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0.  Introito

Cando escollía carreira universitaria, sobresaíndo por entre a morea de pro-
gramas, planos de estudos e demais trangalladas burocráticas tan do gusto dos nosos 
xestores académicos, houbo tres cousas de Filoloxía Románica que me namoraron: a 
posibilidade de traballar con ata tres linguas –ademais das propias– durante a carreira; 
poder cursar como optativas as materias troncais e obrigatorias de calquera filoloxía 
romance; e o programa dunha escondida materia optativa cuadrimestral chamada 
Variedades Románicas Minorizadas que ministraba Antón Santamarina Fernández, un 
nome que xa coñecía de ver referido nalgún libro e que ata tiña entrada de seu na Gran 
Enciclopedia Gallega.

As ilusións non foron vas e nesas aulas afloraban a través da timidez de An-
tón todas esas variedades lingüísticas románicas tan a miúdo ignoradas e das que xa 
non me separei. desde aqueles días ata hoxe beneficieime da xenerosidade de Antón 
Santamarina, non só cos libros que ían aparecendo enriba da miña mesa para lles dar 
unha vistada, senón coa súa disposición a atender todas as preguntas que un lle fixese. 
E non eran poucas, porque dende hai anos que rexe o dito pregúntalle a Antón entre 
moitos membros da comunidade filolóxica. Cando a un se lle resiste atinar coa res-
posta, a visita a Antón adoita abrir novas perspectivas e aínda se non hai unha resposta 

ŁA ŁENGOA TAJANA ME PAR SENS’ANEMA.  
CONSIDERACIÓNS EN INTERNET SOBRE A  

REALIDADE LINGÜÍSTICA VÉNETA

Xosé Afonso Álvarez Pérez
departamento de filoloxía galega

CAdA pALABRA pESABA, CAdA pALABRA MEdíA

Homenaxe a Antón Santamarina
Universidade de Santiago de Compostela, 2008, ISBN 978-84-9750-910-7, pp. 337-345



338 cada palabra pesaba, cada palabra medía
 Homenaxe a Antón Santamarina

no momento, o máis probable é que Antón apareza uns minutos máis tarde ou o día 
seguinte pola porta para dar unha referencia de axuda.

1.  Introdución

Este traballo pretende dar noticia dalgunhas consideracións que ofrecen fa-
lantes vénetos en Internet sobre a realidade lingüística da súa zona, atendendo tanto 
ós xuízos directos coma á ideoloxía que certas prácticas deixan translucir (a lingua 
vehicular da páxina, os contidos que se tratan en véneto e os que se tratan en italia-
no,...). Esta rede virtual que é Internet ten unhas características determinadas que a 
fan particularmente interesante para a obtención de datos: dunha banda, a facilidade 
para o investigador de acceder a testemuños de zonas distantes e en grande cantidade; 
doutra banda, a maior horizontalidade, pois o número de persoas que teñen a posibili-
dade de expresar e argumentar a súa opinión ante a colectividade é moito maior ca en 
medios xornalísticos ou librescos tradicionais, que posiblemente son tamén sometidos 
a un filtrado segundo o contido. Ademais, a posibilidade de réplica é virtualmen-
te instantánea, o que contribúe a poder crear fíos conversacionais ben elaborados. 
Tamén existe unha maior liberdade para o informante, que non está afectado pola 
situación de enquisa (é claro que, pola contra, inflúe o feito de ser texto escrito), senón 
que podemos analizar intervencións espontáneas; tampouco hai un cuestionario que 
prexulgue e premodele os temas que sairán á luz, senón que se falará daqueles que 
a colectividade considera como máis importantes. Obviamente, tamén teñen outras 
limitacións, fronte ó emprego de falantes ó natural. 

dadas as limitacións de espazo deste volume, centrareime nas intervencións de 
contido (socio)lingüístico significativas publicadas no foro de debate do portal Raixe 
Venete1, sen dúbida das referencias máis visibles do mundo véneto en Internet e moi 
interesante polo emprego case sistemático do dialecto2 nas distintas intervencións e 
a constante preocupación polo futuro da lingua por parte dun público e uns autores 
normalmente militantes. Nalgúns casos complementarei as afirmacións con material 
procedente doutras páxinas web.

para enmarcar o noso traballo, preciso facer unhas consideracións xerais sobre a 
distribución xeográfica e a presenza actual do véneto, notas que serán necesariamente 
brevísimas. O territorio lingüístico correspóndese grosso modo coa rexión Véneto da 
República Italiana, estendéndose moi pouco polo sueste da rexión do Trentino-Alto 

1  http://www.raixevenete.net 
2  A etiqueta dialecto non está empregada neste artigo con valor pexorativo, senón como sinónimo de 

lingua e de variedade. Non marcarei este uso con cursivas.
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Adige3, o leste do Friul e oeste da Lombardía; tamén existe aínda en antigos territorios 
da Serenísima, actuais Croacia e Eslovenia. Sendo o véneto un pobo emigrante –agora 
a situación é a contraria, é terra que recibe moitos inmigrantes, o que ten non poucas 
implicacións sociolingüísticas– aínda se escoita con forza a súa lingua en moitas par-
tes do mundo, nomeadamente no Brasil, onde o seu idioma é coñecido normalmente 
coa etiqueta talian4. Os dialectólogos ubícano no grupo dos dialectos setentrionais 
de Italia, aínda que non poucas características fano diverxer dese conxunto dialectal; 
internamente, a coherencia é grande, podendo delimitar catro grandes zonas5: 1. Vé-
neto da lagoa. 2. Véneto central (Vicenza e padova). 3. Véneto occidental (Verona). 
4. Véneto trevigiano-bellunese (Treviso, Feltre, Belluno).

Respecto do uso actual, hai que dicir que ten un estendido uso conversacional, 
en todos os niveis sociais e mesmo en situacións relativamente formais. Segundo un 
estudo do Istat referente ó ano 20006 o 42’6% da poboación véneta de máis de 6 anos 
emprega prevalentemente ou totalmente o dialecto no ámbito familiar e un 14’2% con 
descoñecidos (o dobre da media italiana en ambos os dous casos). Considérase que 
cada falante coñece dous ou tres rexistros sociais: a chamada “coiné véneta”, a variante 
local e a supra-local (provincial), movéndose entre un ou outro segundo o interlocu-
tor. progresivamente prodúcese un fenómeno de aproximación entre o italiano e os 
dialectos, perdendo estes parte dos seus trazos característicos7. Está practicamente 
ausente dos medios de comunicación de masas; hai algunha produción editorial en 
lingua véneta, pero na súa maioría de tipo nostálxico e pouco significativa (xogos po-
pulares, adiviñas, dicionarios de pobre técnica lexicográfica e desprezo polo léxico 
común co italiano,...; a literatura actual é, sobre todo, poesía, aínda que hai algunha 
tradución de obras estranxeiras). 

