porque triste suspirei.

– Rigores do sino meu! 
–  
– Pus-me de geolhos e desfolhei as rosinhas sobre a tumba de Chão, não sem

antes bicá-las com toda devoção. Uma racha de vento soprou de súpeto no pórtico e

até  me  pareceu  que  fizera  soar  suavinha,  queixosamente,  os  sinos  no  alto  da

espadana. As folhas das rosinhas que eu desfolhara, levantarom-se em remoinho e

maginei  que as  Musas invisíveis  baixavam do ceio  para tecer  uma coroa para o

poeta...

–  

– * * *
–  
– O CENTRO VILALVÊS DE BUENOS AIRES, ao imprensar este livro, repara

uma grande injustiça dando a conhecer como se merece, as preciosas composições

de Chão Ledo, que estamos seguros hão de ser lidas com verdadeiro prazer polos

amantes das letras galegas. As Musas não sei se figerom uma coroa de rosas, como

antes  vos  disse,  para  por-lhe  na  frente  ao  poeta  morto.  Pero  esta  sociedade  de

vilalveses que longe da sua pátria e da sua família tem como suas as glórias de

15 Historiador nascido em Mondonhedo em 16 de julho de 1876 e finado na mesma cidade em 14 de janeiro de 1960.
Foi autor de numerosas obras, dentre elas  Os Conventos de Vila Nova de Lourençã e São Francisco de Viveiro,  Do
Bispado de Mondonhedo,  O Licenciado Molina e a sua descrição do Reino de Galiza. Eduardo Lence-Santar foi
nomeado académico do Instituto Histórico do Minho, de Viana do Castelo em 1922.  

16 Freguesia da comarca da Terra Chã que tem por padroeiro São Julião.
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Galiza, cumpre como boa acrescentando um florão mais à literatura regional com a

publicação  destas  rimas  feiticeiras,  escritas  uma  na  linguagem  pura,  singela,

cristalina, dos branhegos17, como disse Noriega, ou no rico e sonoro do ínclito autor

do DOM QUIXOTE18. 

– Todos os galegos, dum modo especial os vilalvesses, devemos comprar e difundir os

versos doces, tenros, melosinhos, de quem na sua frente sentiu tantas vezes o roce

mágico das asas misteriosas da inspiração.

– Os  vilalvesses  que  longe  da  sua  terrinha  tanto  amor  e  carinho  lhe

demonstram  com  estas  e  outras  obras  de  corações  verdadeiramente  grandes  e

generosos, damos-lhe o nosso parabém mais comprido com o são o garimoso desejo

de que algum dia, e que não tarde, possam repetir cheios de gozo e lediça, na casa

onde nasceram, falando também com a sua andorinha, aquilo que o poeta cantou:

–  

– Aqui merlos e calandras

– e sombrias carvalheiras,

– rios de graciosas beiras...

– todo aqui convida a rir.

– Canta, pois, e não tolejes

– e não volvas a deixar-nos

– e ao fugires ti levar-nos

– as penlas do coração.

– E nesse teu corredore

– vai componhendo a casinha

– e eu botarei a sestinha

– do teu brando canto ao som. 

– Vilalva, 1930

17 Camponês que mora onde há branhas ou mato mesto.

18 O livro original contém tanto poemas escritos em galego como os compostos em castelhano. Nesta edição apenas
colocamos os que escreveu no nosso idioma.
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE DOM JOSÉ MARIA CHÃO LEDO

Por EDUARDO LENCE-SANTAR E GUITIÁM

Cronista de Mondonhedo

Ninguém conhece este ilustre crego1 e inspirado poeta, agás2 uns quantos velhos e

outros quantos que vão caminho da velhez, do bispado de Mondonhedo.

Nós já dissemos algo de Chão Ledo no nosso trabalho “La poesía en Mondoñedo”,

pero hoje faremos a sua biografia, que por certo é merecente3 dela, já que Chão Ledo é dino

de ser conhecido e louvado de todos os bons galegos.

Dom  José  Maria  Chão  Ledo  nasceu  na  churrusqueira4 vila  de  Vilalva  o  30  de

setembro de 1844, foi baptizado o mesmo dia e apadrinharam-no José Carvalheira, viúvo

de Farruca5 Pernas, e sua filha Marica6, de São Miguel de Candamil7. 

Era filho dos labregos Ramom Chão e Marica Ledo, de Vilalva, e neto pola parte do

pai, de Manuel Chão e Josefa Diaz, também de Vilalva, e pola da mãe, de Antom8 Ledo e

Joana Pernas, de Candamil.

Desde os  primeiros anos sentiu-se com vocação para a  carreira  eclesiástica,  que

seguiu em Mondonhedo.

Nos exames extraordinários de setembro de 1857 aprovou o primeiro ano de Latim,

levando qualificação de «meritus». 

Nos exames ordinários de 1858 e de 1859, aprovou como externo e com a nota de

«meritisimus», o segundo e terceiro ano, aprovando também nos exames extraordinários

de 22 de setembro do dito ano, o quarto, com a qualificação de «bene meritus».

No 1860-62 aprovou como externo três  anos  da  Filosofia.  Na academia  da  dita

faculdade, de 25 de abril de 1861, apresentou um argumento contra a proposição «Cultus

externus est necesarius», defendendo-a dom José Cao.

O  ano  seguinte,  o  20  de  março,  propôs  na  mesma  academia,  outro  argumento

contra uma proposição em verbo a pressão dos líquidos, sendo defendida por dom José

Castro.

1 Galeguismo. Contração de clérigo.
2 Galeguismo. Pode funcionar como preposição: excepto, a excepção de; ou como conjunção: a não ser que, senão

que. 
3 Galeguismo. Merecedora.
4 Galeguismo. Graciosa, elegante. 
5 Hipocorístico de Francisca.
6 Diminutivo de Maria.
7 Freguesia do concelho de Germade, vizinho a Vilalva 
8 Hipocorístico familiar, António.
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No 1863-66, 68 e 69, aprovou como interno agás o derradeiro ano, que o fez como

externo, seis de Teologia, com nota de «meritisimus».

Na academia da mesma faculdade, do 24 de outono9 de 1864, aprovou e sustive  a

proposição «Deus existit», havendo-lhe argumentado dom Farruco10 Fernández de la Vega

e dom Manuel Lamelas.

Presidiu a academia de 6 de fevereiro de 1868, e na de 8 de março, sendo moderante

o  doutor  dom  Manuel  Alcolea,  expôs  uma  proposição  acerca  da  «conduta  que  deve

observar o Pároco com qualquer protestante que viesse entre os seus fregueses», dando

resposta ao direito, dom Luís Vidal e dom Manuel Garcia Ochoa.

O 12 de setembro de 1860 foi tonsurado polo Ilustríssimo Prelado na capela do Paço

Episcopal. No 1867, 0 21 de Natal, S. S. I. ordenou-o de Epístola, a título de Patrimonista

de São Miguel de Candamil.

Por  janeiro  de  1868,  o  30,  exerceu  o  subdiaconato  na  misa  celebrada  em

Mondonhedo por D. Nicolau Novo. Em março do mesmo ano, o dia 7, o Bispo ordenou-o

de Evangelho na capela do Paço, exercendo Chão o diaconato em Santiago de Sancovade 11,

o 25 da Sega12.

Vacante o bispado por ter  finado o Istmo. Dom Ponciano de Arciniega,  o  14 de

Natal, expediram-se lhe dimissórias para ordenar-se de presbítero em Lugo.

