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Apéndice I

LIBROS EXISTENTES NA BIBLIOTECA DE FLORENCIO DEL-
GADO GURRIARÁN NA SÚA CASA DE CÓRGOMO, FUNDA-

MENTALMENTE DO PERÍODO 1928-1936 (AGÁS OS XA CITA-
DOS ANTERIORMENTE).

LIBROS GALEGOS. PROSA E POESÍA

Acuña, Manuel Luís. Fírgoas (poemas 1930-1931). Nós, Santiago, 1933.
Alonso Montero, Xesús. Os cen mellores poemas da lingua galega. Ed. Celta, 

Lugo, 1970.
Amado Carballo, Luís. Obras en prosa e verso. Ed. Castrelos, Vigo, 1982.
Amado Carballo, Luís. O Galo. Nós, A Coruña, 1928.
Blanco Torres, Roberto. Orballo da media noite. Nós, volume XXIX, A Co-

ruña, 1929.
Cabana, Darío Xohán. Longa noite de pedra. “Poemas da guerra e da postguerra”. 

Ed. Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, Santia-
go, 1989.

Carballal, Ricardo. De min pra vós (contos do pobo). Nós, A Coruña, 1928.
Carballo Calero, Ricardo. Libros e autores galegos. Col. Galicia Viva, A Co-

ruña, 1982.
Carballo Calero, Ricardo. O silenzo axionllado. Nós, volume LXI, Santiago, 

1934.
Carballo Calero, Ricardo. Vieiros. Nós, A Coruña, 1931.
Casas, Agustín María. O vento segrel (poemas). Nós, Santiago, 1932.
Casas, Álvaro de las. Antología de poetas gallegos. Ed. Sopena, Argentina, Bue-



3

nos Aires, 1939.
Castelao. Cincoenta homes por dez reás. Nós, A Coruña, 1931.
Castro, Plácido R.; Tobío Fernández, Lois e Delgado Gurriarán, F. M. 

Poesía inglesa e francesa vertida ao galego. Ed. Alborada, Buenos Aires, 1949.
Cunqueiro, Álvaro. Mar ao norde (poemas). Nós, volume LI, Santiago, 1932.
Delgado Gurriarán, Florencio M. Bebedeira. Ed. Nós. Volume LX. Santia-

go. Rematouse o día 24 de abril de 1934.
Delgado Gurriarán, Florencio M. O soño do guieiro (opúsculos de poesía). Ed. 

do Castro, Sada, A Coruña, 1986.
Delgado Gurriarán, Florencio M. Cantarenas. Ed. do Castro, Sada, A Co-

ruña, 1981.
Delgado Gurriarán, Florencio M. Galicia infinda. Ed. Galaxia, Vigo, 1963.
Díaz Baliño, Camilo. Conto de guerra. Nós, pubricacións galegas, A Coruña, 

1928.
Fernández del Riego, Francisco. Do posmodernismo aos novos. Poesía galega. Ed. 

Galaxia, Vigo, 1980.
Fernández Del Riego, Francisco. Escolma de poesía galega IV (Os contemporá-

neos). Ed. Galaxia, Vigo, 1955.
Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. A nación incesante. Ed. Sotelo Blanco, 

Santiago, 1989.
González, Xohán Xesús. A modelo de Paco Asorey. Nós, Santiago, 1933.
Guerra da Cal, Ernesto. Antología poética. Rosalía de Castro. Cancioneiro rosalia-

no. Ed. Guimarães. Lisboa, 1985.
Guimarey, Pedro. Pepa Andrea. Nós, volume LVII, Santiago, 1933.
Leiras Pulpeiro, Manuel. Obras completas. Tomo I (poesías). Nós, volume 

XXXII, A Coruña, 1930.
Lesta Meis, Xosé. Abellas de ouro. Nós, volume XXXVI, A Coruña, 1930.
López Abente, Gonzalo. Nemancos. Nós, volume XXVII, A Coruña, 1929.
Losada, Basilio. Poetas gallegos contemporáneos. Ed. Seix Barral, Barcelona, 

1974.
Manuel Antonio. De catro a catro (follas d’un diario d’a bordo). Nós, A Coruña, 

1928.
Montes, Euxenio. Versos a tres cás o neto. Nós, volume XXXVII, A Coruña, 

1930.
Otero Pedrayo, Ramón. Lembranza de Goethe. Nós, Santiago, 1932.
Otero Pedrayo, Ramón. Morte e resurrección. Alauda, Ourense, 1932.
Rubinos, Xosé. O poema da Cruña. Nós, 1933.
San Luís Romero, Xesús. A volta do bergantiñán (verso galego). Nós, pubrica-
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cións galegas e imprenta, A Coruña, 1928.
Sigüenza, Xulio. Cantigas e verbas ao ar. Nós, A Coruña, 1928.
Valle-Inclán, Ramón del. Tirano Banderas. Impreta Rivadeneyra, Madrid, 

1927.
Varela Jácome, Benito. Poetas gallegos (Las mejores poesías). Ed. Porto, Santia-

go, 1953.
VV. AA. Cancioneiro da loita galega. Ed. Partido Galeguista, nº 1, México 

1943. Ed. facsimilar. Ed. do Castro, Sada, A Coruña, 1996.
VV. AA. Escolma poético musical galega. Ed. Dirección Xeral de Política Lin-

güística. Xunta de Galicia, Sons Galicia, Santiago, 1990.

TEATRO GALEGO

Casas, Álvaro de las. A morte de Lord Staüler. 1929.
Casas, Álvaro de las. Pancho de Rábade. 1931.
Casas, Álvaro de las. Tres conversas. 1931.
Correa Calderón, Evaristo. Margarida a da sorrisa d’aurora. 1927.
Cotarelo Valledor, Armando. Beiramar. 1931.
Cotarelo Valledor, Armando. Mourenza. 1931.
López Abente, Gonzalo. María Rosa. 1928.
Otero Pedrayo, Ramón. A lagarada. 1929.
Risco, Vicente. O bufón d’el Rei. 1928.
Villar Ponte, Antón. Tríptico. 1928.

VARIOS

Alonso Montero, Xesús. Lingua e literatura galegas na Galicia emigrante. Ed. 
Xunta de Galicia, 1995.

Alonso Montero, Xesús. Os poetas galegos e Franco. Estudio e antoloxía. Ed. Akal, 
Madrid, 1997.

Alonso Montero, X. e Ramos de Castro, E. Catálogo da exposición bibliográfica 
“100 anos da literatura galega”. Lugo, 1964.

Álvarez Gallego, Xerardo. Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda. Ed. Nós, 
Buenos Aires, 1972.

Álvarez Gallego, Xerardo. Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda. Ed.  
A Nosa Terra, Vigo, 1996.
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Álvarez, Basilio. Dos años de agitación política (En el Parlamento). Imprenta de 
la Escuela de Reforma. Tomos I e II. Alcalá, 1933.

Álvarez, Santiago. Castelao y nosotros los comunistas. Ed. do Castro, Sada,  
A Coruña, 1993.

Álvarez, Santiago. Las milicias populares gallegas. Ed. do Castro, Sada, A Co-
ruña, 1989.

Álvarez, Santiago. Memorias I. Recuerdos de infancia y de juventud (1920-1936). 
Ed. do Castro. Sada, A Coruña, 1985.

Álvarez, Santiago. Memorias III. Ed. do Castro, Sada, A Coruña, 1988.
Álvarez, Santiago. Memorias V. Ed. do Castro. Sada, A Coruña, 1994.
Álvarez, Santiago. Negrín. Personalidad histórica. Biografía. Ed. de la Torre, 

Madrid, 1994.
Álvarez, Santiago. Osorio-Tafall. Su personalidad, su aportación a la historia. Ed. 

do Castro, Sada, A Coruña, 1992.
Beramendi, J. e Núñez Seixas, X. M. O nacionalismo galego. Ed. A Nosa Te-

rra, Santiago, 1995.
Bozzo Alfonso, Alfonso. Los partidos políticos y la autonomía en Galicia 1931-

1936. Ed. Akal, Madrid, 1976.
Carballo Calero, Ricardo. Aportaciones a la literatura gallega contemporánea. Bi-

blioteca Románica Hispánica. Ed. Gredos. Madrid, 1995.
Carballo Calero, Ricardo. Historia da literatura galega contemporánea. Ed. Ga-

laxia, 2ª ed. Vigo, 1975.
Castiñeiras García, Maximino. Filosofía, poesía y vida. Ed. El Eco Francisca-

no, Santiago, 1981.
Castro, Xavier. O galeguismo na encrucillada republicana. Ed. da Deputación de 

Ourense, Ourense, 1985.
Castroviejo, José María. Galicia. Ed. Espasa Calpe, 2ª ed., Madrid, 1970.
Primitivos viveros de cepas americanas, propiedad de Ricardo Gurriarán y hermanos. 

Barco de Valdeorras. Imprenta de H. de J. Pastor. Valladolid ,1895.
Couceiro Freijomil, Antonio. Historia. Gramática. Literatura. El idioma gallego. 

Ed. Casa Edit. Alberto Martín, Barcelona, 1935.
Dez cursos de traballo: 1923-1934. Seminario de Estudos Galegos. Compos-

tela, 1934.
Driesch, Hans. La teoría de la relatividad y la filosofía. Revista de Occidente, 

Madrid, 1927.
Fernández del Riego, Francisco. Ánxel Casal e o libro galego. Ed. do Castro, 

Sada, A Coruña, 1983.
Fernández del Riego, Francisco. Galicia no espello. Ed. Galicia del Centro 
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Gallego de Buenos Aires. Artes Gráficas Alfonso Ruíz. Buenos Aires, 
1954.

Fernández Prieto, L. e Barreiro, Manuel M. A prosa política no tempo das Ir-
mandades da Fala. Ed. A Nosa Terra, Vigo, 1996.

Fernández, Carlos. El franquismo en Galicia. Coleccionable. Ano 1992. Ed. 
La Voz de Galicia, A Coruña.

García, Xosé Lois (ed.). Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo, Villar Ponte. Dis-
cursos parlamentarios. Ed. do Castro. Sada, A Coruña, 1978.

Guillén, Jorge. Cántico. Revista de Occidente, Madrid, 1928.
Juana López, Jesús de. Aproximación al pensamiento e ideología de Vicente Risco 

(1884-1963). Ed. Deputación de Ourense, Ourense, 1985.
Libro de rexistros de saída da Falanxe do Barco. Anos 1938-43.
Lopez Cuevillas, Florencio; Fraguas, Antonio e Lorenzana, María Pura. 

Mámoas do Saviñao: A anta de Abuíme e a necrópole do monte da Morá. Semina-
rio de Estudos Galegos (sección de Prehistoria). Nós, A Coruña, 1930.

López Cuevillas, Florentino. Como nasceu a cidade de Ourense. Seminario de 
Estudos Galegos. Nós, Santiago, 1934.

López, Teresa. O neotrobadorismo. Ed. A Nosa Terra. Vigo, 1997.
Los refugiados españoles y la cultura mejicana. Actas de las Segundas Jornadas. El 

Colegio de México-Residencia de Estudiantes, México, 1999.
Lourenzo Fernández, Xurxo. Blasós de Ourense II. Seminario de Estudos 

Galegos (sección de Historia). Nós, Santiago, circ. 1932.
Maceira Fernández, Xosé Manuel. A literatura galega no exilio (Consciencia e 

continuidade cultural). Ed. do Cumio, Vigo, 1995.
Menéndez Pidal, María Goyri de e Martínez Torner, Eduardo. Romances 

que deben buscarse en la tradición oral. Indicaciones prácticas sobre la notación mu-
sical de los romances. Junta para la Ampliación de Estudios. Centro de 
Estudios Históricos. Sen data.

Naharro Calderón, J. M. (coord.). El exilio de las Españas de 1939 en las Amé-
ricas. ¿A dónde fue la canción? Ed. Anthropos, Barcelona, 1991.

Portela Yáñez, Charo e Díaz Pardo, Isaac. Epistolario de Valentín Paz-Andrade. 
Ed. do Castro, Sada, A Coruña, 1997.

Prada, Jaime. Cartones de Burgos (comentario de Eduardo de Ontañón). Ed. 
Parábola, 1930.

Prada, Xaime. Grabados en linoleum. Nós, 1927.
Programa da III Feira Mostra do viño de Valdeorras. A Rúa, 7 de agosto de 1974.
Rodríguez Domínguez, Elixio. Matádeo mañá. Ed. Xerais, Vigo, 1994.
Rodríguez Elías, Avelino. O retabro da capela maor da eirexa colexiata de Baio-
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na. Seminario de Estudos Galegos (sección de Arqueoloxía), Santiago, 
1933.

Rodríguez Fer, Claudio. A literatura galega durante a guerra civil (1936-1939). 
Edicións Xerais, Vigo, 1994.

Rojo Salgado, Argimiro. O galeguismo a través dos seus textos e documentos políti-
cos. Ed. Ciencias Sociais / C. Políticas, Santiago, 1989.

Ruíz Funes, C. e Tuñón, E. Palabras del exilio 2. Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Ed. Madero, México, 1982.

Salinas, Pedro. Seguro azar. Revista de Occidente, Madrid, 1929.
Santos Júnior, J. R. As telhas do teu telhado (nota etnográfica). Seminario de 

Estudos Galegos (sección Folklore). Paredes, Santiago 1933.
Silva Ferreiro, M. Galicia y el movimiento nacional (Páginas históricas). Imprenta 

del Seminario Conciliar, Santiago de Compostela, 1938.
Soto, Luís. Castelao, a U.P.G. e outras memorias. Soto, Luís. Ed. Xerais, Vigo, 

1983.
Toro Santos, Antonio Raúl de (ed.). Galicia desde Londres. Programas galegos 

da BBC (1947-1956). Ed. Sementeira, Santiago, 1994.
Vilavedra, D. (coord.). Diccionario da literatura galega. T II (publicacións perió-

dicas). Ed. Galaxia, Vigo, 1997.
Villar Ponte, Ramón. Historia sintética de Galicia. Ed. Nós, Santiago de Gali-

cia, 1932, 2ª edición.
VV. AA. Algunas consideraciones sobre el problema gallego. Ed. Voces Socialistas 

en el Exilio, México D. F., 1945.
VV. AA. Galicia y América. Cinco siglos de historia. Ed. Xunta de Galicia, San-

tiago, 1992.
VV. AA. Instituto Xelmírez, pasado e presente (Xelmírez 1845-1995). Ed. Depu-

tación da Coruña. A Coruña, 1997.
VV. AA. Presencia de Galicia en México. Ed. do Patronato da Cultura Galega. 