O status legal do véneto é complexo dentro da República Italiana8. Aínda que 
na Constitución non se establece ningunha lingua oficial, de facto é o italiano, como 
xa dispoñen normas máis específicas dos ámbitos administrativo e xudicial. Segundo 
o art. 6 da Constitución (1947), La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche, pero estas normas non foron creadas ata o 1999, coas Norme in materia 

3  Un estudo moderno da división dialectal en Italia é Grassi et alii (p. 71 e seguintes).
4  pódense consultar algunhas referencias na entrada talian da Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/

Talian). Véxase tamén Cortelazzo/Agostini.
5  para unha descrición lingüística, con especial atención ó latín falado na zona, vid. devoto/Giacome-

lli, (p. 30 e ss.). para a diferenciación interna, véxase Marcato/Ursini (p. 22 e seguintes), con ampla 
bibliografía.

6  Informe Letture e linguaggio (ano 2002), dispoñible en rede en:  http://www.istat.it/dati/catalo-
go/20021218_00  

7  Grassi et alii, pp. 243-269.
8  Remitimos a Fernández Rei (2003) para unha análise máis polo miúdo da situación.
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di tutela delle minoranze linguistiche storiche, que establecen que o italiano é a lingua 
oficial da República e deixan os dialectos italianos fóra do seu ámbito de aplicación, 
limitándose ás minorías albanesa, catalá, xermánica, grega, eslovena, croata, francesa, 
francoprovenzal, friulana, ladina, occitana e sarda. Entrementres, a Rexión Véneto 
promulgou en 1974 –non sen oposición do goberno central– unha lei para apoiar as 
actividades de entes públicos e privados dedicados ó estudo cultural (especialmente 
lingüístico) das distintas comunidades; en 1979 modificouse a lei para aclarar que 
esas comunidades eran a véneta, a ladina e a alemá,  e foi cambiada de novo en 1984, 
limitando o ámbito á comunidade véneta9. 

Un véneto non terá máis medios de comunicación ó seu dispor ca unhas limi-
tadas iniciativas voluntaristas e tampouco oirá a súa lingua nas escolas, a non ser en 
esporádicas charlas de grupos culturais:

par chi che no ghe xera vojo ricordare anca che la lesion de storia veneta la xe sta 
contà in lengoa veneta (ala prexensa de maestre co i oci sbarà! no pa scherso...). E i 
putèi a turno i ga leto al microfono on testo ricordando i fati prinsipali de l’asedio 
de Corfù, el tuto in veneto! (Foro Raixe Venete. 07/06/2004).

por último, non hai nin unha Academia nin un organismo centralizado que 
propoña regras de escrita ou gramaticais. Existen distintos modelos que beben da 
tradición pasada e moderna, iniciativa de particulares, de grupos e incluso do goberno 
rexional, que promoveu o “Modelo de Grafía Unitaria”. 

2.  Tres exemplos de temas tratados no foro de debate10

2.1. A preocupación pola calidade da lingua e a súa mestura co italiano

Falando de certos grupos activistas vénetos que se limitan ó traballo folclórico, 
Rebel opina o seguinte nunha intervención de xullo de 2003: cuatro sitarei che pretende 
de fare cultura so£o parchè i ga fato un bocau£arieto co racoanti bocauli scuaxi senpre 
taliani venetixà. pensare da veneti o no da taliani!

É esta unha preocupación constante nos diferentes grupos de venetistas, como 
se ve na xustificación da lingua elixida polos autores da web Sito veneto: 

In ‘sto sito no gavémo vosùo inpórghe a tuti quanti el venesian, o ‘l trevixan, o  
‘l vixentin... e no ghémo vosùo gnanca doparar el “finto” vèneto: quelo dei tuxi e 

9 Con posterioridade á entrega deste traballo, aprobouse, case por unanimidade, a lei rexional de 13 de 
abril de 2007 para a tutela, valorización e promoción do patrimonio lingüístico e cultural véneto. 

10  Todos os subliñados e destaques do texto son meus.
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dei xóveni, che ‘l xe mexo italianixà. Uxémo, invese, un vèneto unificà...un vèneto 
de tuti. Un vèneto che ‘l gabia la nobiltà de le òpare de Goldoni e la s-céta popola-
rità dei lavuri de Ruzante. 

Este tema da italianización detállase un pouco máis no sitio web citado, dando 
algúns exemplos de como moitas intervencións aparentemente en dialecto –tamén no 
noso foro de debate, como se pode comprobar nalgúns exemplos que reproduzo– non 
son senón enunciados italianos que incorporan algunhas das voces máis vistosas/mar-
cadas do véneto:

el vèneto parlà ‘nte le sità l’è bastansa unificà...ma ‘l xe póco vèneto e tanto italia-
nixà. In sità i tende a dir chiùdeme la porta invése de la fórma coreta sàrame la porta. 
I xóveni i dixe i sta rivando invése de la fórma giusta i xe drio rivar; se sente dir i ce 
dixe / ce vedémo invése che le fórme giuste i ne dixe / se vedémo; e ancora el se xe conprà 
na màchina invese de la fórma coreta el se ga conprà na màchina... Se fè caxo, invése, 
tra i veci (che i conóse manco l’italian) e ‘ntei paexoti (‘ndove che l’italian l’è manco 
parlà), se dòpara un vèneto pi s-céto e manco coróto. Quindi la koinè vèneta de le 
sità la xe un italian “travestío” da vèneto. 

No foro de debate publicáronse unhas declaracións ó Giornale di Vicenza 
(29/10/2003) do poeta e músico de Marzi, das que copio agora o primeiro parágrafo:

[...] I primi ad essere bacchettati sono i poeti dialettali che sarebbero un auten-
tico pericolo pubblico; una sorta di calamità naturale dalla quale difendersi stre-
nuamente. «Scrivono in dialetto tradotto dall’italiano -insiste-, meglio invece  
sarebbe scrivere l’italiano tradotto dal dialetto; dobbiamo essere pazienti con 
loro perché sono un po’ matti. E poi mi vergogno tanto di questa Italia del “test”; 
un povero disgraziato di straniero quale dialetto deve imparare visto che cambia da 
una contrada all’altra?». [...]

Algo similar é o que opina Rebel (05/12/2003) a propósito da presentación do 
libro Ciao Tosi11, de Mario Bagagiolo e outros. Nótese tamén a importancia atribuída 
ó emprego da etiqueta lingua ou á de dialecto:

mi no conpraró mai na roba scrita in talian venetixà e gnanca ndaró mai a scoltare 
ki ke oncora favè£a de dia£eto e no de £èngoa.