Tomou parte Chão no concurso geral de curatos celebrado em Mondonhedo no mês

de outono de 1876, obtendo a qualificação de vinte e oito pontos, que foi a segunda do

concurso e que lhe valeu o curato de primeiro ascenso, de Santa Valha13 e São Jorge de Rio

Avesso14, arredado de Vilalva como cousa de duas léguas, possessionando-se o 27 de Natal

de 1877. 

Na relação de méritos e serviços de dom José Maria Chão, que se acha num dos

expedientes de concurso, diz-se que cursou a carreira com onze notas de  «meritisimus»,

uma de «benemeritus» e outra de «meritus».

Consta também que substituiu a cátedra de segundo ano de Filosofia; que quando

lhe tocara em turno fora presidente das academias da Teologia e que desde fazia quatro

anos incompletos, era coadjutor do seu lugar. 

9 Outubro. No calendário tradicional camponês ainda são muito usados os meses vinculados à vida coletiva: São João
(junho), Santiago (julho), Mês da sega ou Mês de Santa Marinha (agosto); outono (outubro), São Martinho ou
Santos (novembro) e Natal (dezembro). 

10 Hipocorístico, Francisco.
11 Freguesia do concelho de Vilalva que tem por padroeiro Santiago.
12 Veja-se a nota de rodapé 9.
13 Freguesia do concelho de Vilalva cujo santo padroeiro é São Pedro.
14 Freguesia do concelho de Cospeito, cabo de Vilalva, que tem por santa padroeira, segundo a tradição católica, a

Santa Eulália.
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Vejamos uns párrafos da prática que Chão compôs no concurso, pois eles dizem

claramente a facilidade e a galanura15 com que Chão escrevia em prosa castelã16:

«Amai  vossos  inimigos,  fazei  bem os  que vos  aborrecem e  pregai  polos que vos

perseguem e caluniam. (Palavras do Evangelho de São Matéu ao capítulo V, versículo 44).

Que palavras, que sublimes, que grandiosas palavras!

Elas  só  chegam  para  fazerem  a  sua  mais  brilhante  apologia.  Sim,  só  a  Igreja

Católica, só Jesus Cristo, o seu divino Fundador, sabem e podem dizer o homem «Ama os

inimigos; faz bem os que te aborrecem; prega polos que te perseguem e caluniam». E para

melhor podermos compreender a grandeza deste preceito, ponhamos frente dele, sequer

seja brevíssimos instantes, as ensinanças e práticas dos povos nos que não brilhou o sol do

Catolicismo. Roma e Atenas, esses empórios da antiga civilização, as suas academias e os

seus sábios, que ensinaram sobre o particular? O mais refinado egoísmo. A escravatura e  o

infanticídio,  o  ergástulo  e  a  Roca  Tarpéia,  eis  em geral  o  tipo  de  amor  que  aninhava

naquelas míseras gentes para com os seus semelhantes.

E  a  mesma  Roma  e  a  mesma  Atenas  e  o  parto  guerreiro,  como  amavam  os

estrangeiros e os vencidos, especialmente estes últimos?

A só consideração do «vae victis!» dos antigos contesta-vos de sobra por mim. 

Mas, esse Deus de amor, que é nosso Pai e irmão à vez, já sobe, trás longa noite de

trevas, à montanha santa; e com aquele continente doce, aprazível e majestoso, e aquelas

palavras celestiais que ressaltam para a vida eterna, pronúncia esse generoso mandamento

que vindes ouvir. 

Nós,  humildes  discípulos  de  tal  Mestre,  paremos  a  nossa  consideração  em  tal

excelso documento e tiremos dele para a vida prática sudáveis consequências.»

O 18 de janeiro de 1893, possessionou-se do curato de Santiago de Cuinha e Santa

Maria  de  Luía17,  perto  da  vila  de  Santa  Marta  de  Ortigueira,  prévio  concurso  do  ano

último, onde ganhou dez pontos no Latim, nove na Moral e nove na Prática, que fazem

vinte e oito.

Deixou Chão Ledo a lente Terra Chã por mor das doenças que desde fazia tempo o

aguilhoavam  e  traziam  cangado  e  acorado18;  pero  na  espalecida19 marinha  do  antigo

condado de Santa Marta não se pôs melhor, finando em Vilalva o 9 da Sega20 de 1894.

15 Graça, garbo no que se faz ou diz. 
16 Todavia, nós traduzimos para o português da Galiza esse trecho escrito em língua de Castela.
17  freguesias pertencentes ao concelho de Ortigueira, comarca de Ortegal.
18 Galeguismo. Que respira com dificuldade. Sufocado. 
19 Galeguismo. Divertida, recriada. 
20 Para situar o mês da Sega, leia-se a nota a rodapé nº 9.
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Tanto na sua vila como em Rio Avesso, Cuinha e Mondonhedo, sentiu-se muito a

morte de dom José Maria Chão Ledo. E mádia levou: Chão Ledo era um crego sabido,

singelo, falangueiro21, amigo de dar esmolas aos pobres e amante, como poucos, da terra

galega.

No certificado de liberdade de quintas22,  dado em 11 de Natal de 1867, por dom

Antom Freire, secretário do Concelho de Vilalva, costa que dom José Maria Chão  tinha

«1,675 metros de estatura; cabelo, celhas e olhos castanhos; nariz regular, cor boa; testa

espaçosa; ar resolto e produção expedita.» 

Foi Chão poeta em galego e castelhano; e dizem, muitos, que também era na fala

latina, mas nesta língua só se conhecem uns pequerrechos23 versos dele. 

Nós, a força de tempo e paciência, fazendo milhentas esculcas, tivemos a sorte de

juntar um bom fato24 de poesias suas;  mas o poeta escreveu outras muitas que não se

encontram nenhures.

Colaborou Chão em «EL ECO MINDONIENSE», de Mondonhedo, publicando nele,

no 1882 e no 1883, algumas poesias com o pseudónimo de José Reimundez. 

Neste tempo e com esse pseudónimo, apareceram no «ECO» as seguintes, e cuido

que algumas mais:

«SONETO», «MI AGUINALDO A LA EPIFANIA DEL SEÑOR», «EL LLANTO DE

MI  HIJA»,  «A  VOLTA  DA  PRIMAVERA»,  «A  LA  ASCENSIÓN  DEL  SEÑOR»,  «EN

HONOR DEL SISTEMA» e «A MI MADRE».

Em 1893, dom Feliciano Sanjurjo, diretor de «EL ECO MINDONIENSE», encetou a

publicar neste jornal, ao jeito de folhetim para encadernar, a «COLECCIÓN DE POESÍAS

Y OTRAS OBRAS INÉDITAS DE DON JOSÉ MARÍA CHAO», mas nós, desta obrinha, que

não sabemos se chegaram a por-lhe o ramo, apenas vimos algumas poesias em galego e

castelhano, e foram as que vamos nomear:

A NOITE BOA DE 1871, CANTADA POR UM PEILÃO, DÉZIMA, em galego, ODA A

LA  INMACULADA  CONCEPCIÓN  DE  MARIA,  A  ROMARIA,  A  LA  MEMORIA  DEL

BUENO  Y  SABIO  APARISI  GUIJARRO,  A  MINHA  ANDORINHA,  LA  BATALLA  DE

LEPANTO, HISTÓRIA DE UMA ROSINHA, LA ASUNCIÓN DE MARIA, EL 16 DE JUNIO,

ODA AL INMORTAL PIO IX, UN PASEO INOCENTE POR EL PAÍS DE LA MITOLOGÍA,

21 Galeguismo. Aprazível no trato, falador e simpático.
22 Popularismo. Serviço militar.
23 Galeguismo, diminutivo de pequeno.
24 Embora em galego tem o sentido de rebanho, especialmente de cabras ou ovelhas, o biógrafo utiliza o tropo como

sinónimo de conjunto.  
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HIMNO AL EXCMO. SEÑOR DON FRANCISCO DE SALES CRESPO, HIMNO AL ILTMO.