México 1954.
VV. AA. Ramón Otero Pedrayo. A súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia universal. 

Caracas, 1958.

XURÍDICOS

Constitución política de la República Española. Imp. Galo Sáez. Madrid. 1931.
Ley de Enjuiciamiento Civil - 3 de febrero 1881. Madrid, 1883.
Ley de Enjuiciamiento Civil. Ed. Saturnino Calleja. Madrid, 1926.
Ley de Enjuiciamiento Criminal - 14 de septiembre 1882. Madrid, 1885.
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Ley electoral. Diputados a Cortes y concejales - 8 de agosto 1907, Madrid, impren-
ta municipal, 1909.

Ley sobre el divorcio - 2 de marzo 1932. Biblioteca oficial legislativa, editorial 
Reus, Madrid, 1932.

Salcedo y Velasco, Cesáreo (rexistrador da propiedade). Los secretarios judi-
ciales en sus relaciones más frecuentes con el Registro de la Propiedad. Valladolid, 
1891.

REVISTAS

A Trabe de Ouro. Santiago.
Alalá. Revista de Arte e Letras. Colaboran: Castelao, A. Villar Ponte, Cas-

tro López. “Pubricazón da coral Os Rumorosos”. Buenos Aires (1935).
Alba. Verso y Prosa. Vigo.
Alborada. Buenos Aires.
Algo. Semanario, ilustrada, enciclopédica “y de buen humor”. Madrid.
Alrededor del mundo. Gráfica e curiosidades. Madrid (1920).
América Latina. Fala da I Guerra Mundial. Londres (1915).
Aquiana. Ponferrada.
Blanco y Negro. Colaboran Blasco Ibáñez (novela) e W. F. Flórez. Madrid 

(1917-1922).
Calúbriga. O Barco.
Compostela. México.
Correo de Galicia. Buenos Aires.
Cosmópolis. Revista de moda, decoración… Escribían, Laínez Alcalá, Fran-

cisco Ayala. Madrid (1930).
Crónica. Revista gráfica da muller. Debuxos de Penagos, fotomontaxes de 

Renau. Madrid (1933-1934).
Ecuador Oº O’ O’’. Revista de poesía universal. México.
El Exportador Americano. Revista mensual de comercio e industria. E.U.A. 

(1918).
El Financiero. Revista económica, industrial e mercantil. Madrid (1911).
El mundo militar. Madrid (1915-1916).
Estafeta Literaria. Madrid. 
Estampa. Colabora G. Marañón. Revista gráfica, de actualidade. Social ca-

tólica. Madrid (1934).
Estética. Revista semanal ilustrada: arte, literatura, deportes… Madrid 

(1917).
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Eufonía. Buenos Aires.
Fin de semana. Ourense.
Grial. Vigo.
Justicia. Revista antimilitar liberal-crítica. Dirixida por Eduardo Ortega y 

Gasset. Escribían, Álvaro de Albornoz, Manuel Machado. Madrid (1923).
La Hacienda. Revista de agricultura. En español. Buffalo (E.U.A.) (1932).
La Rábida. Revista Colombina Iberoamericana. Huelva (1914).
La Raza. Revista Hispánica, Semanario. Ilustrada. Colabora Julián Gorkín. 

Madrid (1930).
Lar. Revista del Hospital Gallego de Buenos Aires.
Mediterráneo. Revista Semanal Ilustrada. Colaboran Wenceslao Fernández 

Flórez, Eugenio D’Ors, Ramón Pérez de Ayala. Madrid (1928).
Mondariz. Colaboran Rey Soto, Aurelio Ribalta, Rodríguez Elias. Madrid 

(1918-1920).
Mundo Gráfico. Revista popular ilustrada. Madrid (1914-1922).
Mundo Hispánico. Madrid.
Nós. Boletín mensual da cultura galega. Ourense.
Nueva Galicia. Edición facsimilar. Ed. do Castro. Sada, A Coruña, 1997.
Nuevo Mundo. Seminario Gráfico de Opinión. Escribía Unamuno, José 

Francés, Luis Bello, Emilio Carrere. Madrid (1910).
O Libelo II. Día das Letras Galegas. Ed. Colexio Universitario de Lugo, Lugo, 

1984.
Opinión Gallega. Buenos Aires.
Para Ti. “Publicación para mujeres de latinoamerica”. Buenos Aires (1936).
Por esos mundos. Aventuras e viaxes. Madrid (1900).
Prensa hispano-brasileira. São Paulo.
Revista de Occidente nº CLV. Colección desde o ano 1925 ata maio de 19361. 

Madrid.
Saudade. México.
Siluetas. Revista de cine e actualidade. Escribe Fernando Méndez Leite. 

Madrid (1930).
Teima. Santiago.
Vida Gallega (1920-1930).

XORNAIS

1. Os galeguistas lían Revista de Occidente, segundo Xavier Castro na obra citada, p. 199, 
seguindo a Vicente Risco.
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A Nosa Terra. Varios sitios.
ABC. Madrid (1922-1928).
Ahora. Colaboran Ramiro de Maeztu, José Francés. Madrid (1932-1935).
AS. Semanario deportivo. Madrid (1933).
Campeón. Educación física feminina e deportes en xeral. Semanario. Ma-

drid (1933).
Correo de Galicia. Buenos Aires.
El Compostelano. Santiago.
El Despertar Gallego. Buenos Aires.
El Español. Madrid.
El Orensano. Buenos Aires. 
El Pueblo Gallego, Vigo.
Faro de Vigo. Vigo.
Galicia. Buenos Aires.
Galicia. Ourense.
Heraldo de Galicia. Ourense.
La Noche. Santiago.
La Región. Ourense.
La Voz de Galicia. A Coruña.
La Zarpa. Ourense.
Sil. O Barco.
Solidaridad Gallega.



Apéndice II

APUNTAMENTOS LINGÜÍSTICOS INÉDITOS, ALGÚNS SEN 
REMATAR, REFERIDOS A VALDEORRAS

VOCABULARIO VALDEORRÉS. PALABRAS, DITOS E FALAS  
      DA XENTE VALDEORRESA

A

ABATIGAR. Barrufar, abatuxar. Mollar esparexendo a auga.
ABELLAR. Ademais da acepción de dispoñerse as abellas dun enxamio ou 

enxame a saír da colmea, hai a de acudir unha multitude a un sitio en 
gran cantidade dilixentemente.

ABELOTA. Landra, fruto ou froito do carballo e da aciñeira ou xardón.
ABICEDO, ABISEDO. Ou avisedo, avisío. Ladeira da banda do poente nun 

val. Tamén lugar sombrizo e friu ou frío. A palabra antónima é solío 
ou sollío.

ABILLAR, ou BILLAR. Pór  ou poñer a BILLA (pauciño redondo envolto en 
estopa) nunha cuba ou cubeto para poder sacar o viño das probas.

ABLANCAR. Abranguer. Cinguir cos barazos unha ou varias persoas ou cou-
sas.

ABOGADO. “Saber de abogado”. Facerlle unha consulta.
ABONDAR. Ademais de ser suficiente ou de abondo, abondar, acadar ou 

apañar é coller unha cousa que está en alto ou un pouco lonxe.
ABORBALLAR, ou ABURBULLAR. Facer burbullois ou borbollois (“burbujas” 

en castelán) a auga ou outro líquido cando “ferven a cachón”.
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ABORRALLAR ou EMBORRALLAR. Enlixarse con cinza, cernada ou borrallo. 
Unha das acepciois de borrallo en Valdeorras é a de poeira ou polvicei-
ra dos camiños ou das terras.

ABRIL. Ditos: “Viño de abril muito e baril (ou xentil)”; “Abril, abrilete e ou-
tro que se mete, maio maiolo e outro que vén logo, San Juan, Sanjuanás 
é o mes que naceu o rapaz”. Seica lle cantaba dese xeito os meses de 
embarazo, unha sogra a un xenro parvo (tres e tres e tres, nove), para 
demostrarlle que era seu, un fillo, feito por pai alleo, nado aos tres meses 
da boda. (Ditos dun conto pillabán).

ABROTÍA. Tamén chamado abrótega, abrótena etc. Planta liliácea que me-
dra espontánea nos nosos montes. É o “asfódelo”, nome que nos trae 
á mente lembranzas mitolóxicas. Como se emprega na mantenza dos 
animais domésticos, chámase tamén HERBA DO GANDO.

ACABADOR. “Acabador da miña paciencia”. Dinlle as nais aos nenos trave-
sos, bule-bules, ou furga nos millos.

ACACHEAR. Rexistrar, esculcar: “Que me acacheen, eu non collín nada”.
ACAER. Axeitar, pois o que é xeitoso acae ben.
ACALCAR. Apremer, apertar coa mau, pé, mazo etc. unha cousa, para re-

ducila a un menor volume. Dito pillabán: “A quen Dios non lle dá uñas, 
o demo acálcalle as cuñas”.

ACANEAR ou ABANEAR. Axitar, abalar, sacudir.
ACARREXO, ACARRETO. Tranporte dunha carga por carro.
ACEBRO ou ACIBO. Acibeira. Hai ou había moitos acebros nos montes val-

deorreses. É un arbusto ilicíneo de follas perennes. Da súa casca faise 
visgo ou liga.

ACEDO ou ACEDADO. Ácido ou acre: “O caldo está acedo”. “Acedóuseme 
no estómago o xantar”.

ACENDALLAS ou ACENDALLOS. Garabullos para alcender ou encender o 
lume.

ACEROLEIRA. Árbore rosácea que dá o acerol.
ACICAQUEIRA. Árbore rosácea, variedade da pavieira, que dá o acicaco.
ACINCAR. Facer presión, ACALCAR.
ACLABUÑAR ou ACRABUÑAR. Bater cun martelo na gadaña para guzarlle 

o gume.
ACONSELLAR. “Consellos ás lagartixas”, di o que non quere que o aconse-

llen. 
ACUQUINARSE. Facerse pequeno por medo.
ACHAFUNDAR. Afundir, afondir ou afundar na auga, dos rius (ríos), mares, 

lagos e lagoas un corpo ou unha cousa.
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ACHAR. Atopar. “Acha, non acha, na viña da borracha / achei, non achei, 
na viña do rei: ¡Bago relú!” Fórmula máxica que empregan os nenos 
para atopar muitos rucimos (acios) ou escadas, cando andan na rabusca 
ou rebusca nas viñas vindimadas. Andar na rebusca é “andar ó bago-
relú”.

ADIVIÑANZA, ADIVIÑA. Son muitas as que se din no noso val.
ADREAIS ou LADREAIS. Táboas que van nos dous lados do carro de bois 

para termar da cárrega.
AFACER, AFEITO. Acostumar, acostumado: “Xa che estou afeito a eso”. 

“Todo che é qu’un se afaga”.
AFEITAR. “¡Xa te afeitarán!” (dito de ameaza). “¡Xa m’afeitarás (irónico).
AFELLAS. Abofé, en verdade: “Afellas que sin”.
AFREIXO. Planta brava ou silvestre. Ten nas raíces uns pequenos tubérculos 

que gorentan aos nenos.
AFURRACAR. Furgar con forza: “Afurraca co garabullo no buraco para que 

salla o grilo”. No xogo das bólas, axudar ou acompañar coa man a bóla 
no momento do lanzamento, que se ha de facer só co xogo do dedo 
pulgar.

AGRILAR ou AGRELAR. Botar grilos ou xermolos ás patacas, castañas, graus 
etc.

AGUDO. É agudo o de mente áxil, espilido ou delardido: “A conta dos bu-
rros comen os agudos”.

AGUINALDO. Presente que se acostuma dar nas festas da Noiteboa, fin de 
ano ou Reis aos mozos que o precuran ou procuran a cantar polas por-
tas das casas: “Dainos o aguinaldo (ou dennos), / se nolo han de dar 
(dare), /que vimos de lonxes e temos que andar (andare)”. Se os canto-
res recibían o aguinaldo cantaban: “Estas portas son de ferro, / eiquí 
vive un caballero. Ou: “Estas portas son de ouro, / eiquí hai un gran 
tesouro”. Cando lles era negado cantaban: “Estas portas son de estopas, 
/ eiquí vive un lapasopas”. Ou: “Estas portas son de palo, / eiquí vive 
un gran marrano”. Por metonimia, xa que ás veces o don era de chou-
rizos, estes chámanse tamén aguinaldos.

AGULLAS. (Do viño). Gratas cóxegas que produce o viño (novo xeralmente) 
no padal, cando ten anhidrido carbónico.

AIGUE. Aguia.
AIXADA. Eixada, ferramenta para cavar as terras. O que na enciclopedia de 

don Eladio Rodríguez González se chama aixada é o rodo valdeorrés.
ALAMPAR. Inflamar o lume.
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ALBARDA. “Meter palla na albarda”, é o mesmo que “meter calocrios na 
cabeza”. Os calocrios son ideas vas (“vanas”). Este é o labor enzoneiro 
dos que lle andan con argalladas ou contos á xente.

ALBARDEIRO. “Pais brutos, fillos animales: ¿quen lle insinou ó burro dun 
albardeiro a vender azafrán? Dito cabalístico. Supoñemos que ha de 
querer dicir “De tal pai tal fillo”, ou ben, “De ruín madeira nunca boa 
estela”.

ALEGRÍN. “Alegrín, alegrote, que está o rabo do cocho (ou porco) no pote”.
ALEITADA ou LEITEIRA. Dise da auga cando ten lixo da coor do leite.
ALEVADO. É o que padece ALEVAMENTO, o que está ido, o que é desvairado 

ou tolo, o que ten venetas.
ALFONÍN. Funil ou embudo pequeño.
ALFORXAS. “Pra este viaxe non che se necesitan alforxas”. Dito dun des-

engano.
ALIGACHA. Lesma ou lamáchega. “Babosa” en castelán.
ALOUCAR ou ALOQUECER. Perder o xuízo, volverse louco.
ALPABARDA. Parvo, tolo: “Biosbardo vente ó saco, que alpabarda por ti 

agarda”. Fórmula máxica empregada polo parvo que foi a cazar ese 
mítico animal nunha noite fría.

ALPARROCHA. Pendello para gardar leña.
ALPÉNDERE ou ALPENDRE. Acesorio cuberto xunto da casa labrega.
ALPRECHEGUEIRO ou ALPERCHIGUEIRO. Tamén en femenino. Árbore ro-

sácea que dá os alpérchegos ou alpréchigos. ¿É o acicaco ou abrideiro?
ALLEO. “Fillo alleo, brasa no seo”. Dito das madradrascas ou madastras.
AMAINAR. Amansar, perder forzas ou forcias: “Cásate e xa te amainarás”. 