A calorosa benvida que se lle dá a un novo membro do foro comeza por algo 
que pode parecer cousa de tolos a alguén que non coñeza o seu papel como símbo-

11  http://digilander.iol.it/ciaotosi
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lo identitario: o tipo de polenta que prefire, branca ou amarela. A conversa acaba  
centrándose tamén na circunstancia da italianización; este novo membro agradece as 
gabanzas que recibe polo seu bo véneto escrito (19/01/2004), incidindo na importan-
cia que ten o aspecto escrito da comunicación:

grasie dei complimenti vecio, jera da un toko ke gaveo voja de skrivar ‘n te la me 
lengoa mare e komunkue un fià par pasion un fià par raxon de lavoro go sempre 
da destregarme tra lengoe varie; prima de skumisiar a skrivar ‘n tel forum me so 
studià un fià de siti co’ regole de gramatika e de skritura veneta; se volemo darghe 
forsa ala nostra lengoa dovemo aumentar el livelo dela komunikasion skrita, la 
tradision orale la xe importante, ma no la basta fioi

2.2. O ámbito temático do véneto: lingua do mundo antigo?

Un problema constante das linguas minoritarias é o dos valores que se trans-
miten, o ámbito de realidade que pode abranguer. En varias ocasións anúncianse no 
foro diferentes concursos literarios e actividades culturais; a súa lectura vale ás veces 
por varios artigos de sociolingüística:

·  ore 10.00 de£a matina l’Asociasión AUSER £a prexenta on £ibro so £a vita loca£e 
- ore 15.00 ghe sarà el Terso Incontro del Coordinamento Asociasión Venete 
- ore 17.30 £a Asociasión “Famiglia Veneta” tegnerà £a premiasión del concorso 
£eterario “I racconti del nonno contadino”.

· ore 20.00 sfi£ata davanti a£a Céxa e a£e 21.00 concerto in Céxa. 
Se podarà anca vixitare £a mostra de£a Civiltà Contadina e de bonsai de piante 
loca£i. 

Bastante máis explícita é a noticia dun concurso sobre a cultura véneta organi-
zado pola Regione:

Gli argomenti suggeriti per le ricerche degli studenti sono quanto mai vari e sti-
molanti: si va dalle canzoni e dalla musiche popolari, alle fiabe, alle leggende, 
ai racconti, al dialetto, alla toponomastica, all’abbigliamento, all’alimentazione, 
alle tradizioni e all’arte religiose, alle abitazioni rurali, alle tradizioni ed alla me-
dicina popolari, alle malattie diffuse nel Veneto fino al XIX secolo. Gli elaborati 
potranno consistere in relazioni scritte, disegni, Cd rom, videocassette, prodotti 
dagli studenti durante l’anno scolastico appena iniziato.

A resposta de Elk (02/10/2003) é contundente:

oncora co’ sta civiltà contadina, cultura popolar, me nòna che la gavéa el orto e i 
trèni i rivava in orario e el veneto del XIX sècolo...
bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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cultura inpopolar, vèneti del XXI sècolo, psicodràmi de la vita cuotidiana republi-
cana e rivòlta contro la galèra masònica da che volemo vegnir fora. xé su cuesto 
bixògna organexar concorsi. oviamente in antìtexi co’ la scòla de stato, che la xé el 
primo responsàbile de l’insatanamento in cui vivemo.

Con todo, non sempre son así as cousas, pois tamén hai novas actitudes didác-
ticas, como demostra o anuncio dun curso de véneto enviado por Patrikriondato o 
02/10/2003: 

caratteristiche territoriali, brevi cenni storici, aspetti grammaticali [...] legami fra 
cultura veneta e lingua (proverbi e modi di dire veneti), il mondo del lavoro in  
veneto (mestieri e attività tradizionali e non), il veneto fra le mura di casa e modi 
di esprimersi nella vita di tutti i giorni.

2.3. O valor identitario do véneto

A raíz dun artigo sobre a adopción de determinados trazos dialectais por parte 
de inmigrados para reducir a distancia sociocultural12, o membro Estremista opina 
(30/12/2003):

ma secondo ti basta parlare veneto per diventare veneti? Voglio dire, un immigra-
to che impara il veneto diventa automaticamente veneto? Io non sono d’accordo.

Lamentablemente para os nosos fins, o debate non prosigue por eses derrotei-
ros, pero non me resisto a reproducir algúns contidos da web do Governo Autonomo 
del Popolo Veneto13, un rimbombante título para un grupo independentista véneto que 
desenvolveu toda unha aparataxe político-lexislativa á marxe do Estado italiano14. A 
pesar de que a lingua vehicular da gran maioría das súas páxinas é o italiano e é nesa 
lingua que están os máis dos contidos (pareceríanos aceptable ou incluso viable se se 
tratar dun grupo independentista galego?15), os criterios de obtención da cidadanía 
véneta oscilan sempre ó redor da lingua: 

12  http://www.raixevenete.net/documenti/doc297.asp 
13  http://www.repubblica.org/governo/veneto 
14  Aínda que non sexan recoñecidos polo goberno italiano nin pola grandísima maioría da poboación 

véneta, as súas propostas véndense como se fosen do goberno de facto. dous exemplos: o día 4 de 
abril de 2000 o Tribunal do Pobo Véneto ordena ó Estado Italiano a “descolonización” do territorio e 
a restitución dos bens ó Goberno Véneto; o día 12 de decembro de 2000 a Asemblea Nacional Véneta 
cualifica como delito a usurpación de funcións que as leis vénetas asignan a autoridades vénetas, 
podendo ser arrestados os culpables en calquera momento,...

15  Véxase Fernández Rei (2003: 48) para un comentario sobre a orientación política da reivindicación 
da lingua.
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possono diventare cittadini veneti: i nati de entrambi parlanti veneto oppure i des-
cendenti fino alla seconda generazione (nipoti) di un parlante veneto nato in veneto 
oppure i residenti in territorio veneto (territorio della ex-Repubblica Serenissima) 
da almeno dieci (10) anni e che parli almeno un dialetto veneto oppure i nati in 
veneto parlanti veneto residenti da almeno 5 anni oppure attraverso l’acettazione 
del Governo della domanda per motivi speciali (rifugiati).

3.  A modo de conclusión

durante os catro meses seleccionados como corpus primario de análise, foron 
moitos máis os temas de debate que xurdiron, un número considerable se temos en 
conta que non é un foro de debate dedicado especificamente á lingua: o rol da esco-
la na aprendizaxe do dialecto; o véneto na emigración; a diferente cosmovisión que 
transmiten o italiano e o véneto16; o véneto e as novas tecnoloxías; a sinalización nas 
estradas e posibles estratexias para dar visibilidade á lingua; a elección dun modelo de 
lingua véneta; a actitude hipócrita de certos partidos políticos independentistas, que 
defenden o véneto na vida pública, pero logo non o empregan habitualmente, etc.

Os foros de debate e as páxinas web demostran ser un modo eficaz de análise 
(socio)lingüística dunha comunidade; obviamente non substitúen outros enfoques, 
pero si poden complementar os datos que xa posuímos e proporcionar unha nova 
visión sobre a comunidade.
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1. Unha muller pouco letrada escribe en galego: a circunstancia

 O día 24 de decembro do 1888, en Ventosela, aldea do Ribeiro de Miño a 
catro kilómetros de Ribadavia, a señora Sofía, de corenta anos, fíxolle ó señor Caita-
no, mestre do ferrado, esta revelación: “pero nós falamos dunha maneira e escribimos 
doutra”.

 A señora Sofía era, daquela, unha das escasísimas mulleres non analfabetas 
do Ribeiro, e, polo que sei, muller intelixente, curiosa e moi amiga de ler.

 Eu, máis de medio século despois, fun testemuña, na mesma aldea, dunha 
interpelación semellante. Foi no ano 1941 ou 1942, á saída da escola pública da que 
era mestre (¡excelente!) don Máximo Montero García. Cando don Máximo pechaba 
a porta, ó solpor, a señora Gumersinda (Gumersinda Loeda Valiñas), propietaria do 
baixo onde se impartían as clases, despois de saudalo, espetoulle: 

- Señor Maestro, ¿por qué nós falamos dunha maneira e escribimos doutra?1.