SEÑOR DON JOSÉ PALACIOS, OBISPO DE MONDOÑEDO, e HIMNO A PACHECO.

A NOITE BOA compusera-a Chão para ler-se, como foi lida, numa sessão de «A

Juventude Católica de Mondonhedo», do ano 1871, sendo aplaudido o autor com o mais

grande entusiasmo e carinho.

A ROMARIA ganhou accessit o 29 da Sega de 1875 no Certame literário celebrado

na cidade de Santiago (levaram também accessit, por outros trabalhos, dona Emília Pardo

Bazán25, dom Ramom Ramos Silvelo, dom José Vilhamil e Castro26, dom Vitorino Novo27 e

dom Luís Rodríguez Seoane28). 

A ODA AL INMORTAL PIO IX foi lida no campo de Alcántara, de Mondonhedo, no

serão do 18 de São João de 1871 com o motivo das festas que «A Juventude Católica»

celebrou por cumprir-se quinze anos que Pio IX era Papa.

No 1869 compôs Chão o VILANCICO, que naquele ano se cantou na Catedral de

Mondonhedo com música de dom Pascual Saavedra, Maestro que então era da Capela da

mesma Igreja. 

No 1875, o hino a dom Farruco de Sales Crespo, Bispo de Mondonhedo; e no 1878 o

hino a dom José Manuel Palácios, Bispo da dita diocese.  

A pedimento de dom David Cornejo, de Mondonhedo, coronel que fora nas filas

carlistas e chefe da partida que caíra prisioneiro na solitária chousa29 de Cabana da Velha,

perto daquela cidade,  em Natal  de 1878, improvisou, para um brindo do Cornejo, três

oitavas reais, titulando-as. «A S. M. EL REY DON CARLOS VII (que d. g.).»

Do poeta  vilalvês  é  o  SONETO ACRÓSTICO QUE LOS INFRASCRITOS NIÑOS

QUE COMPONEN EL CORO DE LA SANTA MISIÓN QUE PARA LOS MISMOS TUVO

LUGAR EM MONDOÑEDO em 1877, DEDICAN AL R. P. MANUEL DOMÍNGUEZ, DE LA

COMPAÑÍA DE JESÚS, CON MOTIVO DEL DÍA DE SU SANTO.   

25 Condessa de Pardo Bazán, (Corunha, 16 de setembro de 1851 — Madrid, 12 de maio de 1921) foi uma escritora e
nobre espanhola. 

26 Erudito e historiador. Nasceu em Madrid em 12 de novembro de 1838 e morreu em Madrid em 27 de setembro de
1910.  Autor  entre  outras  obras  de,  Lugo.  La  muralla  y  otras  antiguedades;  La  Arqueología  Sagrada  en  la
Exposición de Lugo;  La Catedral de Santiago. Breve descripción histórica, con la planta y un diseño iconográfico;
Discurso acerca de la situación del monte Medulio y sus incidencias históricas ;   La catedral de Mondoñedo. Su
historia y  descripción,  sus  pinturas,  murales,  accesorios,  mobiliario,  bronces  y  orfebrería,  vestiduras y  ropas
sagradas  

27 Investigador da poesia popular galega, assinava com o pseudónimo de António Cirvigo y Vorca.
28 Ponte-Vedra,  5 de abril de 1836  — Santiago, 12 de agosto de 1902, foi médico, catedrático de Agricultura do

Instituto de Ponte-Vedra, Governador em Cáceres e nas Astúrias, Diretor Geral de Alfândegas e escritor, não apenas
sobre temas científicos, mas também políticos e literários. Como poeta escreveu Marinheiro da Lançada e O rio
dos pelouros.  

29 Herdade ou terreno cerrado. 
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Com o pseudónimo de UN PARROQUIANO DE CHALÁN, no São João de 1879,

publicou Chão a poesia MANUEL GÓMEZ (EL CHALÁN), na curiosa obra com grabados e

em oitavo imprensada em Madrid,  MENESTRA DE TIPOS POPULARES DE GALICIA,

COPIADOS  AL  NATURAL  POR  F.  GUISASOLA30 ,  SALPIMENTADA  POR  VARIOS

DISTINGUIDOS ESCRITORES DEL PAÍS, entre os quais figuravam os relembrados poetas

Benito Losada31, Valentim Lamas Carvajal32 e Aureliano Pereira33.

No  1882 a  5  de  São  João,  assinou Chão  os  HIMNOS  QUE LA  ACADEMIA  DE

TEOLOGIA DEL SEMINARIO DEDICA A SU PATRÓN EL DOCTOR ANGÉLICO SANTO

TOMÁS DE AQUINO EN EL CURSO DE 1881 a 1882, o 27 de Natal do dito ano o HIMNO

A  PACHECO,  que  foi  cantado  polo  Orfeão  do  mesmo  nome,  o  primeiro  que  teve

Mondonhedo, e o 1º de setembro de 1883 A GALICIA em LA INAUGURACIÓN OFICIAL

DE SU FERROCARRIL.

Compôs Chão, segundo nos dizem, uma fermosa ode ao poeta mindoniense dom

Farruco de Paula Buom34, que morreu afogado na ria de Foz. 

E de Chão é também o churrusqueiro QUADRO MONTANHÊS, no qual aparecem

parrafando  um  militar  que  vem  da  ilha  de  Cuba  –  onde  um  touro  se  batera  com  os

insurretos – e um labrego.

Na terceira parte do QUADRO..., ambos e dous conversam dum jeito que mesmo

namora e faz escachelar35 de risa. 

A derradeira poesia de Chão Ledo foi os OS ZONCHOS DE NATAL, OU A NOITE-

BOA DE 1893, e ao fazê-la, estava gravemente enfermo.

Quais são as poesias melhores de dom José Maria Chão?

Para nós, as melhores poesias de Chão são A ROMARIA, NOITE-BOA e A MINHA

ANDORINHA.

30 Federico Guisasola y Lasala foi um pintor e debuxante que nasceu em Madrid em 10 de abril de 1830, morando
durante muitos anos na Galiza onde véu falecer (Ponte-Vedra em 17 de fevereiro de 1882).

31 Benito Losada Astray (Compostela, 1824  — Compostela, setembro 1891) foi médico e poeta. Escreveu Poesias
(1878), Soazes d´um velho (1886), Continhos d´a terra (1888).  

32 Poeta e jornalista, nasceu en Ourense em 1 de novembro de 1849 e finou na mesma cidade em 4 de setembro de
1906, Foi fundador do primeiro semanário escrito na variante galega do português,  O tio Marcos da Portela, dos
livros de poesia:   Dez Cartas aos Galegos (1875),  Espinhas, Folhas e Flores.  Coleção de Versinhos Galegos
(Raminho Primeiro) (1875), Espinhas, Folhas e Flores. Coleção de Versinhos Galegos (Raminho Segundo)  (1876),
Saudades Galegas (1880) A Musa das Aldeias (1890) e das obras em prosa: Galegada, Tradições, Costumes, Tipos
e Contos da Terrinha (1887) e Catecismo do labrego (1889).