“Xa te amainarán”.
AMAÑECER. “Con Dios me deito e con Dios me levanto, / se amañezo, 

amañezo e se non, ó carallo”. Orazón ou oración irreverente dun vello 
valdeorrés.

AMAÑIZAR. Facer mañizos ou pequenos feixes de palla, vides etc.
AMATAR. Apagar o lume ou a luz, quitar a sede: “Amata o candil, María 

chus-chús, / amata o candil, quedamos sin luz”.
AMEXEIRA ou MULEIRA. Póutega ou apóutega. “Hipocisto” en castelán. 

Ten unha froita que gorenta aos nenos. Dáse moito nos montes galegos.
AMERODO, AMOROTE, AMORODO, MORODO. Froito da freseira brava ou 

silvestre.
AMIEIRO, AMENEIRO, ABENEIRO. Árbore betulácea cintinela dos rius e ri-

gueiros galegos.
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AMIGOS. Falan dos que non tein (ou teñen) figueiras: “Fomos amigos no 
tempo dos figos”. E responden os que as tein: “No tempo dos figos non 
che hai amigos”.

AMO. “O ollo do amo engorda o cabalo”.
AMOLEGAR, AMOLECER. Apertar ou apremer unha cousa para poñela 

branda ou mol. 
AMORNAR. Pór ou poñer morno ou tépedo algo líquido ou sólido.
ANDAR. Eis tantos ditos: “Andar no ter-ter”, é o que fan ou fain os ninos 

cando empezan a camiñar: “Anda xa nos vinte anos e anda qu’o leve 
o demo, porque non o deixan as mozas andar co’elas as apalpadelas”; 
“Andar co cu ó recacho ou recachado”, que é o mesmo que “Andar en 
porranchas”. “Andar ós biosbardos”, facendo o parvo. “Andar ó bago-
relú” na rebusca e, de camiño, “andar ós choupís”. “Andar de arrieiro”, 
que é o mesmo que “andar de aquela maneira” por imperativos fisio-
lóxicos femeninos. “Andar, andar e nunca chegar”, di a roda do muiño. 
“Ándana armando” os argalleiros e buscabullas. “Ímola andando que 
fai boa lúa”, din os conformistas. “Eiquí non se anda con díxome dixo, 
nin pataqueiradas”, din os amigos da paz, da verdade e de levar as cou-
sas polo bon lado. Etcétera, ou aínda máis.

ANDROLLA. Chourizo de costrelas e coiros feito en tripa grosa. “Morreu a 
androlla, / morreu a androlla, / morreu a androlla, / ¡válgame Dios!/ 
Deixou tres fillos, deixou tres fillos, deixou tres fillos, /¡vaia por Dios!” Can-
tarena de brincadeira, na emposta dalgunha comilona ou comilada.

ANDURIÑA INVERNEIRA. Paxariño ben coñecido. Respétano os nenos, qui-
zais por ser emigrante coma as nosas mocedades. A anduriña é moi fa-
ladora, mais di sempre a mesma parolada: “Fun á mar e volvín da mar, 
/ o teu liño por fiar (ou, teis liño por fiar), / i o meu xa está no tear. / 
¿Que fixeche, priguiceira?/ Dormirrr, dormirrr”. Mais penso que nin-
guén fai caso, ou lle da “aparauto” á paroleira anduriña.

ANIALLAR. Aniñar, facer o niallo, ou niño, os paxariños.
ANIFAR. Coller as cousas nifo, balor ou mofo.
ANINADO. Anenado. O que ten cara e xeitos de nino (ou neno) pequeño.
ANUCA. Nuca, parte traseira do pescozo.
ANZOLO. Anzó, anzol.
APALAMBRADO. Abaixado ou abatido, física ou espiritualmente, por unha 

forcia ou forza allea ou superior.
APALPAR: “¡Non me apalpes, non me amolegues!” Pode ser o berro irado 

dunha nena en máis dunha emposta: foliois, fiadeiros etc. 
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APAÑAR. Coller, recoller, recadar, traguer. Dise tamén “¡Estás apañado!”, 
por estar amolado ou amocado.

APARAUTO, DAR APARAUTO. Facer caso, deixarse engaiolar, engadar, embo-
licar. Úsase máis negativamente: “Non lle días (ou deas) aparauto a ese 
mozo que che é moi argalleiro”.

APARELLAR. Facer parella, dispoñer, arranxar. Recadar ou recoller nas 
maus ou na abada o que lle botan a un.

APEGOTA. Pegota, engano, chasco. O día das apegotas é o día vinteoito do 
mes de Nadal. “¿Que queres millor, apegalas ou que ch’as apeguen?” A 
resposta é: “Pende (ou depende) de que se trate”.

APILICAR. Apegar, contaxiar unha doenza ou enfermedade.
APIRICOULAR. Acugular, ateigar, encher ata o cume.
APOÑER, APOR. Imputar: “Apuxéronlle a morte de...”. Ironicamente: 

“Fíxenlle un neno a unha moza e agora apoinmas”. Tamén desafiar, ou 
facer unha aposta: “¿Que te apois a que fago...?”

APOUSAR. Pousar: “Apousa, abelliña, apousa”. Din os que andan a coller 
un enxame ou enxamio, para que deixe de voar e se pouse.

APREPITA, APROPITA. Ladeira moi (ou mui) enfesta ou en costa.
ARANDEIRA. Árbore que da os arandos ou uvas do monte. Dinlle os valecos 

aos brañegos (os da ribeira aos da montaña), que estes, por non teren 
viñas, fain ou fan viño de arandos.

AREAS. Na linguaxe dos nenos, as AREAS son os ovos dos paxariños, e, aos 
poliños recén nados, chámanlle SAPIÑOS. Cando os nenos atopan un 
NIALLO, ao falaren do seu achádego, non din xamais que ten oviños ou 
paxariños, din que ten areas ou paxariños. Esta é unha fórmula apotro-
paica infantil para enganar ás formigas depredadoras de niallos, pois 
ao enteirarse (que sempre andan á espreita de algo que rillar) da pouca 
suculencia do que hai no niallo, renuncian a comer o que contén.

ARRAPAÑAR, ARRAMPLAR. Rapañar, coller ou recadar as cousas ás presas e 
de xeito violento. Hai un xogo de baraxa, ou baralla, no que se poden 
arrapañar as cartas para non quedar co burro; é o “BURRO DE ARRAS-
TRO ou DESENCARTE”.

ARRELA ou RELA. Insecto ou becho velenoso: “Se te morde a arrela, busca 
a camisa pra ir á terra”. Coa gonicela (?) pasa o mesmo.

ARRELUSTRE. Este é o nome que se lle dá en Valdeorras ao lóstrego, lostre-
go, alustro ou, en castelán “relámpago”.

ARREPARAR. Reparar, na acepzón de notar ou advertir. Di o que quere que 
non se esqueza un feito.
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ARRIEIRO. “Arrieiros perdidos, tafales de seda”, que vén ser o mesmo que: 
“Xa que arde a casa, quentarse ós cangos”. Esto é o que se di do que, 
estando na ruína, disipa o pouco que lle queda.

ARRINCA CEBOLAS. Xogo dos nenos.
ARRODEAR. “É millor arrodear que mal atallar”, bon consello que coido é 

universal; “Con baixos, altos e arrodeos”, fórmula, ou xeito de medir, 
que se emprega no xogo da billarda. Tamén se emprega no xogo das 
bólas.

ARROLAR. Ademais de abalar ós ninos no berce e cantarullexarlles para 
que se durman (e deixen durmir, ou dormir, aos pais), arrolar, na terra 
valdeorresa, é atruxar ou aturuxar e o aturuxo é ARROLIDO.

ASCAROSO ou ASCOROSO. Noxento, luxado ou enlixado do corpo ou da 
mente.

ASUBRIAR, ASUBRÍO, ASUBRIOTE. Asubiar, asubío.
ASURA ou ASURAS. Ter asura ou asuras é ter muita sede.
ATADALLO. É ATADULLO, ATADELO ou VENCELLO.
ATALLAR. (Véxase arrodear).
ATAQUE. Chámase ou chamábase ataque a un encontro ou luita a coiazos 

(croiazos) entre dúas bandas de nenos, previa unha fórmula, mui de 
guerra anglo-francesa, que viña sendo esta: “¡Atrás d’eí, arretiro pido!”

ATIRIZ, ou TIRIZA. Ictericia.
ATORMENTAR. Ademais de facer doer ou dar tormento, atormentar é anes-

tesiar.
ATROPIL. Esta é unha verba poucas veces escoitada. Nun conto que lle ou-

viu o que este vocabulario recadou ao gaiteiro Odilo Prada de Portela, 
o que tocaba a gaita chamáballe atropiles ao tamborileiro e mais ao do 
bombo; nun poema de Valle-Inclán, atropiles son os axudantes (“zaga-
les” en castelán) do pegureiro, picoreiro ou pastor dun fato de ovellas.

AUGAS. Hai de abondo en Valdeorras fonteliñas ou manantíos de augas 
minerais: augas brancas (sulfurosas), augas férreas (ferruxinosas).

AVENTESTATE, ou A VENTE ESTATE. Dorme ou durme aventestate o que 
durme ao descoberto, serau ou á intemperie.

AVIÑANZA, AVINZA. “Iguala” en castelán; contrato de servizos profesionais 
co médico, veterinario etc.

AZAFRÁN. Hai, ou houbo, pequenos cultivos de azafrán en Valdeorras. Nos 
meses de outono, énchense as poulas e os prados de AZAFRÁN DA ZO-
RRA, chamado tamén Quitamerendas ou Tollemerendas (Cólchico).
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B

BABECO. Babiola, Palamán, Xanciño etc. En Valdeorras e no mundo intei-
ro hai ducias de adxectivos sinónimos para nomear as xentes de pouco 
siso ou miolo.

BABUÑAR. Choviñar, marmañar, choviscar, orballar etc.
BACELO. Viña nova, viña de cepeiras novas.
BACEÑA. Barcal.
BADAL. Badelo.
BADANAS. Descoidado, desdeixado.
BAGORELÚ, ANDAR Ó... Andar na rebusca das “Escadas”, despois da vindi-

ma (Véxase ACHAR).
BAILE. Nas festas báilanse, ou bailábanse, bailes soltos, coma a MUIÑEIRA, 

ou MULIÑEIRA, ou agarrados. Estes eran: COLEADOS, POLCA e/ou MA-
ZURCA; chamados así polo pineirar dos cadrís dos danzantes; CORRI-
DOS, que eran os Pasodobles, ou BARRECALLES, e o VALSE que é o máis 
elegante e requintado de todos. Emporiso os mozos namorados prefiren 
a HABANERA, que se baila de vagar e que se axeita moito para parra-
fear. Endemal, todos estes bailes son dos tempos de outrora. Arastora 
impúxose o danzar novo, desconxuntado, estordegado, e escozomelado. 
Un profundador de Portela decía, falando dos novos xeitos de danza: 
“Sonche bailes parciales que non os poden bailar as xentes morales, 
porque esto de: Sácamo de eiquí e métemo donde e agárramo ca mau 
que me esbolsa, ¡o carallo!”.

BALSAÍN, BALSAINEIRA. Variedade de pavea gorentosa ou deliciosa, lampi-
ña e vermella; a árbore que dá os balsaís. Nectarina.

BÁLSAMO. Planta de follas carnudas, que se emprega como mediciña en 
pequenas feridas.

BALLÓN. Chuvia forte e tamén picor que collen as sardiñas cando xa non 
están moi frescas.

BANGALLO (ou VANGALLO). É o rocimo ou acio sen os graus ou bagos, cha-
mado tamén CANGALLO.

BAÑADO. Ourinel.
BARALLÁN. Falador, latriqueiro, bardallas etc.
BARAXA, BARAXAR. Baralla, barallar. Conxunto de naipes ou cartas e o 

feito de remexelos antes de cada xogo. Hai cartas que tein ou teñen 
nomes ou alcumes especiais: o As de ouros é o “Rosquilleiro”, o Rei de 
calquera pau é “O do refaixo”, as Sotas son as “das catro letras” (xa me 
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entendedes, amigos leitores). No xogo do Burro castígase ao que perde 
de acordo coa carta que vai descubrindo e que executa o castigo: As, 
nada (sin penalidade), dous, ídem, tres, un revés, catro, un sopapo, cin-
co, un belisco, seis, nada, sete, un cachete, mansa miña sota, “cabalín, 
cabalán, que pasas polos montes, tiburín, tiburán (batendo lenemente 
na mau do perdedor), e “manso meu rei”. 

Carta xogada, érguese co cóbado (non se poden correxir erros no xogo).
BARBIROTE. Queixo, “barbilla” en castelán.
BARCALA. ¿Maseira?
BARCO. Lastrón.
BARRECALLES. Chámase ironicamente barrecalles, a unha marcha mal to-

cada.
BARREDOIRA. Barredoiro, “escoba” feita con ramallos ou xestas.
BARREIRA. Barredo. Tamén parede dun cavorco e tallo feito nun terreo 

feito pola mau do home.
BARRENADO. “Está barrenado”. Dise ironicamente do que tolea un pouco.
BARRER. “Barrerse o xuício” é perder o conocimiento ou coñecimento.
BARROSO. Canteiro que emprega o barro como argamasa.
BASTO. Abondo ou dabondo. Tamén ordinario ou de pouca calidade.
BAXOLA. Casca das leguminosas. “O caldo de baxolas” está feito coas cas-

cas secas dos fréxoles.
BAZO. “O que é bon prá o bazo é malo pró espiñazo”. Cando se elixe cóm-

pre prever as consecuencias.
BEBEDELA. É amigo da bebedela e o amigo do “Xan das viñas” (viño), 

augardente etc.
BECERRA. Veta escura que ten debaixo da codia o pan mal coito.
BELDRO. Herba que inza as cortiñas mal traballadas. Adxectivo pexorativo 

que lle cae  moi axeitado a alguis homes e mulleres.
BERBERECHIÑA. Nomeada para designar as pudendas das mulleres. Unha 

cantarena chocalleira di: “E arrastácheme o cu polas pallas, / e fixé-
cheme a cama no chau, / e mollácheme a berberechiña, / que estaba 
sequiña porque era de vrau”.