SOFÍA CORDAL PIÑEIRO, LABREGA DO RIBEIRO DE 
MIÑO, ESCRIBE UNHA CARTA EN GALEGO NO ANO 1888

Xesús Alonso Montero
departamento de filoloxía galega

1  Non é a primeira vez que refiro esta anécdota. Cóntoa nunha das dedicatorias do meu libro Lingua, 
Literatura e Sociedade en Galicia (Madrid, Akal, 1977, p. 33). Figura nestes termos, no capítulo “Un-
has faíscas de sociolingüística”:

prá señora Gumersinda de Ventosela, que, alá polo ano 1942 -un día en que saía da escola canda 
don Máximo, o mestre- dixo:
“No ter, tenlle o seu aquel: nós falamos dunha maneira e escribimos doutra”

CAdA pALABRA pESABA, CAdA pALABRA MEdíA

Homenaxe a Antón Santamarina
Universidade de Santiago de Compostela, 2008, ISBN 978-84-9750-910-7, pp. 321-335
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Rapaz eu de doce ou trece anos, confeso que a pregunta chegoume á alma, aba-
loucoume, intelectualmente, por dentro. Non minto se afirmo que tal pregunta non é 
allea a que eu, poucos anos despois, decidise estudar Filoloxía (xuraríao, se tivese deu-
ses). Confeso tamén que non recordo a resposta de don Máximo, se é que a houbo.

Cóntase que aquela mesma noite, a señora Sofía, moi señardosa do seu home, 
pedro Moure Fiz, na Habana desde había catro anos, sentiu a necesidade imperiosa, 
asoballante, de escribirlle unha carta, unha carta moi longa. En realidade, non tiña 
nada novo que contarlle ó seu home, ó que lle escribira había pouco tempo. Nada 
novo tiña que comunicarlle: nin sobre os parentes (non tiñan fillos), nin sobre os labo-
res da casa e dos eidos, nin sobre os veciños máis amigos... A señora Sofía, esta noite 
morriñenta do 24 de decembro, o que quería era falar: falar co seu home de todo e de 
nada, parolar con el como se estivese alí, esa noite, ó pé do lume, con ela.

A señora Sofía está mergullada, nesa hora da noite, na saudade de catro ou 
cinco lembranzas: o día en que bailou co seu pedro por primeira vez no fiadeiro da 
parroquia; o día, semanas despois, en que el lle pediu palabra, o que foi para ela unha 
turbación; o día -a noite- en que lle furtou o primeiro bico; o día -despois de anos 
de angueiras e aforros- en que mercaron dous bacelos e unha herdade de millo, aínda 
hoxe, coa vella casoupa, o seu único capital... polos vieiros da saudade chegábanlle á 
señora Sofía eses feitos, que foron, nas súas datas, experiencias faladas, experiencias 
formuladas coas palabras con que eles expresaban a emoción dos encontros, o lume do 
amor, a ledicia de teren un modesto capitalciño...

É a noite do 24 de decembro de 1888. A señora Sofía acaba de tomar, soa, o 
caldo da cea; soa, tamén, fora, á tardiña, ó monte, por un feixe de leña que ninguén 
lle axudou a erguer nin a pousar. A señora Sofía leva mal a soidade, non a atura, e 
máncaa, cada vez máis, a idea de non compartir o caldo, o leito e os traballos co seu 
home, hai catro anos alá lonxe, moi lonxe, ¡quén sabe por canto tempo! dóelle, cada 
día máis, tecer soa a súa tea.

Aínda que escaso, non lle falta o pan á señora Sofía, pero fáltalle o compango 
das palabras, hai catro anos ausentes. por iso, nesta hora da noite, atópase, case sen 
decatarse, escribindo unha carta, que resultaría moi longa. Moi pouco experta en gra-
máticas e escrituras, redactou unha cantas follas polas dúas caras en non moito tempo 
nunha actitude case mística.

debruzada sobre as súas mellores lembranzas, momentos hai nos que a se-
ñora Sofía non escribe, fala talmente, fala co seu home como se estivese á súa beira 
tomando o caldo da noite, como acontecía catro anos antes. A señora Sofía, desde a 
primeira páxina, non escribe, fala co home, conversa con el. Máis ca escribirlle ó home 
ausente, fálalle, razón pola cal escribe coas palabras con que eles sempre se trataron e 
relacionaron: escríbelle na súa fala.
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Compre subliñar que a señora Sofía non decidiu, reflexivamente, facer o esfor-
zo de utilizar, para a súa carta, a lingua non aprendida na escola e na igrexa da parro-
quia, a lingua habitual das manifestacións escritas. Non foi, aquela, en certo modo, 
unha elección consciente. O que acontece nesa hora concreta do 24 de decembro de 
1888, é, por parte da señora Sofía, a necesidade radical de falar ó seu home (ou co 
seu home), non para informalo de nada senón polo elemental e fundamental feito de 
realizarse no discurso e nas palabras que, catro anos antes, sempre tiñan acollida e 
resposta. Carta falada, escríbea na fala, no que se fala: en idioma galego, pois, diría un 
filólogo. No seu falar, diría a señora Sofía.

¿Cómo resolveu a autora desta singular carta –e normal, nesa situación– os 
problemas que lle planteaba unha fala que nunca escribira, esa fala que non se lía nin 
escribía na escola nin na Misa? Convén saber que a señora Sofía, muller de notable 
intelixencia, exercitaba, algunha que outra vez, a lectura: relía os tres ou catro libros 
que lle regalara un parente que fora seminarista, gardados con agarimo; lía números 
atrasados dun periódico provincial; consultaba os domingos unha edición rara dos 
Evanxeos, páxinas, todas elas, en castelán. Muller curiosa, a señora Sofía, naquela 
aldea case unha muller letrada, non era totalmente allea, en 1888, a dúas publicacións, 
un tanto humorísticas, escritas na súa fala: O gaiteiro de Lugo, que mercaba todos os 
anos, no mes de decembro, na feira de Ribadavia, e  O Tío Marcos da Portela, semana-
rio ó que estaba subscrito o barbeiro da parroquia, un “americano” sabido e paroleiro 
co que se portiña; era un pouco socialista nos seus parrafeos, palabras que nunca 
contrariaban á señora Sofía. Así pois, estas lecturas, moi escasas, sen dúbida, foron 
suficientes para que á señora Sofía non lle fosen descoñecidos os signos da escrita 
non aprendidos na escola “nh” para “unha”, “algunha”, “ningunha”...; “x” para “xastre”, 
“xamón”, “xiada”... Con esta cultura filolóxica, a señora Sofía escribe de oído as pa-
labras tantas veces ditas por ela e polo seu home, escritura levada a cabo como quen 
respira, como quen se expresa, sen reflexionar, no idioma que as circunstancias, na súa 
concreta situación espiritual, lle impoñen dun xeito natural.