33 Aureliano José Pereira de la Riva, nasceu en Lugo em 22 de janeiro de 1855 e morreu em Madrid em 31 de outubro
de 1906. Escreveu Cousas da aldea (1891) Terra a minha (1891) e A cova da serpe (1892). 

34 Francisco de Paula Buom e Coia  nasceu em Mondonhedo em 2 de abril de 1839 sendo os pais Tomas Buom,
organista da catedral e Manuela Coia. Ordenado sacerdote em 28 de fevereiro de 1863, foi violoncelista da catedral
mindoniense. Morreu afogado na praia de Foz em 14 de agosto  de 1872.

35 Romper em cachos. Escachar. 
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Namoriscado da aldeia e do espírito observador, Chão Ledo conhecia os costumes

dos labregos e as falas deles, de tal jeito que a NOITE-BOA, ponho por caso, mais parece

estar escrita por um branhego da enxebre montanha de Mondonhedo e Vilalva, mormente

a segunda parte, onde as conversas de cabo a rabo foram tomadas do natural.

Quem, não sendo branhegos, parrafam como João, seu irmão e compadre Pepe e

Joana, mulher de João?

Na segunda parte da NOITE-BOA empeza João a falar deste teor:

   Meu Pepe, deixas-me pampo.
Nem sequer dás um verbo...
És mui trucha, bem te entervo...
Comes e calas. Já, já.
Essa é doutrina mui boa
que pescache em cas do cura...
Anda! Bebe o vaso, apura.
Que tal é? Conta a verdá.

Pepe diz-lhe: 

Sempre fuche mui pressosso.
Come em paz e tem cachaça...
Ai, comadre, venha a taça,
que há de estar seca, bem sei.
Que inda o zúcio não é mau
e quenta que é um gosto o peito.
Assim me soubesse o preito
que no setembro ganhei!
Ganhei-no, é certo, com custas, 
pro pagou-nas o farrapo.
Leve-me o vinho! Se atrapo
àquele meu procurador!
Era ladrão como as cabras.
Estafador, sem consciência.

Joana contesta: 

Cala, Pepe, tem paciência...
Come e bebe e tem humor.
Perdoa-lhe, meu compadre.
Também nos perdoou Cristo.
Não é certo?
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E Pepe diz:

                             Viva o pisto!
A comadre razão tem. 

Não são guapos, e bem guapos estes falares?

Mas Chão Ledo, ainda que sabia o galego branhego, não deixou de empregar, de

quando em vez, alguma palavra em castelhano nas suas poesias galegas, mas isto, se é

chata, também a têm – e mais grande ainda – os versos de Rosalia, de Anhom 36, de Curros,

de Pondal, e de todos, ou de quase todos os poetas galegos, agás Leiras Pulpeiro37 que são

os mais enxebres, tanto polos vocábulos como polos modismos.

Vamos pôr-lhe ramo ao conto.

Todos os dados biográficos de Chão Ledo e os referentes à sua carreira, tomamo-los

no arquivo deste bispado e no do Seminário  alá polo mês da Nossa Senhora do ano de

1915, sendo Bispo o Exmo. e Istmo. Senhor doutor dom João José Solis e Fernández – que

ditosamente governa esta velha e gloriosa cadeira de São Rosendo – a quem lhe desejamos

tanta saúde e tantos anos de vida como para nós mesmo, já que S. E. É um Prelado dino,

bondoso, amigo de fazer bem a todos e amante da história, para a qual nos deixou – e

deixa – apanhar nos citados arquivos, desde o ano de 1970, que viu para Mondonhedo,

todos quantos dados nós consideramos curiosos, que foram muitíssimos e interessantes.

Mondonhedo, 1º de maio de 1929.

36 Francisco Ahom Paz, ( São Pedro de Outes, 9 de outubro 1812 - Madrid, 20 de abril de 1878) foi um poeta do
provincialismo e um dos precursores do Ressurgimento galego.  A sua obra foi  recolhida primeiro polo poeta e
erudito  José  Maria  Álvarez  Blázquez  dum sobrinho-neto  e  depois  por  Fernando Bel  Ortega  para  uma tese  de
doutoramento (1991). Compreende 46 poemas em português (39 na variante do norte do Minho e 7 do Sul) e 107 em
castelhano. Curros Henríquez, escolheu-o como hodierno Virgílio, no  Divino Sainete, admirado polas suas ideias
progressistas e anticlericais.

37 NOTA A RODAPÉ DE LENCE-SANTAR: Leiras Pulpeiro nasceu em Mondonhedo o 25 de outono do ano de 1854
e finou na mesma cidade o 9 de outono de 1912. Era um inspirado poeta, e um bom galego.
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POESÍA EM GALEGO COMPLETA

José Maria Chão Ledo
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A ROMARIA

Tardade1, ninho de amores,
onde a pombinha descansa

doce e mansa
c´o ramalhinho da Paz
entre escuras carvalheiras
cabo das ledas ribeiras
que lambe o fundo Trimaz2!

Salve, gracioso Tardade!
Salve, conquinha preciosa,

onde a rosa
arde em soutos de jasmins!
Onde a laberca assobia,
onde é eterna a melodia,
onde os montes são jardins.

Aqui che venho, Tardade,
vestidinho de romeiro,

marinheiro
que o mar fero gomitou:
Linho polo sol queimado,
loureirinho desgraçado
que a nordesia3 tirou.

Quando primeiro aqui vim,
minha conca de Tardade,

outra idade,
outros brios tinha eu;
agora, mal-pocadinho!
Arrimado a este pauinho4

ai! não posso c´o mal meu.

Nenhinho5 era então, e ledo,
a roupa melhor trazia

e corria
branco pauinho na mão,
luitava c´os companheiros
ou subia aos biduieros6

que do rio à beira estão.

As mamães vinham atrás
e se a minha me berrava

1 Paróquia do Concelho de Vilalva cuja santa padroeira, segundo a religião cristã, é Santa Maria.
2 Afluente do rio Ladra que se junta com o Madanela no lugar dos Passos em Vilalva. 
3 Vento do Nordeste.
4 Pauzinho.
5 Menino.
6 Abidueiros. (No falar chairego também são chamadas estas árvores abedugos)
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aguardava-a
festas fazendo-lhe mil
e logo chuchava-a rindo
e fugia perseguindo
a minha tropa infantil.

Tempo de inocência de anjo!
Tempos de riso, de glória,

que a memória
chama e canta com amor!
Tempos de veigas amenas
onde não nascem as penas
nem ninguém sabe que é dor!

Agora, triste presente!
Já nem conheço alegria,

lousa fria
pesa sobre minha mãe.
Pobre, baldado e morrendo,
vou caminhando, gemendo
trás do que para mim não há.

«Romeirinho, assim não parles,
tem paciência e vai andando

esperando
na que tem a morte aos pés:
De mencinhas7 Ela é fonte
mais que as ervinhas do monte...
Romeirinho, fé não tens.

Não chores e vai-te a modo8

e ajoelha-te aos pés d´Ela
dessa Estrela

que nos mares che alumou
e pede-lhe confiado
remédio pra um desgraçado,
que Ela a muitos mais sanou»

Entre os carvalhos já vejo
o ninho dos meus amores:

veigas, flores...
e o rio com voltas mil
e o sino com som doente
ouço, e o barulho da gente
e a gaitinha e o tamboril.