BERZA. Coíñas, coellas, couves, repolos, chanteiros, berzas..; eis o verde 
tópico das hortas e cortiñas valdeorresas e de toda Galiza e a xenerosa 
provedora do pote galego, fábrica do caldo que gorenta os paladares e 
mata as fames. Unha cantarena ouvida en pándiga xuntanza di: “Miña 
mai ten unto vello da porca que vai matare, / tamén ten berzas na horta 
das coíñas que vai prantare”. E a cantarena levaba este retrouso: “Pau 
da gaita, pau da gaita, pau da gaita, da gaita o pau”.
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BILLA, BILLAR. Véxase ABILLAR.
BERRALLÓN. Berrón, o que berra muito.
BERREALLO, VERREALLO. Bergallán, sen vergoña, sin vergonza.
BILLOTE. Billa grosa que atúa canudeira (sic) ou canudo da cuba.
BIORTA. Bimbio, atadallo: “Doméase como unha biorta”. Dito que lle acae 

ben a algunha ou a algúa xente.
BIRISCA. Xogo de cartas clásico dos “casinos” dos pobos nas noites de in-

verno. Xogo de xente retranqueira, que ten código de sinais e que re-
quire moita estratexia e moita táctica para conquerir o trunfo.

BIS/ BIS. O “bis-bis” é un trunfo pequeno no xogo da birisca.
BLANCO (e MIGADO). “Quere que llo dean blanco e migado”. É o dito que 

lle apoin ao que pide ventaxas e facilidades para que lle sallan doadas 
as cousas.

BODA. Cantarena bulreira: “A boda do tiu Naranxo, / era de inverno e 
chovía; / esbaráronlle as galochas / e caíu patas arriba”.

BOI. Dito: “O que perde un boi e atopa un corno, non o perde todo”. (Algo 
é algo e onde hai conformidade dá gosto). “Máis caga un boi que cen 
anduriñas”.

BOLADA. Cada tiro no xogo dos bolos é unha bolada.
BOLO. Boa terra veciña de Valdeorras. Aos boleses apoinlle este berro de 

desafío: “¡Viva o Bolo no teso; ó que me dea un pau doulle un peso!” 
Coido que arastora non estará vixente este berro, entre outras razois, 
porque o peso, que era de abondo para facer un bon papel nas festas, 
hoxe non dá para botar un “chanqueiro” e muito menos para pagarlle 
ao repartidor de paus.

BOLOS. Xogo clásico nos pobos valdeorreses. Cada lugar ten, ou tiña a 
súa “Aira dos bolos”; asinálase nela o ponto onde se pon o xogador, 
o “Patio” onde se poin ou poñen os bolos e unha raia ou risco a certa 
distancia do patio. Cada bolo tumbado é un tanto e se pasa a raia vale 
dez, mais se a bóla non pasa a raia “cocha” e non se conta ningún tan-
to. Xeneralmente xogábase somente o viño para os xogadores e un que 
outro mirón, mais ás veces, sobre todo nas festas, xogábanse cartos e 
facíanse apostas. “Cochante” era o que cochaba moitas veces. O “Pedro 
de Valencia” (Valencia do Sil, do Concello de Vilamartín), personaxe 
case lendario, foi o millor xogador de bolos de Valdeorras nas primeiras 
décadas deste século.

BORQUILLOIS. “A borquillois”, “a reborquillois”: “A rolar”, “A dar voltas 
polo chan”.
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BORRALLA. CERNADA. Cinza ou cinsa.
BORRALLEIRA. Poeira, polviceira.
BORRALLO. Po (“polvo” en castelán).
BORRAS. Pousos ou apousos do viño.
BOSOIRO. Bostarego, excremento.
BOTAR. Hai moito modismo, moito xeito de falar baseado no verbo “Bo-

tar”: “Botar por ela”, runfar, fachendear; “Botar unha cantarena”, can-
tar. “Botar un gotiño, unha pinguiña, un groulo, un chanqueiro, un 
vasiño... etc”. “Botar un taco, un taquexo, ou un muerdis”, vaille moi 
ben ás “botadas” de viño. “Botar unha fada”, malfadar, desexar mala 
sorte. Para namorar ás nenas cómpre primeiro “Botar unha flor” e, se 
a cousa vai ben, “Botar un parrafeo” con elas. “Bota viño e toca a San-
tos”, díxolle un cura ao seu sancristán, na emposta dunha competizón 
ou retesía de velocidade en decir misa, e o cura rival, a súa vez, díxolle 
ao seu axudante: “Amata as luces e vámonos”.

BOTELO. Androlla grande feita co estómago do porco recheo de costelas e 
coiros da vítima. Xántase polo “Entruido”.

BOTOIS, BOTÓS, BOTÓNS. Botois son a moeda coa que paga o que perde 
nun xogo de neno.

BOUZA. Faise unha bouza queimando unha parte dun monte comunal para 
sementala, xeralmente de centeo ou patacas.

BRACETE. Dise: “De bracete, ou de ganchete”, cando dúas persoas (xeral-
mente mozo e moza) van collidas do brazo ou “De brazo dado”, como 
din os portugueses.

BRAVO. “Cheiran ó bravo, brunco, bravío ou bravún”. Seica asín é como 
feden as bestas e os zalapastrais suarentos.

BREVA. Breva é o froito da BREVEIRA, variedade de figueira. A brava é ne-
gra cando madurece e, o mesmo qu’a (ou cá) figueira, dá dúas colleitas; 
os froitos da primeira, que é polo mes de Santiago, chámanse LAMPOS 
e os da segunda, que é polos meses da vindima, chámanse VINDIMOS. 
“Con brevas viño bebas” e “con figos, nin auga nin viño”. Non sei por 
que razón o figo ten que ser comido “ás secas” e a breva “ás molladas”.

BRIMBAR. Brímbanse as ponlas dos bimbios cando as arrandea o vento.
BUCHE. Xatiño ou noveliño.
BUFARDA. Xaneliña ou ventaniña no louxado ou tellado.
BULA. Bosta, excremento do armentío (gado vacuno).
BULEIRO. Bula grande, ou o que anda a recadala polos camiños.
BULLEIRO. Lama, lamazal.
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BULLAR. Debullar, quitarlle a casca ás baxolas, castañas etc.
BULLO. Bagazo (“orujo” en castelán).
BULLÓ. Castaña asada, ben no “tambor”, ben no lume dos magostos ou 

das cociñas.
BURGAZO. Castañas cocidas sen a casca; cocidas coa casca son MAMO-

TAS.
BURRICÁN. Burricón, burrán. “Á conta do burricón, / comémolo re-

queixón”. Din os que se aproveitan dos parvos ou burricais.
BURRO. “Á conta dos burros, / comemos agudos”, pois o mesmo dá burro 

que burricán. As “sopas de burro cansado, ou canso”, son de pan con 
viño e as “sopas de burro (ou cabalo) canso (ou cansado)”, son de code-
los (anacos de pan) ben empapados en viño e acostumaban os arrieiros 
a dárllelas ás súas bestas para reporlles forzas e darlles folgos dispois 
dunha longa xeira.

BUSTAREGO. Bosoiro, excremento.
BUSTELA. Bostela, postela; costra das feridas e chagas.
BUXE. Buxo, arbusto de follaxe sempre verde e de moi boa madeira para 

facer, entre outras cousas, cuncas, punteiros de gaita e peois.

C

CABALO. Macho da egua. Tamén aos cabalos lles dan, para quitarlles a 
canseira, sopas de pan con viño e, por eso, hai tamén “Sopas de cabalo 
cansado”. O ser dono dun cabalo, ou cabalexo, dá nas aldeas máis cate-
goría que a que tein os donos dos burros. “Cabalón tontón”, é o home 
brután. “Cabalín cabalán, que pasas polos montes, tiburín tiburán”, é 
dito explicado ao falarmos da BARAXA. Máis ditos: “Home reñedor, ca-
balo corredor e pelexo de bon viño non duran muito”. “O ollo do dono 
engorda o cabalo”...

CABALO DO DEMO. Fermoso insecto que anda a reloucar beira dos rigueiros 
e das fontes.

CABEZADA. Non é somente arreo de besta ou topada recibida na testa (ou 
dada co’ela), o que seica é topeñada. Cabezada é, na toponimia valdeo-
rresa, unha pequena meseta ou chaira.

CABORCO. Caborco (de acordo co que dixo Vicetto e recolleu don Eladio 
Rodríguez González no seu diccionario) é: “Puente antiguo construido 
con argamasa y a modo de lomo de anguila”. Mais en Valdeorras, e nas 
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outras bisbarras do nacente de Galiza, Cavorco (escrito con “b” ou “v”) 
é unha barranqueira, engrobia ou val estreito. Dícese tamén CABORCA, 
coido que cando o cavorco é grande.

CABRA. Mamífero rumiante femia do bode ou castrón; de pequeniña é 
cabirto ou cabrita; un pouco meirande é cabuxa. En cada pobo, as ca-
bras pertencentes a distintos donos xuntábanse nun so fato, chamado 
VICEIRA, e ían a pastar a terras comunais e os pegureiros turnábanse de 
acordo ao número de cabras que tiña cada veciño. Para o manexo das 
cabras, os pegureiros empregaban a garimosa palabra “Tiguiña”, ou a 
ríspida de “¡Xebra!”, de acordo ao comportamento dos animais.

CABRA-CABRIOLA. De acordo co que di o antropólogo brasileiro Gilberto 
Freyre, no seu interesante libro Casa-Grande e Senzala, a fauna imaxina-
ria inventada polas mais e amas de leite brasileiras para porlles medo 
ás crianzas, componse de témeras e medorentas feras como a cabra-
cabriola, a mula sem cabeza, o tutú-maramba, o tatú-gambeta, o xi-
bamba e outras bestas que devoran a xente. Pois ben, o que esto escrebe, 
lémbrase de ter ouvido falar, cando era cativo, da “Cabra-Cabriola”, 
besta antropófaga e arrepiante que xantaba ninos e arrotaba lume. ¿É 
brasileira ou é galega a Cabra-Cabriola?

CABRA-LOUCA. A “Cabra-Louca” é un insecto que camiña na tona da 
auga. Tamén é unha persoa cabuxeira ou de pouco siso.

CABRA MOUCA. É a que non ten cornos. Hai unha parodia de ledaíña na 
que se di: “Cabrín, cabritates; merdín, merdates; cabra mouca non ten 
cornos, cabra cega non ten ollos....”

CABRÚN. Cabrío. Cheiro a “bravo”.
CABUXEIRO. Caprichoso, avenado.
CACA. “Guapo nino, que fixo a caca ó pe do lume”. Este é un dito irónico 

dun pai, cando un fillo, “furga nos millos”, ou bule-bule, fai unha tras-
nada inocente.

CACAROLO. “Manolo cacarolo, / cando mexa cacarexa, / subiu onte ó 
corredor, / botou un peido e rachou o tambor”. Dito de brincadeira 
entre nenos.

CACHEIRO (URIZO). Mamífero insectívoro cuberto de espiñas. Urizo ca-
cheiro é o nome valdeorrés do ourizo cacho.

CACHELAS. Nádegas.
CACHICÁN. É o que dirixe unha cuadrilla de traballadores. No “Diccionario 

Enciclopédico” de don Eladio Rodríguez González dise que é: “criado 
o servidor que acompaña frecuentemente a la persona a quien sirve”.
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CACHÓN. Auga burbullante por estar a fervor ou por vir encalexada en 
canle estreito e ladeiro: “Eí vén o cachón”, berraban os nenos cando a 
ollaban correr, súpeta pola caldeira.

CACHOPA. Unha acepzón valdeorresa desta verba é a de pipa para fumar.
CADA. “En cada terra seu uso i en cada roca seu fuso”, ou o que é o mesmo, 

cómpre que cada terra teña as súas leis e os seus costumes e cómpre 
tamén axeitarlle a cada roca o fuso que lle conveña.

CÁGADO. Cría da arrá, nome valdeorrés da ra ou ran.
CALANTORNIA. Coca. Xigantes (adoitan ser dúas) que van na dianteira dal-

gunhas procesiois. Son clásicas as da procesión do Cristo do Barco.
CANADA/CANADO. Medida, xeralmente de folla de lata, que ten catro litros 

de capacidade, ou sexa, un cuarto de cántara.
CANAFRECHA. Planta umbelífera, “cañaheja” en castelán.
CANCHÉS. É o que ten as pernas tortas, en arco.
CANDONGA. Muller que ben sabedes o que é.
CANDEA. Flor do castañeiro.
CANEIRO. Pequena canle e presa que se fan nun riu para pór redes de 

pescar.
CANGOS. Madeiros arranxados para termar do louxado (tellado). “Xa que 

arde a casa quentarse ós cangos”.
CANICEIRA. Canizo. Tecido de canas, gallas ou listois de madeira, posto por 

riba da lareira nas cociñas para sequeiro das castañas.
CANELAS. Pernas. “En canelas”.
CÁNIMA/CÁNIVA. Parte fixa que se paga por impostos ou rendas.
CANSACIO/CANSANCIO. Canseira.
CÁNTARA/CÁNTARO. Medida para o viño que equival a catro canadas; feita 

de cobre.
CANTARENA. Cantiga, canzón.
CANTARIÑA. Variedade de uz. As súas floriñas nazarenas enfeitan os mon-

tes valdeorreses na primavera.
CANTELO/CANTRELO. Cacho ou anaco de pan, codelo; anaquiño de pe-

dra ou doutra materia dura; “esquirola” (portugués) ou “esquirla” (cas-
telán).

CANTÓN. Recanto, escondedoiro, escondedeiro.
CANUDEIRA. Tubo ou canudo de madeira que levan as cubas para a saída 

do viño; tápase co billote ou cun anaco de cortizo.
CAÑA. “Ter muita caña” é ter muita forza (ou forcia) no pulso. Díselle ta-

mén “caña” a augardente, inda que, para sorte e felicidade dos seus 
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libadores, a augardente de Valdeorras é feita por destilación do “bullo” 
ou “bagazo” dos acios ou rocimos e non de residuos ou refugallos de 
cana de sucre ou azucre.

¡CAPITÁN! “¡Capitán!, A entregarse!” Así cominaba o dono dos trunfos ao 
seu opoñente para pór fin ao xogo da birisca.

CAPOEIRA ou CAPUNIRA. Asento que ten debaixo unha xaula ou gaiola 
para gardar os polos de ceba. “A muller de Xan Guindán / e mais outra 
galdrupeira /, meteron a Xan Guindán, / no medio da capoeira”. Ou, 
“botaron a Xan Guindán / de cabeza na caldeira”. Eis unha das moitas 
cantarenas do barroso das Gralleiras.

