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C ALEN barbas, falen cartas, sentencia o portavoz Roleiro, reclaman-
do que se manteñan “usos e costumes” na Contenda dos labradores 
de Caldelas (1671), que narra o enfrontamento entre os morado-
res deste concello galego cos veciños portugueses da outra beira 
do Miño. Proclama así a importancia testemuñal dos documentos 

fronte ao relato oral, por máis que este se pretenda garantía da memoria transmi-
tida de xeración en xeración pola comunidade. 

Tamén os coordinadores deste volume colectivo quixemos que falasen os 
textos para mostrar a práctica de creación e escrita en galego durante a Idade 
Moderna. É esta unha etapa coñecida polo decaemento no uso do galego nos 
ámbitos máis formais e no cultivo como lingua escrita, incluída a lingua lite-
raria. Este apagamento leva aparellada unha forte estigmatización social que en 
certo grao perdura ata hoxe, a pesar do “rexurdimento” iniciado no século xix 
e dos progresos normalizadores producidos desde o derradeiro cuartel do século 
xx. Ademais, coincide no tempo coa evolución seguida polo galego e as outras 
linguas románicas veciñas, que rompen coa etapa medieval e van con�gurando 
as respectivas modalidades modernas, progresivamente afastadas entre si; no oc-
cidente peninsular coincide, por esa e outras razóns, co avance da diferenciación 
entre galego e portugués.

No ámbito da historia da lingua e da literatura, nas últimas décadas producí-
ronse importantes avances no coñecemento desta etapa histórica, grazas á crecen-
te atención prestada por investigadores desde diversas ópticas e a unha procura 
bastante sistemática en bibliotecas e arquivos. En Gondomar. Corpus dixital de 
textos galegos da Idade Moderna, do que somos responsables, reunimos este labor 
colectivo e, xunto a outros recursos, ofrecemos o catálogo de textos coñecidos, así 
como a súa edición (paleográ�ca e interpretativa) e reprodución fotográ�ca. Por 
fortuna, o repositorio Gondomar non está pechado: segue aberto a novas achegas, 
a novos textos descubertos, a novos testemuños da escrita en galego neste período. 
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O noso empeño é que falen cartas para seguir alumeando uns séculos que xa non 
debemos seguir alcumando “escuros”.

Consonte os obxectivos de mostrar a mudanza e avances producidos nas últi-
mas décadas, este volume estrutúrase en tres partes. 

Na primeira, “Galicia e o galego na Idade Moderna”, despréganse catro visións 
panorámicas complementarias sobre o período, desde o punto de vista da historia 
política e social (Pegerto Saavedra), da sociolingüística (Henrique Monteagudo), 
da lingüística histórica (Ramón Mariño) e da cultura libraria (Concha Varela).

A segunda, “Edición dixital e corpus lingüísticos”, ten como obxectivo mos-
trar proxectos de referencia ibéricos e contemporáneos, que combinan a edición 
e visibilización de textos históricos coa súa explotación como corpus lingüísticos. 
Nos catro capítulos que a integran preséntanse ferramentas para a edición de 
textos e compilación de corpus (Maarten Janssen e Gael Vaamonde), así como 
reflexións de carácter metodolóxico arredor de tres corpus de textos da Idade Mo-
derna: Gondomar (Rosario Álvarez e Ernesto González Seoane), Post Scriptum 
(Rita Marquilhas) e ESenCAT (Joan Torruella).