O sangue ferve acendido,
os pés sento mais ligeiros:

Meus romeiros,

7 Medicina popular, remédio caseiro. 
8 Com jeito, devagar, com cuidado
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Viva a Virgem de Tardade!
Viva a Estrela da Montanha,
Fadinha que o Trimaz banha
com ondas de suavidade!

28



A ORAÇÃO DO ROMEIRO

Salve, Virgem da Tardade!
Salve, Estrela da Montanha!
Salve, Pombinha, a quem banha
aos seus pés o seu Trimaz!
Dá-me, Mãe, dá-me Senhora,
dá-me saúde e paciência,
volve-lhe à minha consciência
da ignorância a santa paz.

Volve ao meu corpinho, volve
a mal-gastada saúde,
volva-lhe a tua virtude
o seu antigo vigor
e dá paz e dá sossego
à alma que pena e luita,
o triste gemer escuita1

do que acode ao teu amor.

Ti pra mim foche2 piloto,
estrela nas tempestades
pola terra e polo mar.
Salve, luz! Salve amiguinha
do rendido marinheiro!
Salve, plácido luzeiro
de gracioso fulgurar!

O meu pranto a Ti chegou
nas asas do ronco vento
e do mar o movimento
a voz tua adormeceu
porque quando falas Ti
vertes amor e doçura,
mel goteja a pena dura,
volves a gesta romeu.

Sana-me, Mãe adorada,
volve-me a saúd´ perdida
e mentres me dure a vida
o teu nome cantarei
e virei todos os anos
cabo de Ti, meu Luzeiro,
e, desvalido romeiro,
pobre oferenda traguerei3.

Adeus, Virgem de Tardade!

1 Escuta.
2 Foste.
3 Trazerei.
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Adeus, glória da Montanha!
Adeus, Pombinha a quem banha
aos seus pés o seu Trimaz!
Adeus, Mãe, adeus, Senhora,
meu amparo no mar fero,
do teu coração espero
a saúd´e a santa paz!
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QUADRO MONTANHÊS

I

João do Pico marchou pra outra banda
e num luzido batalhão serveu1

e se em Cuba comia pão de escanda
papas moles sem leite aqui sorveu.
Valente como um touro ali bateu-se,
insurretos a miles despachou.
Como pôde os petinhos ali encheu-se
e no porto da Havana se embarcou.
E a Vilalva chegou. Quem viu baús?
Mochila sem cor, meio valeira,
arinho militar, língua ligeira,
sombreirinho de palma e nada mais.
Digo: seus calções de lenço cru
e alpargatas e dedos degresados2,
os queixelos3 sem sangue, descarnados,
velho chaquéu, não faixa... Pobres pais!
Entrou numa taberna fachendoso4

e pediu do melhor. Deram-lhe tripas
e do vinho fundão de quatro pipas
componheram-lhe5 um neto6 ao militar
e ao prová-lo morávio7 retorceu-se
e alargou os focinhos quatro varas.
Onde eu nasci tais cousas não são raras.
Fechou. O saco ergue, botou a andar. 

II

«Icha vino, tabernera8,
icha vino desa cuba
quel dinero de la Bana
mucho viene y poco dura.
Villalba, tus taberneras
son mujeres que lo entienden,
dan tripas por gallo muerto
y por vino jurro vienden.
Vale más mi novia Rita
com su manteu y tricornio
que veintiocho oficiales
com su charretera al hombro.»

1 Variante do português da Terra Chã: serviu.
2 Gretados.
3 Osso maxilar. 
4 Arrogante, presuntuoso, jactancioso. 
5 Componeram-lhe.
6 Aqui, medida de capacidade equivalente a meio litro. 
7 Aqui, vinho.
8 De aqui em diante o poeta ridiculiza o falar misturado de galego e castelhano, que é chamado de castrapo.
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III

Paisano. Ou as orelhas me emparvam
ou essa voz eu conoço9.

Militar. Que está dizindo “el buen moço”?

Paisano. João do Pico!

Militar.                          El mesmo soy.
Pro diga el moço atrevido:
Somos todos habaneros?
Somos todos caballeros?
Que João nem pata de boi!
Soy Juan del Pico y Sorbas
artillero distinguido.
Soy el rey de Carvalhido10,
de Corvelhe11 e de Goiriz12.

Paisano. Será, meu senhor, será
rei da terra e dos nublados
pro... vaia, pés degresados
e vir de a pé...!

Militar.                               Que infeliz
Poco entiende ostê de mundo.
Traigo dinero a montones,
mais, se atopo con ladrones?
Algo ha dicho?

Paisano.                               Fala bem!

Militar. Dego em Vigo seus bayules,
mejor dicho, bayulazos...
¿Vendióse el lugar dos Paços?
¿Casóse Rita Chorém?

Paisano. Domingo acabam-se as várias.

Militar. Com quem las botó?

Paisano.                                         C´o Zorro.

Militar. A onzas de oro lo corro.
¿Quién es el Zorro para mim?

9 Variante do português chairego: conheço.
10 Carvalhido é uma paróquia do concelho de Vilalva cuja santa padroeira é Santa Maria.
11 Paróquia do concelho de Vilalva cujo santo padroeiro é São Bartolomeu.
12 Paróquia do concelho de Vilalva. Tem por santo padroeiro, segundo a tradição da Igreja Católica, Santiago.
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Paisano. É tarde. Rita caiu do Zorro.

Militar. Que desventura!
La reina de la hermosura.
De Corvelhe el serafín.

Paisano. Estes fogos são pra boda.
De padrinho maior vou
e se borracho n´estou
Rita esta noite pareu13.
Pro, Don Juan do Pico e Sorbas
por isso não tome pena,
se vem rico a Filomena
do Gil pra você nasceu.

Militar. ¿Que fanegas tien?

Paisano.                                       Verá:
C´o que lhe deixe a madrinha
há-lhe juntá-la neninha14

de oito pra dez; e depois
se morrem os de Lagares
- que têm as calenturas -
vem-lhe a herança de dous curas
pola linha dos de Lois.

Militar. Así y todo, no es gran cosa
eso que ti me propones,
Juan del Pico trai doblones,
remuchos, remuchos trai.
Em fin... ya me miraré. 

Paisano. Ai, Don Juan, saque o sombreiro
ao meu lugar do Caneiro!
A casa de minha mãe!

Militar. Fuquinho15, gracias por todo.

Paisano. Com que, conheces-me agora?
Era tempo, case ora
desque16 o seu mininho17 veu18!

Militar. Adios.

Paisano.               Adeus.

13 Variante galega central na conjugação verbal: pariu.
14 Rapariga, garota.
15 Hipocorístico diminutivo de Francisco, Chico, Chiquinho, (na Terra Chã também são chamados por Quico, 

Quiquinho)
16 Arcaismo galego: desde que
17 Ironicamente trata-o por criancinha em troca de por tu ou você.
18 Variante da conjugação verbal do galego central: viu.
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Militar.                               Se precisas
pra algo de Juan do Pico
habla com franqueza, chico!
Antes que todos, Romeu.

IV

E três meses depois, mui fachendoso,
na igreja paroquial de Samarugo19

o cura de Goiriz botava o jugo
a João e a Filomena de Fondoso.

19 Freguesia do concelho de Vilalva cujo santo padroeiro é Santiago.

34



A MINHA ANDORINHA

Andorinha vaga, diz-me,
ti, que esta noite chegache.
Onde, pobrinha, parache?
De que terrinha ti vens?
Onde passaches o inverno,
andorinha cantadora?
Vou-cho dizer eu agora:
Invernache em Mequinês1. 