CAQUI. Árbore fruital de orixen xaponés que se da moi ben en Valdeorras.

NOTAS AO  DICCIONARIO 
(Supoñemos que se refire 

ó de don Eladio Rodríguez González)

BOCÓS (buches, sorbos, tragos)  = Non.
CABORCO (val estreito, paso entre montes. Tamén se di asín en Valdeorras) 

= Caborco  (puente antiguo construido de argamasa y a modo de lomo 
de águila).  

CALAZAS (carne morta e podre) = Calazas (remiendos, harapos. Un hara-
poso es un “calazas” ). Ap. calaza - escabourada.

CALIXEIRA (vapor de auga que se vei nos días quentes de vran) = Non. Ca-
lixen (calígene, catarata - del cristalino), verba de Lemos.

CALUGA (anuca) = Caluga (pescuezo do porco, nome “jocoso” de cabeza) 
Ap. calugado (o que ten as meixelas cooradas).

CAREXAR (aloumiñar, acariciar) = Carexar (falar alto varias persoas pra 
chamar a atención a outras doutro grupo; xeito indireito de falar).

CAREXAS (aloumiños ) = Non,  verba do Incio (Ap.).
CARRACHAS (pegar unhas... =  Carracha (arácnido parásito). Carracho 

(planta leñosa).
CARREGUIZO (espiñazo)  = Non.
CARRELO (costas). Tamén en Valdeorras = Carrelo (espiñazo de certos ani-

maes; cabalo, boi, etc.). Verba caurelá (Ap.).
CARROZO (torrenteira) = Non. Ap. da Carriozo (Lemos ) Carronza (Lán-

cara).
CATAPOCIOS (meíciñas, píldoras) = Non.
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CELLO (cella)  = Non lle dá ise senso.
CEMBA (cotarelo, outeiro) = Non. Ap. trai varias aceicións. No Courel Qui-

roga e Valdeorras dáselle a de outeiro ou cotarelo.
CEPAR (podar) = Non. Ap. verba do Incio. Emprégase en Valdeorras no 

xogo das escondedelas cando se toca ao perseguido ou, iste dá no refu-
xio ou base.

CINAMOMOS (lilas)  =  Cinamomo (¿mirra, canela?) . Id (planta laurácea).
CINGUIDEIRO (mandil)  = Cinguideiro (o que se pode cinguir).
CISPAR (fuxir)  = Non  Incio (Ap.) tamén en Valdeorras.
COCO (verme, no senso xenérico que se lle dá tamén en Valdeorras) = 

Coco (froito do coqueiro). Coco (piollo pequeño; cocylis; eudemis, etc.).
COCHORRA (merlo). Tamén en Valdeoorras  = Non. Verba de Láncara Ap.
CODORNA (paspallás) = Non. En troques trai a vocábulo “codorniz” que 

coido castelán.
CÓMPITO (cumprido)  = Non. Verba do Incio Ap.
CONCHEIRO (nogueira) Tamén en Valdeorras = Concheiro (dise do que ten 

cunchas). CONCHEIRO (id.) Lemos.
CONDERMAIRO (condanado) = Non. Condergado.
CORRIOLAS (madresilvas, cabrinfollos) = Corriola - correola (alga; llantén...).
COVALLO (coviña pequena, oco na parede) = Non. Verba do Incio e do 

Courel (Ap.).
COZA (raíz da uz) = Coza (traballo que dá fadiga ou canseira). Verba de 

Quiroga, COUREL, Incio, Láncara (Ap.).
CURUXAR (dise do canto da curuxa)  = Non.
CUTIFÓN (golpe, empuxón, lapote) Tamén en Valdeorras = Non. O Ap. 

di Bimbión cun pao ou vara postos de ponta (Láncara), golpe ou rem-
puxón (Incio).

CHOPLO (árbore) Tamén en Valdeorras = Non. Chopo, choupo. Verba do 
Incio (Ap.).

EMBORQUILLARSE (revolverse polo chan) Tamén en Valdeorras = Embor-
callarse.

ENCORAR (remansar, embalsar, deterse as augas = Encorar - Acorar (fallar 
a respiración; acongoxar) = Encorarse (deterse o curso dun líquido... 
etc.) Verba de Lugo, Láncara e Lemos (Ap.).

ENGARDIÑO (pouco a pouco, lenemente) = Non. Engordiño. Dim. de “en-
gorde” (pouco a pouco).

ESFRAGAR-ESFRAGARSE (derrubarse, caírse por un derrubadoiro, despe-
narse) Tamén en Valdeorras. = Esfragarse (chocar violentamente un 
ouxeto con outro facendo anacos) Verba.   
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ESCOLEIRAS (“escolleras”) = Non.
ESGUÍA (largucha) = Esguío, guía (lanzal, ben feito, de boa estatura e bon 

porte).
ESLUMECER (debecer, arelar, concomerse por algunha cousa) = Non. Eslu-

mirse  (desvivirse para que unha cousa saia ben feita ). Verba do Incio 
(Ap.).

ESTALICADO = Non. Estarricado - Estricado. Verba de Láncara (Ap.).
ESTERRECERSE (consternarse) = Non. Estarrecerse - Estarrexerse (encherse 

medo, espaventarse).
Estiñar (escampar, cesal-a choiva) = Estiñar (estancar, deter o curso dun 

líquido, dise especialmente do sangue) = Estiñir (escampar, cesal-a choi-
va). Verba de Láncara e Lugo (Ap.)

ESTIÑO (bon tempo) = Non.
ESTROUQUELEAR (facer bruído) = Non. Estroupelear  Verba de Incio (Ap.).
FARRAPEIRA (colcha de farrapos) Valdeorras, Farroupeira = Farrapeiro - 

Farrapento (vistido de farrapos).
FATO (grupo)  = Fato (grupo).
FATO (parvo)  = Non. Verba de Lugo (Ap.).
FREITA (crebada, fractura do terreo) = Freita - Atreita (ladeira dun monte 

pola que se bota a rolos leña ou madeira). Verba do Courel e Quiroga 
(Ap.).

GADALLO (castrón, macho de cabra) = Non. Godallo (muller porca; castrón 
en cío).

GALOCHAS (zocos) Tamén en Valdeorras = Non. Galochos - Galorchos 
(zapatos mal feitos). Verba do Incio (Ap).

GARNIAR (chorar enrrabexado dos nenos) = Non. Verba do Incio (Ap).
GARULA (fame) = Garula (vocábulo betanceiro que equival a verduras; 

xuntanza de xentes pra comer e se adivertir... etc.).
GOLADA (paso antre montes) = Non.  De Cervantes (Ap).
HACHIZOS (castelanismo por feitizos)  = Non.
HÉRBEDO

INANQUE - INAN QUE (inda que) = Non. Verba do Incio (Ap).
LAMBUXOS (lambetadas, golosías) = Non. Lambetada-lambiscada-lambu-

xada. Verba de Cangas, Incio (Ap).  
LANCAÑADAS (pasos longos) = Non. Verba de Lugo (Ap).
LARNEIRA (muller de falas soaves e queixosas) = Non.
LÉCORA (faladora, trapalleira) = Non. Verba do Incio (Ap).
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COMPARACIÓN ENTRE ALGUNHAS  
LOCUCIÓNS GALEGAS E CASTELÁS

No ver un burro a cuatro pasos:
Estar na aldea e non vel-as casas.

---------------------------------------
Estar a pan y a manteles:
Estar a pan e a un coitelo.

---------------------------------------
Estar entre la espada y la pared:
Estar entre o eixo e a roda.

---------------------------------------
Meter en berengenales:
Ceibal-o can na bouza.

---------------------------------------
Estar hecho una sopa:
Estar pingando.
Non quedar fío enxoito.

---------------------------------------
No estar la Magdalena para tafetanes:
Non estar o almacén pra gaitas.

---------------------------------------
Estar como unas pascuas:
Estar de xolda.

---------------------------------------
Se le contaban los huesos:
Estaba seco como vara de caínzo.

---------------------------------------
Ni tal cosa ni que niño muerto:
Nin tal cousa nin farrapo de gaita.

---------------------------------------
Caer en gracia:
Encherlle o ollo.

---------------------------------------
Hallar la horma de su zapato:
Atopar co zapato que lle afixo.

---------------------------------------
No mamarse el dedo:
Non me enganar pan de picos.
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---------------------------------------
Chuparse los dedos:
Saber que gorenta.

---------------------------------------
Buscarle las cosquillas:
Facerlle as deligras.

---------------------------------------
Despedir con cajas destempladas:
Botal-o como os cans na misa.

---------------------------------------
Haber la de Dios es Cristo:
Haber unha esganifa,
Habel-o demo,
Habel-o demo e súa nai.

---------------------------------------
Irse de picos pardos:
Ir de troula.

---------------------------------------
Estar a partir un piñón:
Levarse como o pan e o leite.

---------------------------------------
Estar a matar:
Estar como a cabra e o coitelo.

---------------------------------------
Ser más feo que Picio:
Ser nado n-unha noite escura.

---------------------------------------
Echarselas de valiente:
Pintal-a raiva.

---------------------------------------
Tomar las de Villadiego:
Dar sebo ás canelas,
Deixar terra pra nabos,
Nin pedir pan pra o camiño,
Liscar d’esgueiras.     

---------------------------------------
Quedar para vestir imágenes:
Quedar pra cocel-o carolo,
Quedar pra conchegal-os tizós.
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---------------------------------------
Cortarle los vuelos:
Crebarlle as unllas.

---------------------------------------
Llevarse un buen chasco:
Saírlle as contas furadas,
Saírlle a galiña choca.

---------------------------------------
Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe:
O que anda no muíño acaba enfariñado. 

NOMEADAS, ALCUMES OU MOTES DE PORTELA

Alcalde
Asadura
Asturiano
Balabai
Barrera
Barriga de ovella
Barateiro
Beralo
Bilbaino
Boixiño
Boxeador
Buranga 
Cabezallán
Cagaletas
Cagón
Caje
Caldosas
Cancelo
Candamio
Campanera
Campolo
Cantarenas
Cantrocho
Capitán
Capota 

Carallán
Carballo
Carrapata
Cascabel
Cerillas 
Coello
Conaxa
Corolo
Coronel
Corranchas 
Correxelo
Correxeliño
Croca 
Cuenca
Curavella
Curuxa
Curriña
Chanteiro
Chacalé
Checa
Chino
Chiñas
Bruta máquina 

 (O Barco)
Carabinas (Vilamartín)

Caracoles (O Barco)
Chunguito (Vilamartín)
Dios (Baxeles)
Dixo a mamá (Arcos) 
Gorriois (Valdeorras)
Ilustrado (Baxeles)
Lambón (Portela)

 Chirinela
Chirinovo
Chirivi
Chorente
Choupina
Chulana
Churri
Dema 
Fabas
Fabolo
Fantomas
Fardelas
Funguetas
Fungón
Gachero
Garaboias
Garaboiñas
Garabullo
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Gavilán
Gurín
Jota
Lambón
Liró
Lolo
Lorita
Louxeiro
Malilas
Manxaneda
Marcial
Margarito
Marcheira
Martillo
Maruxeiro
Marzabú
Matapitas
Melas
Meren
Merdavella
Militar
Miní
Mocarra
Músico
Musiquiña
Navarro
Nina

Nironí
Palanco
Mangalitón (Cernego)
Maormente (Baxeles)
Pernil (O Barco)
Pinchacarneira (¿)
Ranxo (Portela)
Requetrun (Portela)
Tequerreté (O Barco)

 Panderetas
Pariu
Parramplán
Parrumba
Pasallá
Patena
Paxariño
Pelacricas
Pelapividas
Pellona
Pendangas
Peña
Petarelo
Picho
Pipas
Pirixila
Pirulí
Popó

Ponciano
Poteiro
Quinto
Rao
Ranxo
Reberte
Riquitrón
Rizo
Romanones
Rubio
Señormio
Serodio
Sidra
Soutelo
Teiro
Tinís
Torillo
Trives
Trobo
Turulú
Vilela
Xabarín
Xarcleta
Xorxe
Zacarolo
Zanxas
Zumbón

 NOTAS ÁS NOMEADAS

Eis outra pequena lista de alcumes valdeorreses que, sen ser de Córgo-
mo, veñen á miña memoria. 

GORRIOIS e CARACOLES son ou foron as nomeadas de dúas honorábeis 
familias valdeorresas, entre as que houbo certa rivalidade política —con-
servadores, liberais— sen chegar, loubado sexa Deus, ás xenreiras dos Ca-
puletos e Montescos de Verona.
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Por defeito na pronuncia da palabra forno, naceu o alcume de FONO, 
CALLISTRA e CASAMIRO son nomes, non alcumes, que, polas características 
das dúas persoas que os levaron, pasaron a significar “argalleira” e “rapi-
ñeiro” respectivamente. GORRECHAS foi a nomeada que lle puxeron a un 
crego que en vez de solideu levaba gorra. E un marido, enrabechado por-
que a muller lle daba esmola a uns xitanos, chamou-lle CUQUETA á súa ca-
ridosa dona, inda que a coitada non tivera mentes de engadar aos homes.

O TIU VERDEAL ou VERDIAL seica foi un home dun grande inxenio, 
dunha grande imaxinación e de moita habelencia. Din que se tivera es-
tudos houbera sido un grande inventor de trebellos e ferramentas. Na súa 
vedrañeza, cando xa estaba un pouco tolo, construíu a “Colmea europea”: 
un edículo moi ben feito, a xeito de pequena torre, onde seica pensaba criar 
abellas, besbellos e bichocos.

O RANXO  era un auténtico ilustrado, un preclaro fillo de Portela, que 
sabía, ao seu xeito, descifrar enigmas millor que o grego Edipo e que, cunha 
clara adiviñación do témero porvir, preveu a era atómica cando dixo: “Vai 
a arde-lo mundo, porque se van a xuntar o margen con el origen parcial 
de la tierra, que me dixo quen, que o leu donde”. Tamén foi un moralista 
que censuraba acremente os bailes modernos. Son bailes parciales que non 
os poden bailar as persoas morales, porque esto de sácamo eiquí e métemo 
donde e agarromo ca mao que me esbolsa ¡o carallo!