2. A Carta: vicisitudes de 1888 a 2002

Xa aquí, imponse contar a historia externa de tan prodixioso documento, esa 
carta da señora Sofía que, en realidade, nunca chegou a enviar a Cuba. dous días des-
pois de escrita, o destinatario, sen ela sabelo, chegaba, con outros moitos emigrantes, 
ó porto de Vigo. Esa mesma noite, un home canso e con pouca saúde, o seu pedro, 
compartía caldo e leito, despois de catro anos, coa señora Sofía. A carta, aínda sen 
franquear, estaba gardada no caixón da única mesa da casa, a da cociña.



324 cada palabra pesaba, cada palabra medía
 Homenaxe a Antón Santamarina

por camiños estraños, a Carta chegou, en xaneiro de 1947, ás mans dun  
eminente lexicógrafo, ás de don Eladio Rodríguez González. Algún tempo despois, 
don Eladio confesaba, non sen tristura, que perdera (ou extraviara) a ventureira Car-
ta de 1888. Confesoullo a don Ramón Otero pedrayo máis dunha vez. A el tamén 
lle contou, polo miúdo, a historia da Carta, historia coa que don Ramón agasallaba 
ós seus contertulios, eu, nunha ocasión, entre eles. Foi no verán de 1968. Borobó,  
Antonio Rodríguez-Cadarso, José Luis López Cid e mais eu saímos impresionados 
co relato.

Hai anos, en 1990, no “totum revolutum” que son os papeis oterianos que se 
“gardan” na Casa de Trasalba, batín con catro folios manuscritos nos que don Eladio 
reproducía tres dos fragmentos da Carta extraviada ou perdida. Nesa incursión nos 
papeis de don Ramón, atopei un texto seu especialmente importante: o seu primeiro 
traballo literario, escrito ós 14 anos. Trátase dun extenso exercicio escolar (a máquina) 
no que describe a vila de Ribadavia co gallo dunha excursión dos alumnos do Institu-
to de Ourense dirixida polo profesor de Xeografía e Historia, don Eduardo Moreno 
López. Cando, doce anos despois, volvín a aquel frondoso fondo documental, non dei 
coas páxinas mecanografadas de don Ramón nin co texto manuscrito de don Eladio, 
texto que eu transcribín, con sumo coidado, o día da descuberta, o 16 de febreiro de 
1990. Non foi tarefa difícil, pois a letra de don Eladio –funcionario municipal dos de 
antes– era moi clara.

O eminente lexicógrafo encabezaba os seus folios con esta carta:

A Coruña, 4 de febreiro de 1948

Sr. d. Ramón Otero pedrayo

Meu benquerido amigo e admirado mestre:

de novo lle fago saber, con verdadeiro pesar, que non dou atopado a carta de So-
fía Cordal, a escritora ventureira da que tanto teño falado con vostede. Mándolle, 
nestes catro folios, os “anacos” que memoricei no seu día, os que máis me impre-
sionaron.
Non me lembro doutros, admirado don Ramón, e ben que o sinto. de tódolos xei-
tos, saiba que son rigorosamente fiel, no que lle ofrezo, ó texto daquela ventureira 
escritora do Ribeiro. Recordo algún párrafo máis, pero non coa debida precisión, 
razón pola cal, pese a súa lóxica insistencia, non llos mando.
Saiba, querido don Ramón, que aínda non perdín a esperanza de encontrar o ma-
nuscrito, as follas todas da carta de 1888 que a vostede tanto lle interesa. Nos parra-
fiños que lle adxunto hai un mollo de palabras e de xiros tan expresivos, tan ricos e 
tan xeitosos que ese foi o motivo, creo, de que fosen eles, e non outros, os párrafos 
que mellor memoricei. Ten vostede razón, don Ramón, cando afirma que moitas 
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desas voces e locucións están moi arraigadas nas terras do Ribeiro e na súa Trasalba, 
debruzada sobre o Ribeiro de Miño. Xa non sei se poderei incorporar algunhas 
destas palabras ó Diccionario que veño elaborando desde hai tantos anos, tarefa para 
a que vostede sempre me ten dado azos, moitos azos.

Escrito á man por don Eladio, este é o “prólogo” á Carta (fragmentaria) da 
señora Sofía, parágrafos –cómpre sinalalo– que eu ofrezo na grafía e na puntuación 
de don Eladio. Sería moi interesante saber como resolveu a autora graficamente, entre 
outras, a cuestión das contraccións (vou ó eido, vou á eira). Supoño que coincidiría 
non pouco con pedro de Cima de Vila, autor, en 1805, dunha “representación a Car-
los IV”, carta na que hai solucións como estas: “a os”, “comos” (a forma non contracta 
“coma os”), “pros” (a forma non contracta “pra os”)2... Eu supoño que o señor Cima 
de Vila era unha persoa letrada, aínda que nesta carta (que preludia páxinas d’ O Tío 
Marcos da Portela) se disfrace de labrego protestón e retranqueiro. En calquera caso, a 
señora Sofía non era iletrada e tiña ó seu alcance, en 1888, textos en galego que para 
pedro Cima de Vila non existían.

3. Tres fragmentos da Carta de 1888

A

Has saber, meu ben, meu caravel, que neste vrau bimei coa túa misma eixada a viña dos 
catro moios, a da tarruxeira, non a do balsameiro. Os acios das cepas grandes mismo parecían 
miniños.

Certo que agora estou unha miguiña mucha, pero ollecerei cando volvas, que non has 
tardar. Xa sábelo caso da María do Liberto, que, mismo a piques de morrer, apelou, xustiño o día 
en que o seu fillo máis vello chegaba o puerto de Vigo. parece que o coitado non está moi ben en 
si. ¡Así de desvariados veñen moitos dos que foron a Buenos Aires!. Non che minten, non, os que 
che contan que ando un chisco desleixada no eido, e abouxada entre a xente: mismo parezo, ás 
veces, unha ánima, unha estantiga. Inquido cando vou ó comunal por un feixe de frouma e hastra, 
por veces, dáme a cambra na perna dereita. pasoume, noutronte, cando fun onha misa pola señora 
Balbanera, que morreu de repente, sin lle levareno El Señor.

Non sei por qué che falo destes meus atafegos, que ti sabes ben que me han pasar cando ti 
volvas para tercontares de min, e eu de ti, meu caravel. Seica non faltan moitas lúas, polo que me 
dis.

2  publicada por X. Filgueira Valverde co título “Una representación en gallego a Carlos IV”, Cuadernos 
de Estudios Gallegos, Santiago, 1952, 295-298.
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B

Velaí tes a túa taza pró caldo, a de sempre, a que está menos escouchada... ¿Sábeche? Non 
é milagre: boteille un óso de soá, e mañán, si dios quer, aínda que é día solto, hemos comelo Xan, 
que este ano é ben longaricho; o pedro, meu pedriño, hémolo deixar pra cando haxa fume na 
iglesia. pero agora, se che cobizan, podes comer os releves do xantar. Móllaos con esta xoana, que 
mismo sabe coma o viño.