Pro, ti, mui alegre cantas
com harmonioso gorjeio...
Ou Mequinês é mui feio
ou ti naciches aqui...
Aqui, no meu corredore
em ninho com arte feito
num brandinho e suave leito
naciche, velhinha, ti.
Uma manhã mui preciosa
desse maio feiticeiro
o teu chirlinho2 primeiro
babando de gozo ouvi. 
Se viras como naciche...!
Em coiro, minha joinha3!
E cantava tua mainha4

brincando cabo de mim.

Andorinha vaga, di-me,
ti que a Mequinês chegache.
Em que casinha apousache5?
Que tal por ali che foi?
Figeche6 o ninho nas reixas
de algum harém misterioso
ou num aduar7 piedoso
perto do bafo do boi?

Naquel8 candente Saara
há sequer uma fontinha?
Viches9 alguma sombrinha
naquele imenso areal?

1 Meknês, cidade do norte de Marrocos.
2 Gorjeio dos pássaros. 
3 A linguagem do poeta reflete muito bem o falar popular: Minha joia é um termo a maior afetividade com sentido de

pobrezinho/a, queridinho, etc.
4 Mãezinha.
5 Pousaste, hospedaste.
6 Fizeste.
7 Aqui tem o sentido de acampamento ou aldeia mourisca. 
8 Forma apocopada, naquele.
9 Viste.
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Ei! canta andorinha amante,
delícia da nossa serra.
Nem com muito aquela terra
como a nossa terra val.

Aqui nem leões, nem serpes,
nem areais requeimados,
nem caras de condenados
- de mouros quero dizir10-.
Aqui merlos e calandras
e sombrias carvalheiras,
rios de graciosas beiras...
todo aqui convida a rir.

Canta, pois, e não tolejes
e não volvas a deixar-nos
e ao fugires ti levar-nos
as penlas11 do coração.
E nesse teu corredore12

vai componhendo13 a casinha
e eu botarei a sestinha14

do teu brando canto ao som.

10 Castelanismo: dizer.
11 Penlas  são as  crianças  levadas aos ombros durante a  procissão do Corpo de Deus nalguns lugares  da Galiza,

nomeadamente em Redondela, representando a alegria, enquanto se dança à par uma briosa dança de espadas. 
12 É muito castiço o emprego do e paragógico na Galiza, quando as palavras acabam em consoante, vogal aguda ou

ditongo tônico. O poeta faz um fiel retrato da linguagem do povo.  
13 compondo
14 Hora em que se descansa ou dorme após o jantar que na Galiza é sempre a refeição feita polo meio-dia. A refeição 

da noite é chamada ceia.
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A VOLTA DA PRIMAVERA

(Imitação de Ovídio)

O brando Favônio já sopra na veiga.
O merlo assobia fervendo de amor.
A doce rolinha já brua na chousa.
Já atruta1 nos soutos o cuco traidor.

Os nenos já colhem as lilas e as maias
na beira do rio, no monte, no val.
Jardins são as veigas e os altos penedos.
Jardim delicioso volveu-se o tojal.

A cabra relouca nas branhas pascendo
ao doce da abelha monótono som...
Roseiras, ourego, perfumes, cantares.
Que Deus te bendiga, garrida estação!

O nosso labrego sorrindo ademira2

os agros imensos que venhem3 e vão;
os agros imensos que chucha Favônio,
os agros imensos e as combas que fam4.

Ei, Musa, desperta, rolinha graciosa.
Passaram as neves, abril já chegou.
Na beira do rio pulsemos a lira,
as maias já baila; já o merlo cantou.

Cantemos as veigas, cantemos os montes,
cantemos os rios e as voltas que fam;
cantemos os agros, rolinha graciosa,
os agros imensos que venhem e vão.

1 Atrutar:  aturujar  na  variável  do  português-galego  mindonense.  Aturujar:  Dar  gritos  guturais  de  alegria
acompanhando a execução de uma cantiga, peça musical, dança ou quando se está de festa. 

2 Admira.
3 Variante morfológica chairega, vêm
4 Variante verbal galega dos falares centrais, ocidentais e alguns dos orientais: fazem.
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HISTÓRIA DE UMA ROSINHA

Ontem foi, pola tardinha,
estando à beira do rio
vi uma rosa branquinha
que agitava a cabecinha
toda tremendo de frio.

Ai! O Norte1 assobiava
entre os despidos salgueiros...
de frio toda tremava,
todo parecia que dava
os suspiros derradeiros.

Tristemente cheguei-me eu
àquela dorida flor
que o sol de Maio não veu2

nem os chuchinhos senteu3

de Favônio, nem o amor.

E vi-a... Flor sem ventura!
Já deitadinha no chão...
Morta, sim... tal fermosura
deu-me mais e mais tristura
e acarinhei-na coa mão.

E nem aroma botava
nem brilho tinha a infeliz.
A morte nela reinava
e onde a morte os olhos crava
todo é morte e pena ali.

E a rosinha agarimei
com carinho e pena eu
e ao ir-me dali não sei
porque triste suspirei.
Rigores do sino4 meu! 

1 Vento que vem do Norte.
2 Viu.
3 Sentiu.
4 Igual que sina.
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A NOITE-BOA DE 1871 CANTADA POR UM PAILÃO

A ceinha compõe logo
minha doce companheira,
que como venho da feira
traio ganas de comer.

E c´as ganas e c´o tempo
até me doem as costelas.
Bota ao lume bem estelas
que ainda não quero morrer.

Os potes já estão fregados
e as patacas1 peladinhas...
Vivam as minhas neninhas
que trabalham que é um primor!

Ti, Joana, um chambão descolga
do carneiro da semente
porque com ele e c´um dente
nem Silva o passa melhor.

E segundo conta o crego2

predicando na tribua3,
hoje cabe carne crua
revolta com bacalhau.

Com que põe logo a remolho
uma folha das medianas
e anda aginha4 porque as ganas
surram-me com dura mão.

E não deixes de botar
uma costela das boas.
Depois farás as filhoas5,
que a noite pra todo tem.

E eu também bah6! Contarei-vos
ao lume destas ramalhas
como nasceu numas palhas
Nosso Senhor, em Belém.

Vou começar, atendede7:

1 Galeguismo: batatas.
2 Galeguismo: Padre, sacerdote, clérigo
3 Galeguismo próprio da Terra Chã: tribuna.
4 Galeguismo: Presto, rapidamente, de contado, em breve tempo. 
5 Filhó: Massa de farinha batida com ovos e leite que se faz em tigela untada com toucinho e logo polvilhada com

açúcar ou untada com mel. Também podem ser feitas em pedra ou lousa posta acima do lume. 
6 Bom!
7 Atendei.
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Já nove meses havia
que a sempre Virgem Maria
encinta estava de Deus.

Um edito deu ao tempo
Augusto, rei mui inchado,
pra que todos de contado
se assentassem nos padrões.

A Virgem Maria, quiá! Não se opujo8

às ordens do Rei de Roma
e apenas o dia assoma
pra Belém se encaminhou.

O seu home ia com Ela
no rigor do frio inverno
e como era esposo tenro
uma mula lhe alugou.

Os pobres andando foram
até que a Belém chegaram.
Era de noite e petaram
as portas, ninguém abreu9.

Oi, se foram em camelos
e bem criados levaram!
Tais coitas lhes passaram?
Que, Joana? Não digo eu.