Lémbro-me de que o meu pai me contou dunha retesía entre dous veci-
ños de Córgomo que, ao parecer, pertenecían á minoría ilustrada da aldea, 
na que un deles chamou-lle ao outro RODAS DE PILATOS, versión moi sui 
xéneris do dito “Ir de Herodes a Pilatos” e o alcumado contestou : “Cala 
tu, Rudimento do mundo”. E seica quedaron empatados nos alcumes.

Contaban en Córgomo que cando a nai dun tal tiu Lino (de nomeada, 
ARAÑA) soupo que un seu veciño ía a embarcar para Cuba, onde xa se 
atopaba o Lino, díxo-lle: “Se vas a Cuba, Dios queira que vaias, e veis ao 
meu Araña, Dios queira que o vexas, di-lle que se acorde da súa mai, ¡Dios 
queira que se acorde!”

Outro conto de ILUSTRADOS. Cando un rapaz do arrabaldo de Surrego 
foi a estudar ás Ermitas, voltou, ao fin do curso, presumindo do seu coñe-
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cimento dos casos gramaticais, que seica eran, de acordo co seu leial saber 
e entender, os seguintes: dominativo, germinativo, verbenetivo, e ativo. E 
da súa sabencia veu-lle a nomeada. E, por certo, outro ilustrado que ouvía 
este conto comentou, moi convencido e con aires de suficiencia: “Eses son 
nombres plurales”.

ILUSTRADO e EJE GIRATORIO foron alcumes postos polo Ferros, quen se 
daba moi bon xeito para baptizar: o primeiro caíu-lle a un veciño de Baxe-
les que tiña moita cultura americana e o segundo a un veciño de Córgomo, 
quen, nunha emposta electoral, afirmou, con moita enerxía: “Eu son o Eje 
giratorio da política deste povo”.

Esta era a oración do tiu Rulé cando ía á cama: “Con Dios me deito e 
con Dios me levanto; se amañezo, amañezo, se non, ¡ o carallo!”

Comentaba un parente meu, que TEQUERRETÉ era “Requeté” ó revés.

O DIXO A MAMÁ de Arcos estaba dominado pola súa muller, mais un día 
rebelou-se e marchou-se da casa montado na súa burra.

Onomatopeias musicais son os alcumes POTOI (trombón), PAMPLERA 
(tambor) e REQUETRÚN (cornetín); os dous primeiros, corgomeses, o tercei-
ro, de Portela. Os tres revelan amor á música e o Pamplera foi, por moitos 
anos, o tamborileiro dos gaiteiros “Os Peroliñas” de Córgomo.

Entre os personaxes orixinais da freguesía de San Xulián, destacaba 
sobranceiro o TIU XAN OU JUAN DAS GRALLEIRAS, polos seus ditos e chis-
tes. Era barroso, que era o nome que se lle daba en Valdeorras aos cantei-
ros polo material que empregaban como argamasa para ligar as pedras; 
era un auténtico criador de folclore e tiña grande facilidade para a rima. 
Decían-lle os rapaces: “Tiu Xan, vei a burra lle vai ó pan” e a resposta era: 
“Corre tras dela tu, cunha tranca no cu”. Era tamén moi dado ás “apego-
tas”: “Vouche decir os días da semana, menos un e, ¿a que non atinas cál 
foi o que deixei de decir?; ¡a que sin!; a ver: lunes, lunetes, martes, mar-
tetes, miércoles, miercolanes, jueves, Fernando, sábado, amén e domingo 
tamén; ¿cal deixei de decir?; pois o viernes; os collois (ou cagallois) dun 
burro merendes”.
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Tiña cantarenas moi súas, como esta: “A muller de Xan Guindán / e 
máis outra caldrupeira, / tiraron a Xan Guindán / de cabeza na caldei-
ra”. Algunhas eran netamente pornográficas e un chisquiño surrealistas: 
“A caralla dun francés, / envolta nunhas estopas, / parece un nino dun mes 
/ dos que paren as mocosas. A muller que capa os homes / trai a faca na 
faqueira; / fuxii homes, fuxii homes, / que eí vos ben a capadeira”. Outra 
apegota era: “Xa non nos chamamos barrosos os que facemo-las paredes; 
e logo, ¿como se chaman?, chamámo-nos ¡fóden-te eles!”.

Non era u tiu Xan o único amante da “poesía”. O tiu Morena acos-
tumaba a recitar este “poemiña” acastrapado, no que louvaba a un ma-
trimonio descoñecido para o recopilador: “Un pajarillo, madre, / se posó 
en un lorero, / y en el letrero dicía: ¡viva Eugenia Fernández y Clemente 
zapatero!”

“O Ignacio anda despacio porque ten o andacio, i o tiu Morena ten pouca 
pena” (ou non ten pena). Este é outro pequeño poema do tiu Xan das 
Gralleiras, no que pintaba a pouca vontade de traballar que tiñan os 
dous.

O nomeado SALERA seica era moi elegante e, por eso, decían-lle: “Eí vén o 
Salera, / con gorra de visera / e corbata encarnada, / de cu colorada”. 
A CHILICRINA era unha nena moi simpática e moi fraquiña, polo que lle 
cantaban: “A Antoña chilicrina / leva dous pares de medias, / pra  que 
lle digan os mozos / ¡hai que gordas tei-las pernas!”

O TIU TOILE era tamén músico nos intres de vagar, e debía formar parte 
dunha charanga que seica houbo fai moitos anos en Córgomo. A min 
contáronme que tocaba un instrumento (non sei cal sería) que, onoma-
topeicamente, sonaba asín: “torotó, torotó, torotoile”. Repetía esta peza 
moitas veces, pois era a única que sabía, polo que os rapaces lle decían: 
“Tiu Domingo, ¡mude outra!”

Os mozos da aldea cantaban a misa (había e hai moi boas voces en Valdeo-
rras). Nun ensaio (cando se cantaba en latín) andaba o coro de rapaces 
a retornear os “kiries”, uns longos kiries: “kirie eeee, eee, eee...”; e un 
vello que ouvía o ensaio, coidando que se esqueceran do final da depre-
cación, berrou-lles impaciente: “!leisón, carallo, leisón!”
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Seguimos a falar de música. Estaba o tiu Xan movendo un lastrón moi pe-
sado e cando acabou de poñe-lo onde tiña que ficar, dixo, enxugando a 
frente cun panizolo: “¡Carallo!; si te pesaran tanto os violís, leve o demo 
si iba andar tanto cego a toca-los polas feiras”.

Sempre hai categorías, mesmo dentro do gremio dos parvos. Dun cam-
peón de asneiras, decían os veciños: “Ese non é un burro, ese é unha 
vaca”. Seica os burros son menos burros que as vacas.

Dito do EJE: “Padres brutos, fillos animales: ¿quen lle ensinou ó burro 
dun albardeiro a vender azafrán? Esto, de acordo co meu leal saber 
e entender, debe equivaler a: “De ruín madeira nunca boa estela”, 
pero, sen dúbida, era máis “sofisticado” (como decimos agora) o dito 
do Eje.

O COCACAMA era un parvo, de noi sei donde, que andaba a pedichar polas 
portas. Cando lle decían (porque era mozo): “¡Folgazán, vai a traballar, 
colle a aixada!”, contestaba: “¡Coca a cama, vai chover!”

O PALOGATO foi a Cuba. Cando volveu traguía algúns cartiños e contaba 
en “cubantrapo” (hai máis trapos que o castrapo): “Eu aló ganaba sien 
pesos pa guardar y sincuenta pa lo gato”.

MERDAVELLA, PEXOTE e PINGÓN, seica lle tiñan alerxia ao xabón.

O COMPADRE (de mozo, lixeiramente filomarxista), contaba que cando vi-
ñera o comunismo el ía a andar de inspeutor dos soviets, montado nun 
cabalo blanco.

O que vai vender un boi na feira, dá-lle ao animal un aguilladazo debaixo 
da testa, para que a erga e se vexa arrogante, decíndo-lle ao mesmo 
tempo: ALZA BOI, ou ALZA CASTAÑA (pois esta é a cor que máis abonda 
no armentío galego). Un escolante que houbo en Córgomo aló polos 
anos vinte tiña un tique nervoso que o facía erguer a testa a miúdo e de 
aí veulle a nomeada.

Houbo un PURO e un PITILLO. O Puro era o pai do Pitillo, secuencia moi 
nomeadora moi de acordo coa lóxica. O Pitillo chamába-lle á augar-
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dente cariñana (corrompendo a palabra cariñena, bon viño aragonés); 
de ese erro veu-lle o alcume de CARIÑANA.

O tiu Puro era xastre e o CHIRIGOTA tamén, os dous eran do mesmo arra-
baldo. Entre os dous ensináronme algunhas cantarenas. 



Apéndice III
OBRA INÉDITA
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Apéndice IV

A POESÍA DE TEMA SOCIOLINGÜÍSTICO DE FLORENCIO 
DELGADO GURRIARÁN

PATRICIA CALVIÑO FACAL

SÉCHU SENDE

1. Florencio Delgado Gurriarán nace en 1903 e forma parte da deno-
minada Xeración do 25, que, segundo Méndez Ferrín está “formada por 
persoas nadas, máis ou menos, entre 1895 e 1909”1 e que “son unha sorte 
de fillos da Xerazón Nós”, como Alexandre Bóveda (1901), Manuel Anto-
nio (1900) ou Amado Carballo (1901).

A vida desta xeración transcorre paralela a unha serie de acontecemen-
tos —en moitos dos cales Florencio foi tendo participación activa— que 
serán fundamentais para o futuro do país e da lingua: 1907, fundación de 
Solidaridad Gallega; 1916, das Irmandades da Fala; 1918, Asemblea Na-
cionalista de Lugo; 1923, creación do Seminario de Estudos Galegos —do 
que Gurriarán se fai socio protector en 19282 (2)—; 1931, fundación do Par- 
tido Galeguista —afiliado no ano 1933, ocupará cargos de responsabilida-
de—; Guerra Civil; exilio; Consello de Galiza; Galeuzca etc.

Nas décadas que abren o século apareceran varios dicionarios e gramá-
ticas, empresas editoriais, revistas etc., e xermolarán múltiples iniciativas 

1. Méndez Ferrín, Xosé Luís. De Pondal e Novoneyra. Xerais, Vigo, 1984.

2. Quen nos achegou este e outros datos sobre Florencio Delgarro foi Ricardo Gurria-
rán, valiosa fonte de información a raíz do seu erudito labor de investigación sobre 
o escritor do Barco de Valdeorras. Agradecémoslle as facilidades que puxo ao noso 
dispor.
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a favor da defensa da identidade galega, creándose un clima intelectual e 
social acertadamente denominado “Segundo Rexurdimento”.

Daquela obsérvase un aumento da castelanización e da diglosia na 
sociedade, mais tamén é o momento histórico do inicio do espallamento 
programado da concienciación lingüística de resistencia do galego como 
lingua minorizada, principal símbolo de identidade ameazada dun pobo. 
Ao longo da súa vida, Florencio desenvolveu un interesante e polifacético 
labor intelectual relacionado coa lingua. Ao lado da súa obra poética co-
ñecemos outras achegas de grande interese que sería preciso analizar de 
vagar: traducións (O cemiterio mariño, de Valéry, por exemplo), estudos 
gramaticais (un traballo sobre o adverbio, unha comparación entre algun-
has locucións —refráns— galegas e castelás), vocabularios, achegamentos 
dialectais á fala de Valdeorras, aproximacións á toponimia, recensións crí-
ticas, labores editoriais en revistas —Vieiros, por exemplo— e unha anto-
loxía simbólica na nosa historia: Cancioneiro da loita galega etc., cunha 
visión preocupada ora pola historia interna da lingua ora pola súa historia 
externa; e consideracións sobre a planificación lingüística que tocan aspec-
tos do status da lingua e do corpus.

2. Os integrantes da Xeración Nós chegan á conciencia da Galiza na 
madurez das súas vidas, logo do percorrido na busca da propia identidade 
galega. Ao remate da súa evolución ideolóxica, exposta en Nós, os inadap-
tados de Risco ou en Arredor de si de Otero Pedrayo, descobren unha nova 
forma de mirar e unha nova dimensión da existencia da Galiza: a propia, 
escurecida, oculta, solapada pola perspectiva española. 

E, se Otero Pedrayo, Castelao ou Risco conseguen chegar á Galiza na 
madurez das súas vidas, logo do percorrido na busca da propia identidade 
galega, a seguinte xeración vai acadar esa meta antes. Serán o adolescente 
arredista Manuel Antonio, ou o Florencio Delgado dos poemas galegos 
dos quince anos, e moitos outros, quen por primeira vez de xeito común, 
ou cando menos coincidente, adquiran a conciencia galeguista cando no-
vos. É fundamental saber que na historia do século XX, a xeración de 
Florencio é a primeira que comeza a adquirir un compromiso cultural e 
político con Galiza, ideoloxicamente moderno, xa na adolescencia, camiño 
aberto polos de Nós e que hoxe, na fin do milenio, están tomando miles de 
mozos e mozas que asumen, en diferente grao, o espírito do nacionalismo 
galego: xa organizados socialmente (sindicatos de estudantes, asociacións 
xuvenís...) xa de xeito individual. Chama a nosa atención o relativamente 
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importante número de escritores/as novos/as organizados en diferentes 
colectivos poéticos, que descobren individualmente e despois constrúen 
colectivamente coa palabra esa forma de ollar a Galiza. E asumen acti-
vamente a defensa e resistencia da identidade minorizada e o camiño da 
normalización. Tamén Florencio nos interesa por iso, como un exemplo 
dunha época, pola proximidade do seu percorrido de comezos de século ao 
percorrido de moitos adolescentes nos que hoxe abrolla a semente. E entre 
Florencio e nós imaxinamos unha ponte. 

3. A transición dun contido ideolóxico pode expresarse en termos apa-
rentemente non ideolóxicos, mais implicitamente didácticos ou propagan-
dísticos. A literatura —e hoxe a publicidade e os media— xogou historica-
mente un papel  de transmisión ideolóxica en todas as sociedades. Facilita 
a recepción, amenizándoa. En sociedades como a nosa, a difusión dunha 
mensaxe de resistencia —alternativa, marxinada, minorizada— como é a 
da defensa ante a castelanización, vai procurar escoller as vías máis direc-
tas e populares de comunicación, vías ás que a miúdo non ten acceso, por 
impedimentos do sistema. Por exemplo, a Xeración Nós procuraba a difu-
sión popular dun sentimento galeguista coas coleccións de narrativa Lar e 
Céltiga, coa difusión de revistas periódicas ou coa implicación nas popu-
lares Irmandades etc. É simbólico que a primeira obra literaria da historia 
moderna da nosa lingua, A gaita gallega de Añón, sexa un exemplo desta 
literatura de resistencia.