Na terceira, “Bago a bago. Novos textos, novas interpretacións”, ofrécense di-
versas contribucións con presentación e análise de textos descoñecidos ou que se 
daban por perdidos, en concreto unha peza dramática ata o de agora ignorada 
do Cura de Fruíme (Damián Suárez e Ramón Mariño), unha serie de cincuenta 
décimas de autor anónimo contra Diego Cernadas (Xosé A. Fernández Salgado), 
os textos galegos recollidos nos Ocios poéticos do Padre Feijoo (Rosario Álvarez) e 
unha nova copia do Romance da Urca (Ramón Mariño e Damián Suárez). Ade-
mais, a sección inclúe cadanseu estudo sobre dous dos círculos que neste dilatado 
período de seca animaron a produción de textos en galego: o do conde de Gon-
domar (Xosé Luís Rodríguez Montederramo) e o dos colexios da Compañía de 
Xesús (Julio González Montañés). 

Confiamos en que este volume contribúa a disipar a néboa que aínda envolve 
este período da historia do galego e permita abrir novos camiños para o estudo e 
interpretación dunha produción escrita máis abondosa e variada do que inicial-
mente imaxinabamos. 
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1. INTRODUCIÓN: SOMBRAS E LUCES DOS SÉCULOS ESCUROS

Na historia de Galicia, os séculos xvi-xviii teñen, como é ben sabido, mala nota. 
Son os Séculos Escuros ou da decadencia, nos que o galego desapareceu dos pa-
peis, unha proba de que cos Reis Católicos o pobo quedou, en opinión de Cas-
telao, vencido e subordinado á corte e a Castela. Sería doado citar unha morea 
de textos que, desde as Irmandades até hoxe mesmo, sitúan nos anos finais do 
século xv a doma de Galicia polo centralismo e, en consecuencia, a perda da súa 
autonomía, co que deixaría de ter unha historia propia. Baste lembrar o célebre 
discurso de Castelao Alba de gloria, pronunciado en Bos Aires o 25 de xullo de 
1948 e incorporado ao libro iv de Sempre en Galiza: o groso da procesión de per-
soeiros que teñen un lugar de seu na historia de Galicia, ou “Santa Compaña de 
inmortaes galegos”, comeza con Prisciliano e remata cos Irmandiños, encadeados 
e dirixidos por Roi Xordo, e a carón deles vai tamén o valente Pedro Madruga, 
“que leva o puñal da traición espetado nas costas”, e “como grupo singular destá-
case o Mariscal Pardo de Cela, xunto cos seus compañeiros de marteiro, inxusta-
mente decapitados, que sosteñen con entrambas máns as propias cabezas, ainda 
frescas, que deitan sangue e piden xusticia”. Figuran así mesmo os tres arcebispos 
Fonseca, acompañados dunha mula cargada coas obras de Erasmo, e o cronista 
Vasco da Ponte. Pero despois dos persoeiros que presenciaron a fin dos tempos 
medievais e da impoñente tropa dos irmandiños, “comeza a decaer a categoria do 
fúnebre cortexo, como decaiu Galicia ao trocarse en povo sometido”. É certo que 
desta Santa Compaña de inmortais forman parte uns cantos homes que viviron 
nos Séculos Escuros, pero Galicia apenas se aproveitou do seu esforzo e talento: 
os mariños que participaron nos descubrimentos; os vicerreis de Nápoles e Sici-
lia, condes de Lemos e Monterrei, “que serviron lealmente a quén non merecía 
ser servido por ningún galego”; os embaixadores Zúñiga, Gondomar e Castro, 
“que inútilmente derrocharon talento, sabiduría e artes diplomáticas”, e mesmo 
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os sabios Sarmiento e Feixó, “que remediaron o retraso cultural de Hespaña”. Só 
os escultores Moure e Ferreiro e os arquitectos Andrade e Casas foron quen de 
ceibar “de cadeas a nosa orixinalidade oprimida”. Noutras partes da súa gran-
de obra, Castelao non perde ocasión de censurar a Raíña Católica, a principal 
responsable da “doma e castración de Galiza, so pretesto de abolir as inxusticias 
que viñan cometendo os Señores galegos”. O noso Reino caería mesmo na escra-
vitude, gobernado e explotado por estranxeiros:

O noso povo foi vítima do maquiavelismo castelán, pois era capaz de levantarse contra 
os seus señores i endexamáis pudo sacudir o xugo con que él mesmo axudou a someter â 
súa patria. Porque os nobres salváronse moi logo da pauliña dos reis; pero a plebe nunca 
pudo erguer a súa frente sudorosa. E d-aqueles erros e desventuras �cou Galiza enferma 
de escepticismo.