Pro eles eram pobrinhos10.
Ouro e grana não se viam.
Os seus trajes os vendiam
e... saíram da cidade.

E numa chouça11, Ai, Deus meu!
Sem lenha, lume nem fume,
case sem pinta de estrume
meteram-se... que orfandade!

E alô pola meia noite
conheceu Nossa Senhora
que já lhe chegara a hora
de parir ao Neno Rei.

E pariu-no sem as dores

8 Opôs.
9 Localismo: abriu.
10 pobrezinhos

11 Cabana. Choupana. Construção rústica, geralmente de madeira e com teito de palha ou ramas, ainda que também
não raro serem levantadas de pedra e com telhado de lousa, usada como refúgio de pastores ou para secarem-se as
castanhas, recebendo desta volta o nome de sequeiro.
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e sem um triste gemido
como a rosa bota ulido12...
Que exemplo ponha não sei.

E então cobriu-se o ceio
de ouro, de grana, de glória...
Quem soubesse toda a história!
Pro... logo vem meu irmão.

E os anjinhos cantavam:
«Glória a Deus e paz na terra.
Paz no val e paz na serra.
Paz no couto e paz no chão.»

E tocavam instrumentos
que não digo eu si falavam.
E uns c´os outros brincavam
de arredor do nosso Bem...

Petam... Vai abrir, Farruco
que há de ser bem sei teu tio.
É o tal, que peta com brio,
sei que traz ganas também.

Pro suspendamos agora
a história do Nascimento...
Hola, Pepe! Toma assento
e pica também pra mim.

Hoje fum13, é certo, à feira,
pro esqueceu-se-me o tabaco...
Que folha! Voto a Brios Baco,
mui pouca como ela vim14.

Escuita15: depois da ceia
conta-lhes os meus cativos16

o conto aquel17 dos estribos
do valeroso Colmar.

Ti, Joana, trai os manteses18.
Anda aginha19 e põe a mesa.
Poche! Â mesa barba tesa...
Em pé todos! A cear!

12 Cheiro, recendo. 
13 Galeguismo verbal: fui.
14 Galeguismo verbal: vi.
15 Galeguismo verbal. Escuta.
16 Criança, menino, rapaz 
17 Aquele.
18 Toalha ou guardanapo de linho ou algodão para cobrir a mesa ou o altar.
19 Presto, rapidamente.
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SEGUNDA PARTE

Personagens: João, Joana, mulher do anterior. Pepe, irmão do primeiro, cunhado, já se vê,
da segunda, e compadre dos mesmos. Culás20, Tomasa e Carmela, filhos de João e Joana.
Um poeta que ainda dorme no berce.

João. Meu Pepe, deixas-me pampo.
Nem sequere dás um verbo...
És mui trucha, bem te entervo21...
Comes e calas. Já, já.
Essa é doutrina mui boa
que pescache em cas22 do cura...
Anda! Bebe o vaso, apura.
Que tal é? Conta a verdá23.

Pepe. Sempre fuche mui pressosso24.
Come em paz e tem cachaça25...
Ai, comadre, venha a taça,
que há de estar seca bem sei.
Que inda o zúcio26 não é mau
e quenta que é um gosto o peito.
Assim me soubesse o preito
que no setembro ganhei!
Ganhei-o, é certo, com custas, 
pro pagou-as o farrapo.
Leve-me o vinho! Se atrapo
àquele meu procurador!
Era ladrão como as cabras.
Estafador, sem consciência...

Joana. Cala, Pepe, tem paciência...
Come e bebe e tem humor.
Perdoa-lhe, meu compadre.
Também nos perdoou Cristo.
Não é certo?

Pepe.                           Viva o pisto!
A comadre razão tem.
Rapazes, vou segundar,
que está gebre a bacalhoada
Joana, não lhe falta nada.
Certo compões muito bem.
Ai! E já me esquecia.
Trai-me a taça e limpo as moas
c´o vinho.

20 Hipocorístico de Nicolás.
21 Enxergo, vejo.
22 Galeguismo muito arcaico: casa
23 Apócope de verdade por razão da rima com já.
24 Apressado, pressuroso. 
25 Pachorra, lentidão.
26 Vinho.
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Joana.                      E logo as filhoas
como as hei fazer depois?
Porque já sinto na testa
tal calor, tal formigueiro...
Vaia! Não quero, primeiro
bebo a encaldada dos bois.

Pepe. Basta, basta, comadrinha,
não te enfades, nada há feito.
Se não queres, chico preito.
Se não bebes, bebo-che eu.
Pro, dá-lhes um goto aos nenos
que inda hão de tirar à casta...
Pouquichinho27... basta, basta, 
que do peto me saeu28. 

João. Eu não dixem29, meu Pepinho30,
que assim que um goto provavas
atrozmente barulhavas
por sete e por dez também?

Pepe. É certo, pro si eu não fosse
esto uma igreja parcia31.
Pra tal feira eu não valia...
Ai, comadre, falo bem?

Joana. Falas como um livro velho,
que em razão sempre és cabido
e tal serves para um barrido
que para um fregado.

Pepe.                                          Que tal?
Case me zoupa a comadre!
Case me cobra a merenda!
O demoro32 que te entenda
pra quanto mais um rapaz!
Vaia, João, fora da mesa.
Vamos pra junto o braseiro.
Pro, por si acaso, primeiro
vou a conquinha chuchar.

João. Pro depois conta aquel33 conto
dos estribos os meus nenos...
Afora daí, pequenos!

27 Muito pouco. 
28 Forma verbal própria da Terra Chã: saiu.
29 Disse.
30 Pepe e o seu diminutivo são hipocorísticos de José. Nas comarcas montanhosas e orientais da Galiza diz-se Jé.
31 Vulgarismo: parecia.
32 Diabo, demo, demônio, dianho.
33 Aquele.
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Deixade34 os velhos quentar.

Pepe. Meu irmão, hoje eu sou amo
deixa estar os picarinhos35...
Ninguém se mova! Quedinhos!
Que também sodes de Deus.
Vaia, João, toma esta folha.
Pica dela quanto queiras...
Joana, as filhoas primeiras
hão de ser pra estes bribões36.

Culás. Ai, senhor tio! E não conta
aquel conto tão galano
dum senhor, aquel que antano37

polo Natal nos contou?

Tomasa. Senhor tio, conte o conto.

Carmela. E não o conta, padrinho?