ímonos deitar axiña que mañán temos que ir ó xornal prós señores da Casa Grande no 
souto da Valdaúcha3, e haberá que chegar ben cedo, con medio home de sol ou antes, como man-
dan os amos. ¡Ai, os amos, meu homiño, os señores! ¿Quén ha termar dos pobres? ¿Acórdaste da 
conversa, un pouco alporizada, dos dous hermanos que pedían esmola, en Ribadavia, na misa de 
doce, a dos señoritos da vila? O máis vello dicía: “¿Quén nos vai dar cheda a nolos pobres?” “A nós 
hainos que tanguer”, retrucaba o novo, o mesmo que, logo, rosmaba en voz baixa: “¡Os pobres do 
mundo teremos que arrepoñernos!” Como di o noso parente o barbeiro, os ricos sempre andan á 
urma de teren máis. 

¿Xa non comes máis releves? Véxote un pouco canso, ¿non sí?, ¿ou é que xa che fai as beiras 
pedro Chosco? ¡Qué cariña de niquitate se che pon! Vaite deitar, hom, que eu vou nun istantiño.

C

pensándoo ben, estou feita unha astrónoma, Nin ti estás ó pé de min, nin coméchelo caldo, 
pois velaí a taza chea, a taza que eu misma che enchín cando me parecía que me falabas e mismo, 
toleirón, me facías cóxegas e ñáñaras. Ser, non foi certo, pero eran tan xeitosas, sabíanme tan ben 
que aínda teño como un proído no corpo. parecían as ñáñaras e os moxetes do día aquel en que 
fomos ós fampos de treixadura on parral do Vinculeiro da Torre.

por un instante tívente conmigo, estiveches conmigo neste escano da lareira onde tantas 
horas de parola temos pasado. Falabamos de todo e de tódalas castes de xente, tamén dos ricos 
da aldea e dos ricos da vila, felices eles por seren ricos (pensabamos). Foi nunha desas conversas 
cando acordamos –aínda me da frema recordalo– que foses ás Américas pra facermos pola vida. Aí 
estás, meu corazón, e non aquí, conmigo, como eu, astrónoma de min, pensaba hai un anaquiño. 
Se che parece volve canto antes; non temos fillos que manter e de fame non hemos morrer, aínda 
que teñamos que ir ó xornal, se o hai, nos meses de traballos máis duros. Mirándoo ben, ahí, na 
Habana, de mucamo, non se fai un rico coesa cafarmaxe de amos. ¡Volve, meu rei! ¡Eu non vivo 
sin o teu falar!

Ben sei, por algúns veciños que teñen parentes en Cuba, que non estás moi rexo. Sei que xa 
non tes aquel corpo atorado e rufo que tanto me namoraba de día e de noite, e tamén me contan 
que, pra comeres, volvécheste un pouco fiscoso. Tamén sei que traballas moito e que aforras moito 

3  Hoxe esta parte da veiga de Ventosela está asolagada polo chamado embalse de Castrelo de Miño. O 
topónimo, pois, converteuse en hidro-topónimo mentres haxa memoria na xente. Nos días da miña 
nenez, nesa parte da veiga de Ventosela, non había castiñeiros. Non era souto; só había videiras.
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tamén, mismo non gastas nesas cousas miúdas que son o aforro do pirixel. Sempre souben que 
tí non es dos homes que aproveitan as farangullas e tiran os anacos. Cando me pediches palabra 
no fiadeiro –¿lémbraste, pedriño?– eu xa sabía que eras home sin chatas, que non tiñas defeutos. 
Eu quero terte de novo e pra sempre, ó meu lado, ó pé de min. ¡Eu non vivo sin o teu falar! E sin 
falarche. Hai un pouco, meu corazón, falaba soa: ¡falábache!

4. Máis sobre a autora da Carta

da señora Sofía algo máis se sabe. Viúva, morreu en Buenos Aires no ano 1905, 
a onde emigrara anos antes. Foi Arturo Cuadrado quen me presentou, en xullo de 
1969, a unha bisobriña da señora Sofía. Chamábase Adelaida Salgueiro e frecuentaba a 
Federación de Sociedades Galegas, daquela unha institución moi antifranquista e moi 
esquerdista. Contoume Arturo Cuadrado4 que coñecera a Adelaida, moza un pouco 
comunista, na Federación, no ano 1946, e que foi nese ano, a pouco de coñecérense, 
cando lle regalou, como curiosidade para un home de Letras, a Carta da bistía.

Aínda ben non a leu Cuadrado, foi a casa de Luis Seoane, consciente de que 
aquela “epístola” (así a denominaba) era unha alfaia lingüística. Foi Seoane quen ins-
tou a Arturo Cuadrado para que, canto antes, lla fixese chegar a don Eladio Rodríguez 
González, quen, daquela, 1946, estaba –supuña Seoane– a darlle os últimos retoques 
ó seu monumental Diccionario da lingua galega.

Arturo Cuadrado, que interpretou axeitadamente a Luís Seoane, mandoulle 
axiña a don Eladio a singular Carta de 1888. Fíxoo por un propio de confianza, de 
moita confianza para estes mesteres: Maximino Castiñeiras García, practicante nun-
ha compañía transatlántica, boa persoa, amigo dos galeguistas de aquén e alén mar 
e poeta ditirámbico5. por certo, Arturo Cuadrado e don Eladio Rodríguez tiveran 
un certo trato antes do 18 de xullo de 1936 por seren colegas: funcionario municipal 
en Santiago o editor e funcionario do Concello da Coruña o lexicógrafo. Xubilado 
desde 1937, vivía nesta cidade dedicado con íntima paixón á recolleita de voces e á 
elaboración do Diccionario, soño da súa vida. Recibiu con alborozo (xaneiro de 1947) 
a carta que lle entregou en man o dilixente Maximino Castiñeiras, moi consciente e 
orgulloso da súa misión.

En xullo e agosto de 1969, falei dúas veces con Adelaida, a bisobriña da señora 
Sofía, sempre na Federación e na compaña de Arturo Cuadrado. 

4  Arturo Cuadrado (denia, Alicante, 1904-Buenos Aires, 1998), poeta e editor en Santiago e na Ar-
xentina.

5  Maximino Castiñeiras (A Mahía, Ames, 1906-1992).
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Adelaida, que non coñeceu á súa bistía, tiña noticia dela polos seus maiores. 
Adelaida Salgueiro foi educada no respecto á personalidade da señora Sofía e na ad-
miración á súa intelixencia e ás súas cualidades expresivas. Eu achegueime ó carácter e 
á biografía da autora da insólita Carta nas dúas conversas coa súa bisobriña. Falamos, 
tamén, da “epístola”, como dicía Arturo Cuadrado. Foi na segunda das conversas can-
do este me aclarou que, antes de enviala a don Eladio, amosoulla a un poeta ribeiráu 
moi amigo, a José Conde, natural de Barbantes, que quedou abraiado ante a feitura 
literaria daquelas páxinas e conmovido ó ler palabras que el oíra centos de veces na 
súa nenez e na súa mocidade.

debo aclarar que o meu encontro, en 1969, con Adelaida Salgueiro constitúe 
unha das maiores emocións filolóxicas da miña vida. Así o percibiu ela cando lle fixen 
saber que eu, un ano antes, en Trasalba, tivera noticia (a primeira) de Sofía Cordal e 
da súa Carta, “un prodixio de lingua enxebre”, en opinión de don Ramón Otero pe-
drayo. ó verme tan interesado –e tan conmovido– Adelaida esmerouse en achegarme 
cantos datos lembraba da ventureira escritora do Ribeiro.