En de�nitiva, “Galiza �cou sometida a un réxime de colonia conquistada e 
indina de exercer dereitos políticos. Os Reis Católicos domaron a nobreza e cas-
traron ao povo para trocaren d-este xeito unha forza de touros en forza de bois” 
(Castelao 1992: 425-431, 547 e 614-615).

Castelao está sen dúbida in�uído por escritos de seu amigo Ramón Otero 
Pedrayo, e de modo especial polo Ensaio histórico sobre a cultura galega, libro edi-
tado por primeira vez en castelán en 1933, e que cita. A parte fundamental desta 
obra extraordinaria pola súa perspectiva e ambición está dedicada á tardoanti-
güidade e á Idade Media, que non remata ben para Galicia, en certa medida pola 
crise que viña notando a propia nobreza do Reino: 

Foi un tempo de poderosos caracteres desgastados en pequenas loitas […]. A tradición, 
máis forte e xusticieira cá historia, só conserva dous nomes: Soutomaior e Pardo de Cela. 
O primeiro dono violento, con carácter cheo de grandeza, na Galicia do Sur, indeciso 
aínda entre Portugal e España. O outro, Pardo de Cela, o único que acerta a encarnar 
como un símbolo a personalidade de Galicia. Por iso o machado que cortou a súa nobre 
cabeza na praza maior de Mondoñedo, no 17 de decembro de 1483, e a roca do seu 
Castelo da Frouseira tomado a traición, son, con todo dereito, un recordatorio e unha 
presencia en toda a vixilante meditación sobre o destino de Galicia.

En resumo, “o suplicio de Pardo de Cela cortou a última posibilidade de 
Galicia”. A partir de entón, o castelán foi dominante: “o país acepta unha con-
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dición provincial e vai sendo un recordo a súa vella e nobre dignidade histórica.  
A grandeza española oscureceu o brillo de Galicia”. Roto o contacto con Europa 
e á marxe do gran comercio atlántico, até na arte deixa de ser orixinal: “son dé-
cadas tan pobres e tristes que desafían a vontade do historiador máis animoso”. 
Pero quedaba aínda o pobo, “gardando as puras esencias que habían de agromar 
no barroco e no romanticismo do século xix” (Otero Pedrayo 1995: 179-192).

En efecto, se os grandes escultores e arquitectos dos séculos xvii e xviii puide-
ron romper as ataduras dunha orixinalidade encadeada, ao modo de Prometeo, 
foi debido a que o barroco, do mesmo modo que antes o románico, representa o 
espírito do pobo: “mentres o románico e o barroco marchan de abaixo arriba, o 
plateresco vai en sentido contrario de arriba abaixo, imposto por correntes estra-
ñas, mostrando a con�anza inicial da monarquía uni�cada xa segura do seu por-
vir”; por iso o Real Hospital é grande e fermoso, pero amosa unhas “exquisiteces 
decorativas un pouco forzadas e unha a�rmación do toledanismo que na cidade 
de Xelmírez non deixa de mostra-la súa intención dominadora”. 