Pepe. Pois logo, venha um gotinho
pra ver se jeito lhe dou.
Alô vai: Já há muitos anos,
na vida do rei Perico,
havia um senhor mui rico,
conde... conde não, marquês.
Em Boiçám38, lugar do Cobo
tinha a sua residência.
Em Mugardos39, na Banência40,
em mil sítios tinha bens.
Criados não lhe faltavam
- vestidos como senhores -
nem passarinhos, nem flores,
já não falemos dos cães.
E gastava sabre curto
como quem dize: eu vos mando.
Passava o dia caçando...
Não adormeças, Culás!
Pra os pobres era um loberne41.
Pra os caseiros como a febre.
Era mais frio que a neve
pra fazer-lhes um favor.
Apenas reganhava a moa42

34 Deixai.
35 Meninos, rapazes.
36 Meninos, rapazes.
37 Galeguismo muito castiço: antanho.
38 Boiçám é uma freguesia do concelho de Vilalva que tem por santo padroeiro Santiago.
39 Mugardos é um concelho da Galiza pertencente à província de A Corunha.
40 Nota no original: La Banheza (na província espanhola de Leão). Os galegos chamavam-lhe Banência e A Benêcia.
41 Loberno, Lobo-cerval, lobi-cão.
42 Reganhar a moa: surrir, falar com doçura.
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à sua filha Carmela43,
rapaza como uma estrela,
como um anjo do Senhor.
Ela sim que era mui guapa,
ela sim que era piedosa,
falangueira44, carinhosa,
e amiga de fazer bem.
Mentres que ia à caça o pai,
mais lista que um pensamento,
dava aos pobres alimento
e roupa e quartos45 também.
Uma noite que ela estava
deitada na sua caminha
sente uma voz delgadinha46

e que a empeçam a chamar
- Quem sodes? - dixo47 Carmela -
Quem sodes que me chamades48?
Sodes animas que estades49

em pena? Sodes Colmar?
- Sou Colmar da Fontechousa,
o que morreu na peleia
por não sofrer a cadeia
do maldito Abderramão50.
Venho do ceio, senhora,
comigo para ali levar-vos;
tais ordens se me dão.
Porque aquela que foi minha
com solene juramento,
deve ter comigo assento
nas celestiais mansões...
Vós, senhora, que dizedes51?
- Sombra que estades falando,
tende um pouco o peito brando
que eu não sei quem sodes vós.
- Amanhã, amanhã o saberedes52.
De Colmar, doce senhora.
Para que o creiades53, agora
vou-vos dar um bom sinal.

Neste ponto, neste instante
caim pola terra os estribos

43 Hipocorístico do nome de mulher Carmo, também Carminha.
44 Lisongeira, afável, aprazível no trato, faladora e simpática. 
45 Dinheiro.
46 Magra. Aqui com o sentido de baixinha.
47 Disse.
48 Chamais.
49 Estais.
50 Fundador do emirado omíada de Córdoba. 
51 Dizeis.
52 Sabereis.
53 Creiais.
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- que não são, certo, cativos54 - 
da ponte do Ramalhal.
E nesto Colmar, o mártir,
escapou-se como o fume...  

Joana. Ai, Jesus, pega-lhe o lume
nas socas! Esperta, João!
Esperta, João que te abrasas!
Ardem-che as socas, ai tolo...!
Esperta cara de bolo!
Esperta, palafustrão55!

João. Que queres, mulher ou dianho?
Não calarás, voz de trono!
À cama, que tenho sono!
Vamos todos a dormir.

Pepe. Quiá! Não sonhes tal cousa.
Vou dormir a minha casa
mais listo que bala rasa.
Não te empenhes, deixa-me ir.
Deixa-me ir por Deus, comadre,
tenho mulher e fazenda...
Nem o lobo que me prenda.
Eu em deixá-los faltei.

Joana. Nem provache56 uma filhoa.
E se tropeças c´o lobo? 

Pepe. Come-me com bem adobo...
Quanto quigem57 não ceei?

Joana. Bota sequer outro vaso.
Filhoas como até encher-te,
e não queiras, não, meter-te
em pesadas diversões.

Pepe. Não me quedo, comadrinha,
que eu não tenho a ninguém medo...
Manhã58 já volverei cedo.
Adeus, todos! João, adeus!

DÉZIMA

54 Pequenos, escassos, reduzidos.
55 Pessoa nugalhã e suja.
56 Provaste.
57 Quis.
58 Amanhã.
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E o presente maragato59

trás da porta estava oculto
e não me viram o vulto
porque estava como um rato.
E quando saiu o pato
caladinho saim eu
e berrei-lhe: Adeus, Matéu!
E contestou-me: Quem vive?
E respondim-lhe: o que escribe60

amanhã mesmo o conto eu.

59 Natural  da  região  histórico-cultural  da  Maragateria,  no norte da  Espanha na província  de Leão.  A sua capital
econômica e espiritual é a cidade de Astorga.

60 Castelanismo: escreve.
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OS ZONCHOS DE NATAL OU A NOITE-BOA DE 1893

I

Avozinho. Meus zamelos1 escolhidos.
Os meus zonchos2 de Natal.
Meus zamelos escondidos
não sei quem vos comerá.

Nora. O que cante com mais graça
o portento de Belém...

Catuja. Então, adeus meus zamelos
e figos passos também.
Então, bom!, ganha-lhos Pepe.
Já há um mês que depreendeu
a lição no Catecismo
mentres no monte ando eu...

Nora. Não chores, minha Catuja3.
Não sou eu, diz, tua mãe?
Não te aflijas, minha nena,
pola alma de teu pai.
Antano4 ti bem cantavas,
Calandra pujo-che5 o avó...
Se ogano cantas o mesmo
hei-che dar um prêmio bom.

Catuja. A sarta de contas verdes
e aquela branquinha cruz...?

Nora. Tudo quanto me pedires
se não choras...

Pepe.                                 Uma luz!

Avozinho. Aí vem Pepe, e não vem só.
Vem cantando, a mula traz...
Onde topa-che essa mula?
Que levá-la à feira há.
Nunca vem pra casa a indigna!
Pois pesebre bom o tem...

Nora. À feira, à feira com ela.

1 Castanha pequena que se encontra no ouriço entre duas grandes. Castanha cozida com a casca. 
2 Castanha cozida com a pele. 
3 Hipocorístico de Caterina.
4 Galeguismo muito castiço: antanho.
5 Chamou-te. Pôs-te. 
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Vaia! Assim perdamos6 bem.

Avozinho. Dade7 bom penso à fazenda
- o velhinho alumará - 
Rosário breve e em seguida
emprincípie8 o Natal.

II

Pepe. Por que Deus, irmã querida,
da Virgem quijo9 nascer?

Catuja. Pra que não salhas de noite
anque10 volvas ao mencer11.

Pepe. Por que Deus num portal frio
como a nevinha nasceu?

Catuja. Pra que os pobrinhos não raivem,
nem Pepe, nem tampouco eu.

Pepe. Por que aí não houve berce
com galas de nobre rei?

Catuja. Humildá12, não berce de ouro
quer Deus, dizer mais não sei.

Pepe. Por que o anjo canta «No ceio
glória a Deus», na terra não?

Catuja. A Deus, ai!, valente glória
dá-lhe este mundo lambão.
O que lhe dá são injúrias.

Pepe. Por que no inverno nasceu?

Catuja. Para vestir-te a ti de grana.
E o avozinho? Sei-o eu.

Avozinho. Pois diz-mo numa carreira...

Catuja. Pantalón de terciopelo
Y UNA BUTACA EN EL CIELO
POR TODA LA ETERNIDAD13

e gabão como os senhores

6 Percamos.
7 Dai.
8 Comece.
9 Quis.
10 Contração de ainda + que.
11 Amanhecer, raiar o dia.
12 Humildade.
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e bota fina e gravata
e a mamãe feita uma prata
naquela nobre cidá14.

III

Avozinho. Meus zamelos escolhidos.
Os meus zonchos de Natal.
Meus zamelos escondidos
não sei quem vos comerá.

13 O poeta emprega, sem sentido aparente nenhum, o castelhano. Em galego chairego seria: Calção de veludo / e uma
cadeira no ceio / por toda a eternidade.

14 Contração por motivos da rima. Cidade
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	Cabana. Choupana. Construção rústica, geralmente de madeira e com teito de palha ou ramas, ainda que também não raro serem levantadas de pedra e com telhado de lousa, usada como refúgio de pastores ou para secarem-se as castanhas, recebendo desta volta o nome de sequeiro.
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