4. Nunha sociedade como a nosa —en conflito lingüístico— o problema 
da lingua configúrase como un importante tema literario. Desde o “Falade 
miniñas, falade galego” de Pondal ao “Artefacto Burbur” de Igor Lugrís, 
pasando polo “Eu falo porque si” de Celso Emilio Ferreiro, o “Teño lingua 
nai teño lingua pa i/ e unha lingua filla / que me marabilla” de Manuel 
María, e Manolo Rivas, Chus Pato etc., o autor do texto literario escribe 
co obxectivo de actuar na conciencia do lector. Que a literatura non trans-
forma a sociedade? De certo, non a deixa intacta. Ou, como di Calvet n’A 
guerra das linguas: as cousas non son como son senón como as describen, 
ou describimos3.

A literatura con intención social de Florencio pretende intervir na his-
toria da lingua e converterse noutro instrumento normalizador, porque 
aspira á transformación dos comportamentos, dos usos, dos valores e das 

3. Calvet, Louis Jean. Lingüistique et colonialisme. Ed. Payrot, París, 1974.
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actitudes lingüísticas. A literatura convértese nun medio de comunica-
ción e representación do conflito lingüístico, construíndo a descrición da 
realidade do problema desde o punto de vista da lingua minorizada e 
oprimida.

Desde o punto de vista pragmático, case podemos dicir que calquera 
destes poemas de Florencio de raíz sociolingüística pode estar preto, pola 
súa intención de acción social, dun slogan dunha campaña de promoción 
do galego da Mesa pola Normalización, por exemplo. 

Florencio expón na súa poesía de tema lingüístico os sinais do conflito. 
Por un lado poemiza os valores sociais que agriden a integridade da nosa 
lingua, a diglosia e os prexuízos:

– O galego é “cousa pasada”, antiga, “de catro vellos”.
– O galego é “ordinario” e “feio”.
– O galego é “doce e fermoso” e apropiadísimo para a poesía (senti-

mental) pero non ten a capacidade que posúen todas as linguas para ser 
vehículo pleno de expresión4.

– Dentro ou fóra da Galiza cómpre ocultar que se é galego. A lingua e a 
orixe galegas desprestixian e son inferiores á lingua e orixe española.

Por outro lado, e como consecuencia da anterior situación social, Flo-
rencio tamén escribe sobre a natureza e procesos internos da lingua: as 
alternancias de lingua, en Preguntade a calquer neniño pera5; as inter-
ferencias, en Cantarenas do castrapo6  e na Carta de Guan de la Era; e, 
finalmente, a asimilación.

O seu tema lingüístico máis recorrente, o cabalo de batalla de Floren-
cio, é o castrapo, síntoma e expresión lingüística do sometemento da lingua 
minorizada, o galego, pola lingua minorizadora, o castelán. En Cantarenas 
do castrapo, Florencio fainos ver perfectamente como o paso intermedio 
entre o monolingüismo na lingua propia e o monolingüismo na lingua im-
portada é un estadio de bilingüismo diglósico —absolutamente desharmó-
nico— que impulsa a invasión das interferencias lingüísticas.

¿Bilingüismo? Sei que as cobras
teñen a lingua fendida
¿Bilingüismo é o que nos cómpre?
¿É reptiliña Galiza?

4. Tiramos estes exemplos do poema “Carta de Guan de la Era el Doutor Nuevo Campito”, 
en O soño do guieiro, Ediciós do Castro, A Coruña, 1985.

5. O soño do guieiro.

6. Ídem.
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O castrapo é o “noxentísimo andacio” que prexudica a integridade da 
expresión lingüística do pobo galego, e que frea e impide o proceso de 
aceptación dunha variante formal do galego.

Neste mesmo poema Florencio refírese ao problema da substitución do 
galego pola lingua española:

O esquecermos o galego
para falar castelán...
Florencio, que viviu o exilio en México, recoñece o proceso da asimi-

lación ou substitución do galego e equipárao a procesos semellantes, com-
parando a realidade mundial das linguas, e así, por exemplo, no poema 
refírese ao “anglotrapo ou ianquitrapo” —espanglish— coñecido por el de 
primeira man. Xa nun artigo do ano 1967 (“Notas ó Diccionario galego-
Castelán de don Eladio Rodríguez”, revista Compostela, México) Floren-
cio refírese a outras manifestacións do problema das linguas no mundo e 
así comenta os casos dos hispanos no sur dos Estados Unidos e compara o 
proceso galego co caso do hebreo en Israel.

5.  A descrición dun novo burgués de comezos de século, comerciante 
enriquecido pola usura, desclasado e que deriva na política por intereses 
exclusivamente persoais, podería xerar un ensaio biográfico de interese. 
Mais foi un texto literario, O porco de pé, de Risco, o texto que mellor 
nos aproximou ao coñecemento da popular figura do cacique. A través do 
humor, do escarnio, do ridículo.

A antropoloxía relacionou o humor coa sociedade dos homes e das mu-
lleres. A ironía7 pode considerarse como unha forma de defensa —ou de 
ataque—, segundo os antropólogos, nunha situación de conflito social. No 
noso caso, xorde a retranca.

6. Velaí a importancia do humor como estratexia: por exemplo, na Car-
ta de Guan de la Era al doutor Nuevo Campito. 

O poema é unha parodia do uniformismo lingüístico, das forzas que 
pretenden a substitución da identidade galega pola castelá: ¿Pra que falar-

7. Nos últimos tempos este recurso ao repertorio humorístico acadou especial recoñece-
mento a raíz do premio Nobel concedido ao dramaturgo Darío Fo, que coa súa lite-
ratura “xograresca” sitúa o escarnio, a parodia ou a ironía como estratexias históricas 
fundamentais na construción da literatura, liñas ata hai moi pouco reducidas á consi-
deración de discurso marxinal e incorrecto. Nesta liña, un dos poemas máis coñecidos 
de Florencio, o escarnio “Fuco, Fuquiño” (O soño do guieiro), sería un exemplo de trans-
cendencia burlesca.
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me jallejo cando l’habla castelana... Pra que ter d’apellidos unas palabras 
tan bastas coma Ferreira, Campelo...

O poema é unha descrición paródica do desertor lingüístico. Coa ridi-
culización do personaxe Guan de la Era e das súas palabras, dirixidas con 
alento de apoio ao doutor Nuevo Campito (personaxe histórico, o doutor 
Novo Campelo, belixerante na altura contra o galego, que á volta dunha 
viaxe a Berlín presume de cosmopolitismo), Florencio consegue un efecto 
interesante: ao lermos desautorizadas polo ridículo —polo escarnio— as 
súas ideas sobre o galego, o seu discurso aliado de “adimiración” ao doutor 
Novo atinxe e salpica de desacreditación o propio proceder antigaleguista 
desa persoa histórica.

É como unha versión máis, esta vez na literatura culta de autor, entre 
as moitas historias populares de ridiculizacións dos desertores lingüísticos. 
Como o conto do angazo e do emigrante: un emigrante retorna da Suíza 
á aldea e volve falando castelán. “Yo ya te me olvidé el gallego”. Cando 
vai camiñando por un carreiro pisa os dentes dun angazo e o pao dálle 
con forza nos fociños. “Auh, como doe, carallo!” Ridiculízase así a quen 
rexeita a súa identidade a cambio doutra, ao renegado. E vén sendo este 
un recorrente método de defensa diante da castelanización. Un relato po-
pular de resistencia lingüística. Recordemos o personaxe castrapista de O 
documento, de Ánxel Fole.

Este conxunto de poemas de Florencio é poesía de resistencia. Hai un 
obxectivo didáctico. Florencio debuxa a desfavorábel situación da lingua 
galega e pretende a sensibilización do receptor cara á defensa da identida-
de galega. Eis o foco temático profundo da súa poesía social: a identidade. 
En Cantarenas do castrapo escribe: “Galiza é soio Galiza / inda que o non 
queira ser”. E en “Loubanza dos nomes enxebres”8  —O soño do guiei-
ro— fai unha exposición maxistral en defensa da toponimia galega, contra 
o absurdo da súa castelanización.

7.  Porque non é a lingua quen prestixia a xente, é a xente quen prestixia 
a lingua.

Un dos primeiros poemas de Florencio trata o tema dos prexuízos lin-
güísticos. De 1931 é o que comeza “Preguntade a calquer neniño pera”. 
Como naquel debuxo de Xaquín Marín onde un personaxe di “Yo llevo a 
Galicia muy adentro” e outro responde “Pois a ver se a ceibas pola boca”, 
neste poema un personaxe explica: “Yo te soy más gallego que cualquiera” 

8. O soño do guieiro.
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pero “¿como voy hablar cual los paisanos? [...] Yo te soy hombre fino, no 
te soy ordinario”.

Florencio expón o prexuízo axial da historia moderna de Galiza: falar 
castelán é falar ben, fina e educadamente; falar galego é falar mal, de bru-
tos e ignorantes.

Neste mesmo ano de 1999 fixemos unha enquisa de actitudes sobre 
o galego no centro Vicente Otero, de Carral, nun curso de 3º da ESO 
(14-16 anos). Mesturada entre outras, formulamos a seguinte pregunta: 
Pensas que o galego é unha lingua bruta? Un 20 por cento do alumnado 
respondeu afirmativamente. O resultado desta enquisa informal e pouco 
científica chama a atención, máis aínda tendo en conta que a maioría do 
alumnado é galegofalante. Alguén considera o castelán un idioma bruto? 
Non existe o “bilingüísmo harmónico”.

8. Por outro lado, no poema de Florencio enseguida observamos nos in-
terlocutores a inclinación ao autoodio cando descubrimos que eses castelan-
falantes aparentes —o neno “pera”, o señorote da calva cintilante, a rapariga 
feituca testa oca etc.— foron galegofalantes iniciais, como así o delatan os 
galeguismos do seu artificioso español: “Yo te soy...”, “Mismo, mismo, no 
puedo afegurarme” “La Coruña” etc. Fonética, sintáctica, morfolóxica, lexi-
camente, Florencio reflicte como o galego se evidencia como un estigma da 
verdadeira estirpe e raíz do colonizado, do asimilado, do desarraigado.

9. Nos “Pregos dun valdeorrés ao Nazareno do Barco”9 Florencio invo-
ca a Xesús Cristo pedíndolle proximidade: “Achégate máis a eles (os gale-
gofalantes) / pra que poidan, os seus pregos / falarche no propio idioma”. 
A distancia que se interpón entre o fillo do Deus dos católicos e o pobo 
crente preséntase como extensa por causas comunicativas: os representan-
tes de Cristo non lle falan ao pobo na súa lingua. A Igrexa católica na 
Galiza non se caracterizou polo respecto á lingua dos galegos. A pesar da 
presión continua das correntes críticas concienciadas na defensa da lingua, 
representante dunha poboación cada vez máis achegada ao seu país, nin 
sequera hoxe en día a dirección da Igrexa galega fai esforzos a prol da 
normalización e continúa a desapegarse radical e insultantemente da so-
ciedade na que desenvolve as súas tarefas. 

Polo tanto, a oración de Florencio procura a axuda de Cristo en mate-
ria lingüística. Diríxese directamente ao fillo de Deus en busca de xustiza 

9. Ídem.
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social para que interceda no conflito lingüístico a prol dos galegos e gale-
gas. A referencia ao fenómeno de linguas de contacto expresado en termos 
de tensión e poder percíbese nesa estrofa final: “Deixa que pregarche os 
deixen no nobre falar galego”. É dicir, que eles, os axentes da castelaniza-
ción —directamente os múltiples responsábeis da Igrexa, desde o crego ao 
arcebispo; indirectamente todas as forzas desgaleguizadoras— cesen a súa 
política asimilista. 

O Florencio católico pídelle a Cristo colaboración no proceso de nor-
malización lingüística. Cunha metáfora doada inserida no horizonte se-
mántico do cristianismo, e polo tanto do irracional, equipara as enfermi-
dades dos gafos, cegos, tolleitos, pobres e “dos que aturaron desprezos” 
coa doenza lingüística do pobo galego, vítima dun proceso de inxustiza e 
abuso: a imposición dunha lingua allea. 

10. O Florencio de antes da guerra civil comeza a participar nun proxec-
to emocionante: o inicio do proceso de extensión da conciencia colectiva, 
agora falando en termos sociolingüísticos. É o momento histórico en que 
aparece a contestación á diglosia, a oposición á marxinación. Organizado 
por unha elite intelectual e política con intereses populares, é o momento 
do xiro, da inflexión, da insubmisión á hexemonía do castelán, da revolta 
fronte á inercia da castelanización, a superación da diglosia. Son os anos do 
xermolo, valores nos que Florencio se educa sentimental e ideoloxicamen-
te. Son os anos da virtual transformación efectiva de Galiza, desbaratada, 
naquela altura, no ano 1936.

Florencio demostra un compromiso globalmente humano. E demóstrao 
a pluralidade de temas que enriquecen a súa poesía (o amor, a natureza, a 
xustiza, a lingua...). Coa súa poesía de tema (socio)lingüístico móstrase, ta-
mén, como poeta social, alén do reducionismo que supón clasificalo como 
imaxinista.

A súa participación activa nos movementos e sucesos históricos deste 
século (Seminario de Estudos Galegos, Partido Galeguista, organizacións 
antifascistas durante e guerra civil, organizacións do exilio, Consello de 
Galiza etc.) reflicten un compromiso cívico que alcanza a súa expresión 
poética. 

Florencio Delgado Gurriarán e outros intelectuais formados na Galiza 
do primeiro terzo do século sabíanse guieiros dunha reforma radicalmente 
transformadora e eran practicantes, avant la lettre, do interesante principio 
de Calvet no que se refire que o fenómeno de dominación lingüística é a 
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consecuencia dunha situación de dominación política. Polo tanto, “a hexe-
monía lingüística combátese ante todo non no dominio lingüístico, mais 
por medio, e no dominio, político”10.

Nestas poucas páxinas detivémonos nalgúns aspectos da obra de Flo-
rencio Delgado Gurriarán relacionados coa historia externa da lingua, co 
seu status social, coa relación entre a nosa lingua e a nosa sociedade. Entre 
os poemas de tema (socio)lingüístico procuramos tocar aspectos que con-
sideramos aínda moi actuais no noso tempo. Nestes apuntamentos só ro-
zamos algunhas ideas, mais consideramos que á súa obra lle cumpriría un 
estudo literario xeral en múltiples dimensións. Por motivos de espazo non 
puidemos achegarnos a dous temas que consideramos moi interesantes: a 
súa poesía crioula e a cuestión da normativización do galego, con respecto 
á que o noso autor ten vontade reintegracionista. 