Con estas longas citas queremos lembrar que inclusive aqueles autores máis 
coñecidos que insistiron na decadencia que, segundo eles, principiaba coa mo-
narquía dos Reis Católicos, admiten que nos “séculos escuros” xurdiron as gran-
des e singulares creacións do barroco galego, obras de arquitectura e escultura 
que, se non na súa totalidade, en boa medida aínda felizmente hoxe se poden ad-
mirar, e que forman unha parte substancial do noso patrimonio, e para Otero Pe-
drayo e outros estudosos posteriores deben considerarse compoñentes da propia 
identidade do país. Otero dedica un capítulo ao “solpor barroco”, un século que 
“cubriu benignamente a Galicia en conxunto e en tal quietude o espíritu galego 
deu a súa nota rica, harmoniosa, chea de orixinalidade, redondamente madura 
para o mundo, semellante e paralela en forza e plenitude á céltica prerromana e á 
románica”. O barroco xorde de xeito espontáneo e independente da moda, pois 
“o barroquismo é algo inxénito” nas aldeas, como se pode observar no traballo 
dos oleiros, dos albaneis, dos carpinteiros… “O estilo de vida é tamén barroco”, 
e para comprobalo basta ver as espigas de millo e os acios pendurados de bal-
cóns e teitos con evidente sentido decorativo; as formas de palleiros, das medas 
e da carga dun carro, cuxo canto “ten o sonido do órgano”; reparar nos traballos 
colectivos, nos parladoiros e nos cantares, en especial das mulleres… Por iso os 
arquitectos Andrade, Sarela, Casas Nóvoa e Simón Rodríguez 
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manexaron enormes masas de pedra, ordenándoas dunha maneira simple, sen a longa 
meditación técnica, deixándose levar polo íntimo impulso galego: o máximo equilibrio 
ligado á máxima gracia e expresión vital […]. Instrumentaron en grande, en colosal o 
tema e a inspiración da aldea collendo só do estilo as leis da estática e do equilibrio… 
(Otero Pedrayo 1995: 193-219).

Recentemente, Alfredo Vigo, no seu libro Barroco. La arquitectura sagrada del 
antiguo reino de Galicia (2012), retoma parcialmente algunha das ideas de Otero 
Pedrayo e sinala que en xeral os investigadores, incluídos os estranxeiros, recoñe-
cen a orixinalidade do barroco galego. Así, o seu mellor estudoso, Antonio Bonet 
Correa (1966), ten sinalado que este movemento artístico, en principio moda 
vida de fóra, pasou axiña a ser unha “expresión local”, e que “su idiosincrasia le 
llevó a constituir una de las escuelas más particulares de España”, ben é certo que 
coa �nalidade de proclamar o poder da igrexa, comezando pola de Santiago e 
continuando polos opulentos mosteiros bieitos e bernardos.

Ninguén disputa que os séculos xvii e xviii, por moi escuros que fosen, pre-
senciaron un espectacular �orecemento artístico, cunha arquitectura e escultura 
con formas profundamente galegas, en especial na arquitectura. Pero a maiores 
hai que dicir que Galicia acadou nesas centurias un peso demográ�co e económi-
co dentro de España que logo foi —e vai— perdendo de modo dramático. Con-
tra 1800 o país contaba con 1.500.000 habitantes, o 14% da poboación espa-
ñola; Cataluña, por exemplo, tiña arredor dun millón, e Holanda dous millóns: 
hoxe Cataluña multiplica por tres a poboación galega e Holanda case por sete. 
Un territorio que entón era una verdadeira masa demográ�ca estase a converter 
na actualidade nun xeriátrico, e a cada ano que pasa representa unha proporción 
menor da poboación do Estado (do 14% de 1800 baixou ao 5,8 no 2018). E se 
había tanta xente era debido, antes de nada, a que o sistema agrario acadara uns 
elevados niveis de produtividade, pois os veciños de cidades e vilas non repre-
sentaban máis do 5,5% do total. O complexo tecnolóxico agropecuario no seu 
conxunto mudou coa entrada do millo e logo das patacas, cuxo impacto non que-
dou reducido ao cultivo de dúas plantas novas que se engadían ás xa existentes, 
senón que afectou ás diferentes pezas sobre as que viñan funcionando a agricul-
tura e a gandería, por exemplo o aproveitamento do monte comunal. As explo-
tacións partíronse, o número de reses de cada familia diminuíu, pero mellorou en 
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calidade; o monte foi sometido a usos agrarios, en particular para proporcionar 
estrume para abono… Nas terras litorais e prelitorais e nos vales a paisaxe mudou 
por completo, e tamén a alimentación: se arredor de 1600 as xentes comían cen-
teo e millo miúdo (daquela simplemente millo) e tiñan unha abundante e variada 
cabana gandeira (na que entraba o vacún bravo, que non se xoncía), cen ou cento 
cincuenta anos despois as familias comían pan de millo americano, no mellor dos 
casos mesturado con algo de centeo, e criaban unha parella de vacas, uns porcos 
e media ducia de ovellas (Pérez García 1999, Saavedra 1999). 