Sabido é que a don Eladio publicoulle o seu Diccionario, en tres volumes, a 
editorial Galaxia, de Vigo, de 1958 a 1961. Emociona aínda hoxe o prólogo de don 
Ramón Otero pedrayo, autor de grandes e fermosos prólogos. Hai un momento no 
que don Ramón afirma: “E daquela e moitas ocasiós despoixa, vivamente, con xogoral 
ledicia, disfroitamos da nosa amizade con don Eladio” (p. XII). Supoño que en máis 
dunha ocasión experimentaron “xogoral ledicia” comentando a Carta da escritora do 
Ribeiro. Máis adiante, ó referirse ó lexicógrafo e poeta ribeiráu, evócao plasmando “as 
vendimas... o pranto das torres, as queixas do agro...” É neste parágrafo onde don Ra-
món tamén evoca “a soedade das mulleriñas orfas no cincento lar” (p. XIX). ¿Non está 
a pensar naquela labrega do Ribeiro, que, orfa de home, debullaba e escribía saudades 
ó pé do lume? Quizais pensaba, pois, na autora da excepcional Carta. por certo, cando, 
na xuntaza trasalbesa de 1968, un de nós se referiu ós poetas vizosos do Ribeiro, don 
Ramón evocou con emoción a figura de don Eladio Rodríguez González, emoción 
que se fixo máis intensa ó referirse ó Diccionario, que el consideraba un monumento 
(“iste moimento”). Foi nesa ocasión cando falou da carta “dunha escritora ventureira 
do Ribeiro do século pasado”, carta –engadiu– que era “un tesouro do léxico vivo ri-
beiráu”. Lamentou don Ramón que chegase ás mans de don Eladio cando este, vello 
e con pouca saúde, xa non tiña folgos para intercalar algunhas das súas “faiscantes 
voces” no Diccionario xa finalizado. Sempre que recordo aquela xuntanza do verán do 
68, decátome de que don Ramón non só estaba impresionado pola riqueza léxica da 
Carta (que só coñecía en parte) senón tamén pola “fasquía da escritura”. “A señora 
Sofía, que significa Sabia, debería chamarse Olalla ou Eulalia, que é, tamén en grego, 
a que fala ben”.
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Tratei nos últimos anos da súa vida, ó poeta ribeiráu José Conde6, tanto en 
Ourense como n´O porriño, onde faleceu o 18 de xullo (data tráxica) de 1990. Tamén 
el me falou, con entusiasmo de filólogo, da Carta “da nosa paisana”. Nunha das con-
versas amosoume unha libreta onde el ía apuntando palabras, locucións e ditos que 
procedían das súas experiencias da nenez no seu Barbantes natal, e das súas lecturas 
literarias. Nunha das follas apuntara, en 1946, na compaña de Arturo Cuadrado e de 
Adelaida Salgueiro, palabras e expresións tomadas da sorprendente Carta da señora 
Sofía. Escolleu sobre todo, se non me trabuco, as que el relacionaba co falar do Ribeiro. 
Esa foi a razón -unha delas- que me levou a facer unha copia deste curioso glosario, 
que ofrezo en apéndice. A orde alfabética é de José Conde e del son algunhas obser-
vacións que consigna entre parénteses. O glosario non carece de interese polo feito de 
achegarnos algunhas voces que non figuran nos tres fragmentos da carta transcritos 
por don Eladio Rodríguez González. Todo fai supoñer que proceden de parágrafos 
que, hoxe por hoxe, descoñecemos e que impresionaron, por ribeiráu e por escritor, a 
José Conde. No glosario hai dúas entradas subliñadas e seguidas de signos de interro-
gación: “medio home de sol” e “os acios parecen miniños”. Esta imaxe –permítaseme 
a aclaración– refírese, no Ribeiro, polo menos no meu, ós racimos ou acios que, xa a 
uva ben madura, son moi grandes e rechamantes. En canto a “medio home de sol” (e 
“un home de sol”, “home e medio de sol”...), hai que supoñer que José Conde nunca 
oíra semellante expresión en Barbantes, o seu berce. podo afirmar que estaba, daquela, 
viva e ben viva noutros lugares do Ribeiro de Miño, onde eu a aprendín en 1938, o ano 
en que, procedente de Vigo, cheguei a Ventosela, berce e patria lingüística da señora 
Sofía Cordal piñeiro. Resulta sorprendente que don Eladio, ribeiráu e minucioso co-
ñecedor do “dialecto” comarcal, non acollese no seu “enciclopédico” Diccionario unha 
fórmula idiomática tan suxestiva como insólita. ¿Será que non se usaba no Ribeiro de 
Avia, o seu Ribeiro? Aínda que así fose, figura nun dos fragmentos da famosa carta, 
mais, como xa dixemos, recibiuna cando xa non estaba en condicións de incorporar 
eses pequenos tesouros léxicos ó monumental Diccionario.

A Carta de 1888 –infelizmente fragmentaria– que hoxe exhumamos, chéganos 
da man de don Eladio Rodríguez González, man, sen dúbida, responsable da pun-
tuación do texto e, quizais, dalgún outro aspecto gráfico. de todos os xeitos, hai que 
agradecer a don Eladio que non fose intervencionista en certas voces, nos castelanis-
mos, por exemplo: puerto, iglesia, pueblo... Así falaban en Ventosela, meus avós, case 
contemporáneos da señora Sofía.

6  José Conde Fernández (Barbantes, 1918- O porriño, 1990) Emigrou á Arxentina días antes da Gue-
rra Civil.



330 cada palabra pesaba, cada palabra medía
 Homenaxe a Antón Santamarina

Hai un rasgo fónico, existente hoxe na comarca do Ribeiro, a gheada, que os 
fragmentos non consignan nunha voz como “cóxegas”. de existir claramente en 1888, 
a señora Sofía, que escribía no seu falar como se respirase, utilizaría a gheada. Morto 
don Eladio, o “editor” dos fragmentos, esta é outra das incógnitas da Carta escrita 
en Ventosela, no ano 1888, por unha labrega, non iletrada, chamada Sofía Cordal 
piñeiro.
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Apéndice I

Datos e vicisitudes da Carta

- Autora: Sofía Cordal piñeiro (Ventosela, Ribadavia, 1848-Buenos Aires, 1905)
- destinatario: pedro Moure Fiz, home da autora, traballador (mucamo) na Habana (1884-
1888)

Historia externa: cronoloxía e circunstancias

1.  Sofia Cordal piñeiro escribe en Ventosela a Carta o 24 de decembro de 1888.
2.  Non chega a enviala. O seu home retorna dous días despois.
3.  SCp, viúva desde 1900, falece en Buenos Aires en 1905. Emigrara catro anos antes. A Carta, 

en poder dos parentes
4.  Buenos Aires, 1946.
 a) Adelaida Salgueiro, bisobriña de SCp, amósalle e regálalle a Carta a Arturo Cuadrado.
 b) Luis Seoane “esíxelle” a Cuadrado que, canto antes, lle faga chegar a Carta, por persoa 

fiable, a don Eladio Rodríguez González.
 c) O poeta ribeiráu José Conde selecciona da Carta cincuenta palabras (e expresións) que 

copia, alfabeticamente, nunha libreta. Nalgúns casos, entre parénteses, consigna algunha ob-
servación. Chamarémoslle o “Glosario” de José Conde.