.......
Exemplo de aplicación didáctica da poesía sociolingüística de Florencio 

Delgado Gurriarán 
1. Os nomes de lugares reflicten as características físicas dos terreos. Esa 

unión entre a lingua e o espazo físico é común a todas as sociedades, de 
todos os tempos. No poema “Loubanza dos nomes enxebres” temos varios 
exemplos: “Veiga Muíños”, “Valdeorras”.

A historia dos topónimos tamén serve de espello para coñecer a historia 
dos territorios e das sociedades. As linguas expresan as relacións de poder 
entre os seus falantes, e a españolización da toponimia galega é un exem-
plo. Como o nome latino se transforma en “Ponteareas” a medida que nace 
a nosa lingua romance; como durante sete séculos ese é o nome propio, e 
indiscutíbel, do lugar; como a imposición dunha lingua allea durante os Sé-
culos Escuros introduce o espurio “Puenteareas” e mesmo “Puenteáreas”; 
como Franco exerce unha violencia descomunal sobre os nosos topónimos; 
como se recupera oficialmente “Ponteareas” coa vontade da maioría dos 
galegos e galegas nos últimos anos neste século; como forzas contrarias ou 
indiferentes á normalización lingüística se manteñen en posturas propias 
doutros tempos, sen respectar o único topónimo válido: o galego.

No franquismo chégase ao ridículo: Niño de Aguia pasa a ser oficial-
mente Niño de la Guía; o Carballiño, El Carballino.

Unha orde do ministro de gobernación de 1939 di o seguinte: “Asimis-
mo queda prohibido el empleo de términos de idiomas distintos del espa-
ñol para la nomenclatura de los hospedajes en España, sin prejuicio de que 

10. Calvet, Louis Jean. Obra xa citada.
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puedan usarse nombres geográficos del estranjero en la titulación de los 
mismos”, o que explica o feito de que poidamos ver tantos bares Zurich ou 
Rhin, e porque aínda nos chaman a atención as vellas rotulacións dalgúns 
bares como El Ribero ou cafeterías como Orense.

Aínda hoxe hai desaxustes propios do conflito lingüístico: no concello 
de Vila de Cruces, un sinal anuncia que o lugar por onde pasamos co noso 
vehículo se chama “Arreta”, na vez que “A recta”, exemplificando a situa-
ción anormal á que está sometida a variante formal do galego. 

2. Florencio, no poema ao “Doutor Nuevo Campito”, parodia a caste-
lanización dos nomes enxebres, con grande acerto humorístico.

a) Procura a resposta: Que topónimos ocultan as deturpacións castela-
nizantes?

Cellanueva
Olleros
Ordeñaba
El Roble

b) Coñeces algún topónimo galego españolizado? Cales?

3. Se un monte ou un río, ou unha fraga, puidesen falar, que lingua 
falarían na Galiza?

Moitos dos nomes de lugares, aldeas, vilas e cidades galegas son cente-
narios e mesmo milenarios. Mais a transformación da nosa sociedade su-
pón tamén a creación de novos espazos da habitabilidade e de convivencia 
aos que cómpre dotar de nomes. 

a) Busca e rexistra os nomes de urbanizacións de recente construción, 
de portais de edificios, de barrios, de diversas instalacións etc. Cantos hai 
en galego? Cantos en castelán?

En que medida se respecta a identidade do noso país?
Por exemplo, en Santiago, unha urbanización de recente construción 

chámase “Aldeanova”; na Coruña, outra é “Los Rosales”.
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Carta a Mosteiro, das Sociedades Hispano Confederadas, 
que fixera un listado de galegos na fronte do Ebro en 1938, 
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Melo, Santiago: 33, 59, 71
Méndez Ferrín, Xosé Luís: 14, 372, 381
Meruéndano, Manuel: 301
“Mico” (de Córgomo): 141
Millares Carlo, Agustín: 258
Miranda, Manuel: 24, 142
Misol, Arsenio: 37
“Mocha” (de Córgomo): 141
Monteagudo, Luís: 28
Montenegro (militar ourensán): 141
Montes, Euxenio: 114, 250, 308
Montiel, Sara: 304
Morales (militar): 241
Moratín, Leandro Fernández de: 162
Mosteiro, das Sociedades Hispano 

Confederadas: 114, 400, 409
Mosteiro, Emilio: 114, 400
Moyrón, Modesto: 52
Muíños González, Xosé M.: 136

N

Nelken, Margarita: 262
Nervo, Amado: 35, 325
Nogueira, Leopoldo: 64, 71
Nogueira, Pedro: 45
Noriega Varela, Antonio: 116
Novo Campelo, Alexandre: 86
Novoa González, Emilio: 59, 97, 130
Novoa Santos, Roberto: 258
Novoneira, Uxío: 291
Núñez, Matías: 61
Núñez Álvarez, Víctor: 112
Núñez Núñez, Xosé: 52
Núñez Seixas, Miguel Anxo: 345, 379
Núñez Seixas, Xosé Manuel: 9, 134, 

196
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O

Obolido, Alberto: 144
Ogando Vázquez, Francisco: 360, 364
Olano Fernández, Eduardo: 144 
Olmo, Lauro: 33, 45, 358-359, 362, 

364, 367
Ontañón, Eduardo de: 35
Oñate, Felipe: 67
Osorio-Tafall Fernández, Bibiano: 134, 

379, 400
Otero, Xosé: 71
Otero Espasandín, Xosé: 115, 237
Otero Pedrayo, Ramón: 36, 51, 55, 60, 

66-68, 72, 104, 109, 118-119, 123, 
178, 226, 234, 242-243, 248, 252, 
254, 264-265, 269, 277, 286, 297, 
301, 315, 320, 330, 334, 377, 380, 
382

Outeiriño, Ricardo: 67

P

Page (tradutor de gaélico): 196
Palaciá, Guillermo: 261, 262
Palacios, Antonio: 349
Paredes (poeta castelán): 148
Parente, Xosé Luís: 109
Patiño, Antón: 295
Paz, Octavio: 262
Paz-Andrade, Valentín: 48, 198, 199, 

200, 214, 242, 244, 245, 271, 282, 
295, 319, 323, 349, 352-354, 359-
360, 364, 367, 381

Pazos, Alfonso: 130, 136, 167
Pazos Jiménez, Rafael: 114, 
Pellit, Severino: 145, 149, 177-178, 241 
Pemán, José María: 315

Peña-Rey, Manuel: 136
Pereira, Virxinia: 324
Pérez de Ayala, Ramón: 35
Pérez Lista, Manuel: 365
Pérez Vega, Castor: 137-138
Perille Garra, Xosé: 67
Picasso, Pablo Ruíz: 262
Pimentel, Luís: 233, 293, 330
Piñeiro (capitán destacado no Barco): 

143
Piñeiro, Ramón: 235, 303, 307-308, 

319, 323-324, 352-353, 360, 364
“Pisabarros” (crego de Veigamuíños): 

141
“Pistón” (de Córgomo): 141
Pita, Emilio: 213, 233-234, 268
Pla, Dolores: 8, 14, 20, 27, 47, 69, 142, 

148, 167, 176, 200, 214, 320, 343, 
345

“Ple” (de Córgomo): 45
Pondal, Eduardo: 32, 35, 78, 116, 179, 

198, 212, 213, 330, 381
Porteiro Viña, Manuel: 177-178, 219, 

254, 261-262
Portela, Charo: 199
Pousa Antelo, Avelino: 349-350, 352, 

354
Prada, Andrés de: 26
Prada, Amancio: 219
Prada, Buenaventura: 26
Prada, familia de Portela de Valdeorras: 

26, 141
Prada, Odilo: 45
Prada, Rodolfo: 174, 216, 275, 282, 

319, 409
Prada, Xaime: 35, 56, 59, 60, 61, 71, 

357-358
Prada Delgado, Roberto: 48
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Prada Santalla, Adelmo: 167
Prada Santalla, Pura: 167
Pradas Fariñas, Carlos: 167
Prados, Emilio: 262
Prieto, Abelardo: 104
Prieto, Indalecio: 102-103, 217
Prieto Marcos, Manuel: 237, 250, 330
Primo de Rivera, Miguel: 49, 69, 219
Puente, Manuel: 328, 334
Puga, Isidro: 177, 282

Q

Queralt Mir (laboratorios): 216, 241
Quessada, Xaime: 298
Quevedo y Villegas, Francisco: 128, 

162 

“Quico” (de Córgomo): 141
Quintana Prieto, Augusto: 358
Quiroga, Elena: 162
Quiroga, Leopoldo: 45
Quiroga, Xosé: 360
Quiroga Palacios, Fernando: 277
Quiroga Vázquez, Manuel: 49-50
Quiroga Velarde, Xosé: 50

R

Ramón Fernández-Oxea, Xosé (Ben-
Cho-Shey): 109, 178, 254, 307, 310

Ramos Colemán, Xohán Luís: 117, 119
Ramos de Castro: 308, 310, 379
Rañó, Xermán: 177, 179, 261
Regueiro, Ánxel: 9-10, 61,
Rei, Anxo: 9-10, 267
Rejano, Juan: 262
Rey Baltar: 178, 213

Reyes, Alfonso: 179, 258
Riba, Carles: 34, 
Rimbaud, Arthur: 224, 299, 317
Risco, Vicente: 39, 55, 59-60, 66, 103, 

109, 111-112, 133, 136, 242-243, 
245, 253, 277, 315, 380

“Rito” (de Córgomo): 45
Rivas Cheriff, Cipriano: 262
Rivaya Llamedo, Luís: 71, 72, 109
Rivaya Riaño, Luís: 33, 36, 56, 103, 

129
Rivaya Riaño, Xosé Guillermo: 36
Rodríguez, Elixio: 8, 23, 149-151, 167-

168, 171, 174, 176, 177, 215, 219, 
241, 261, 268, 276, 282-283, 285, 
296, 301-302, 381, 402, 405

Rodríguez, Francisco: 133
Rodríguez, Policarpo: 104
Rodríguez, Salvador: 36
Rodríguez Arias, Pilar: 334
Rodríguez Casas: 149
Rodríguez Castro, Plácido: 9, 13, 14, 

224-226, 234, 249, 380
Rodríguez Cebrián, Eugenia: 20, 23
Rodríguez de Bretaña, Roxelio (Requeté):
Rodríguez Díaz, Roxelio: 11, 148, 177-

178, 199, 213, 235, 254-255, 261-
262, 271, 273-274, 282, 349-351, 
354

Rodríguez Fer, Claudio: 152, 168, 381
Rodríguez Fernández, Xosé: 301
Rodríguez González, Eladio: 135, 293, 

295, 297, 317, 320, 400
Rodrigues Lapa, Manuel: 360
Rodríguez López, Xoaquín: 68, 72
Rodríguez y López, Narciso: 28
Rof Codina, Xoán: 242
Rollán, Xulián: 45
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Rotschild: 209
Rubens, Peter Paul: 114
Ruíz de Padrón: 358

S

Sanadrián, Guadalupe (tía Lupe): 392
Sánchez, Miguel: 133
Sánchez Guisande: 268
Sánchez Mondelo, Carlos: 167
Sández García, Miguel: 104
Santaliestra (militar): 241
Santalla, Avelino: 23, 48, 140, 142
Santomil, Anxo: 366
Seixas, padre: 323
Sende, Séchu: 10, 21, 23, 409
Seoane, Luís: 178
“Severino” (de Córgomo): 310
Sigüenza, Xulio: 114, 162, 234, 330
Silva Ferreiro: 138, 142, 381
“Sinforiano” (de Córgomo): 310
Solinís, Wenceslao: 177
Soto, Luís: 150, 167, 219, 254, 258, 

261, 268, 272, 277, 279-283, 285, 
299-302, 308, 345 

Souto, Arturo: 146, 272, 286
Souto, Uxío: 177, 282
Stavisky, Alexandre: 209
Suárez, Adolfo: 352
Suárez Delgado, Lois: 112
Suárez Picallo, Ramón: 60, 72, 149, 

174, 178, 278, 349, 380

T

Taibo, Victoriano: 116
Tarrío, Anxo: 301
Teixeira de Pascoaes: 125

Teixeiro, Celia: 20, 23, 37, 92, 144-146, 
173, 177, 215, 241, 320, 335, 343, 
355, 363, 403, 406-407

Terán, Félix: 71
Ticiano: 114
Tobío Fernández, Luís: 9
Tomé (galego exiliado en México): 254, 

292-293
Torres, Xohana: 291
Tovar, Antón: 308
Trincado, Augusto: 53
Trincado, Segundo: 39, 103, 143

U

Unamuno, Miguel de: 35, 313
Urquijo Landaluce, Pedro: 242, 313
Usera Bugallal, Luís: 54

V

Valcarce, Manuel: 55-56, 60-61, 243, 
244, 356

Valcárcel, Xerónimo: 140
Valente, Xosé Ánxel: 308
Valenzuela, Ramón: 149, 400
Valéry, Paul: 224, 226, 253, 254, 328
Valín, Andrés: 149, 177, 179, 241, 261, 

274, 282
Valle-Inclán, Ramón María: 187, 258, 

338
Varela F., Ramom: 35
Varela Jácome, Benito: 249, 268, 381
Varela Torres, Lourenzo: 233
Vázquez, Pura: 162, 178, 254, 308
Vázquez García, Baldomero: 104
Vázquez Humasqué, Adolfo: 178, 271, 

279



95

Vázquez Quiroga, Manuel: 104
Velo, Carlos: 134, 172, 177, 179, 196, 

241, 254, 271-272, 274-276, 279-
280, 285, 293-298, 301

Viedma, Alfonso de: 35
Vilamelle, Amaro: 35
Vilas Sánchez, Marisol: 20, 23
Villar Ponte, Antón: 59-60, 65, 72, 113-

116, 223, 349, 380-381
Villagómez, Miro (Xan das Cousas): 56, 

59, 65-66, 68, 103, 109, 112, 124, 
130, 132, 134

Villaverde, Elixio: 24, 176, 219
Viqueira, Luísa: 276
Viqueira, Xohán Vicente: 34

Y

Yáñez, Antonio: 279
Yebra Gurriarán, Abelardo: 30

Z

“Zarampallo” (de Córgomo): 45