5.  A Coruña, xaneiro de 1947.
 Maximino Castiñeiras entrégalle en man,a don Eladio, a Carta.
6.  O 4 de febreiro de 1948 don Eladio escríbelle a don Ramón Otero pedrayo e adxúntalle tres 

fragmentos da Carta.
7.  Trasalba, verán de 1968. 
 Borobó, Antonio Rodríguez-Cadarso, José Luis López Cid e mais eu visitamos a don Ramón 

para que apoie, co prestixio do seu nome, un escrito en favor dos campesiños expropiados polo 
Conde de Fenosa no encoro de Castrelo de Miño. Na longa conversa, contounos o que sabía 
da Carta e gabou a importancia lexicográfica dos tres fragmentos “salvados”.

8. Buenos Aires, xullo-agosto de 1969 (na Federación de Sociedades Gallegas). 
 Falo dúas veces con Adelaida Salgueiro, bisobriña de SCp, as dúas veces na compaña de Ar-

turo Cuadrado. A esas dúas conversas debo unha boa parte dos datos da “biografía” da Carta 
e da súa autora.

9. O porriño, outono de 1989.
 Visito a José Conde e copio o “Glosario”. Está tan acabadiño que non me achega, oralmente, 

outros datos. Meses despois falecería.
10. Trasalba, 16 de febreiro de 1990.
 Atopo, no fondo documental de don Ramón Otero pedrayo, a       carta de don Eladio cos tres 

fragmentos da Carta de SCp. Transcríboos.
11. Trasalba, abril do 2002. 
     Volvo á casa de don Ramón pero sen éxito. Non atopo “os fragmentos” nin o traballo escolar, 

sobre Ribadavia, escrito polo alumno de 14 anos Ramón Otero pedrayo, hoxe por hoxe o seu 
primeiro traballo literario. 
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Apéndice II: Glosario da Carta feito por José Conde (1947)

abouxar
o aforro do pirixel (en cast. “chocolate del loro”)
apelar
astrónoma
atorado
balsameiro: viña de balsameiro
bimar
cafarnaxe
cambra
cheda: dar cheda
diatreces
El Señor
escouchada
estantiga
fampos: ir ós fampos
farangullas: tirar os anacos e aproveitar as farangullas
fiscoso (¿fiscol?)
frema
fronza
frouma
garavanés
gímaro7

iglesia: cando hai fume na iglesia
inquidar (¿cast. “jadear”?)
hermano8

home de sol9 (¿?)
miniño: acios que parecían miniños (¿?)
moio
mucamo
murgueiro
niquitate (en Curros Enríquez)
non estar ben en si
ñáñaras
óso de soá

7  gímaro, sinónimo de pillabán ¿con gheada? Lémbrese que quen escribe (¿con fidelidade?) é José 
Conde.

8  “hermano”, sinónimo de home que anda a pedir de porta en porta, ausente, tamén, no Diccionario de 
don Eladio.

9  Considero conveniente explicar tan insólita expresión. No Apéndice III.
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palabra: pedirlle palabra
o pedro (¿chourizo?)
pedro Chosco
porterse
releves10

salfirón
tercontar
ucho da moega
urma
vango: dar en vango
volta carballiña
virgo: gústalle foder e mais quedar co virgo
o Xan (¿outro tipo de chourizo?)
xícara
xoana

10  En galego do Ribeiro distínguese entre “sobras” e “releves” (como no castelán de Cervantes: Quijote, 
I, 20). V. o meu “Sobras e releves”, La Voz de Galicia, 14-VIII-1994.
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Apéndice III

De novo, “home de sol”

Ás veces, estudantes universitarios (recentemente, unha alumna da Facultade de Tradución 
de Vigo) diríxense a min para que lles precise o significado desta denominación, certamente moi 
pouco empregada na nosa lingua escrita. Eu téñoa usado en varios textos, o que non é estraño 
pois a curiosa denominación é viva no meu dialecto natal, o do Ribeiro de Miño, quizais a única 
comarca de Galicia e da Romania (sic) onde se utiliza.

Consciente da súa singularidade e da súa importancia léxica, publiquei neste xornal, La 
Voz de Galicia, hai trece anos, o artigo que titulei Medio home de sol: hapax (12-II-1991)11. Era, que 
se saiba, a primeira incursión na insólita expresión. Naquel artigo recollía dúas cantigas populares 
ribeirás que contiñan a intrigante denominación. Reproduzo, hoxe a primeira: 

Os señoritos da vila
son xente de ‘moito’ fol:
os días soltos ‘madrugan’
con catro homes de sol.

para un ribeirau, “home de sol” quere dicir a distancia –imaxinaria– entre o límite inferior 
do astro rei e a liña do horizonte próximo, ou sexa, algo menos de dous metros, que esta é a altura, 
aproximadamente, dun home medio. Así pois, se os señoritos de Ribadavia se erguen con “catro 
homes de sol”, érguense con día alto, impropio de xente traballadora. Non sei se, para os ribeiraus, 
o home é a medida de todas as cousas, pero a súa altura estándar si que o é para designar a distancia 
imaxinaria que hai entre o sol e a liña máis alta da montaña do horizonte, tanto no abrente como 
no solpor. Xa aquí, os ribeiraus chegan a estas precisións: “medio home de sol”, “home e medio de 
sol”, “dous homes de sol”, “catro homes de sol” (supoño que non se excede desta cifra).

Xa dixen daquela que esta expresión ninguén a ten oído fóra do Ribeiro de Miño; nin 
sequera, polo que sei, se oe nas aldeas do Ribeiro de Avia. Non nos estrañe, pois, a ausencia da 
expresión home de sol nas páxinas dos escritores, sen excluír as de don Eladio Rodríguez González, 
nado nas beiras do Avia. Hoxe sei que a singular denominación está presente noutras cantigas 
ribeirás, unha das cales práceme reproducir:

Hai xente tan preguiceira
na terra destes lambós

que se erguen co día alto
con home e medio de sol

11  En realidade, a primeira incursión, moi breve, é do 19 de outubro de 1974: “Escola de lingua galega: 
home de sol”, Axóuxere, Ourense.



 xesús alonso montero 335
 Sofía Cordal Piñeiro, labrega do Ribeiro de Miño, escribe unha carta en galego no ano 1888

Non sei quen foi o fistor que a compuxo nin cando nin onde, pero fistor é termo que esixe, 
para moitos, explicación. de fistores (poetas populares, poetas das silveiras) falaremos no próximo 
artigo. Sei, si, dun fistor medio ácrata que escribiu unha cantiga chamándolles aos señores abades 
nugalláns, tanto que se erguen “con catro homes de sol”.

(La Voz de Galicia, 15-I-2005)