Pero non se trata só dun sistema agropecuario que entre o Tambre e o Miño, 
e en vales farturentos coma o de Celanova, acadou tal complexidade ou virtuosi-
dade que o asemellaba á xardinería, de xeito que, aínda que se cultivase de modo 
permanente menos do 30% das terras, daba de comer a un verdadeiro formiguei-
ro humano. Había tamén ramos industriais potentes, asentados os principais no 
mundo rural. O máis importante con diferenza era o da fabricación de lenzos, 
hoxe ben coñecido, despois de que pasasen décadas sen que boa parte das mo-
nografías de historia rural lle prestasen atención. Trátase, en palabras de Xoán 
Carmona (1990), dunha industria rural doméstica, ou sexa, unha actividade que 
practicaban moitas familias nas súas propias casas �ando e tecendo, pero que 
acadou na segunda metade do século xviii unha entidade extraordinaria polo 
número de fogares implicados e pola cantidades de pezas fabricadas e vendidas 
en mercados externos, ben sexa o interior peninsular, ben América. Galicia ocu-
paba entón o primeiro lugar entre os territorios da península na produción de 
lenzos, até que por causas que agora non é momento de analizar esta industria 
desapareceu como tal na década de 1840; pouco máis quedou que o tecido para 
consumo familiar, e até se perdeu a memoria da que fora a industria nacional de 
Galicia, pois a actual da moda é unha creación ex novo, sen relación ningunha de 
�liación co antigo téxtil.

Aos lenzos engadíase o ferro, fabricado na ducia e media de ferrerías que che-
garon a funcionar nas montañas orientais (O Courel, Samos, Burón, Navia, te-
rra de Miranda), e que ocupaban moita xente a tempo parcial, nos traballos de 
arrincar e carretar o mineral e de facer carbón. Tamén notaron un forte des-
envolvemento desde 1770/1780 as fábricas de curtidos levantadas nos arredo-
res de Ferrol, Santiago, Noia, Allariz… En particular, Compostela, rodeada de 
instalacións construídas por comerciantes nas beiras do Sar e do Sarela, foi un 
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importante centro fabril deste ramo. Na matrícula industrial de 1857 Galicia 
concentraba un terzo dos curtidos elaborados en España, por diante de calque-
ra outro territorio. E estaba tamén, desde logo, a pesca, un sector que en 1760 
ocupaba, a miúdo tamén a tempo parcial, unhas 8000 familias dedicadas princi-
palmente á captura, salgadura e venda de sardiña (tamén de polbo, congro, 
pescada…). A chegada dos fomentadores cataláns desde mediados do xviii deu 
orixe a con�itos e polémicas, relacionadas coa novidade que representaba a xáve-
ga, pero remataron asentándose en moitos portos das rías occidentais e os des-
cendentes destas familias �gurarán nas últimas décadas do xix entre os principais 
promotores de industria conserveira. Pois hai que lembrar que dos catro ramos 
industrias mencionados só o da pesca tivo continuidade e innovacións técnicas; 
dito doutro xeito, a revolución industrial comeza en Galicia no sector pesqueiro, 
e é entón cando o mar acada un peso importante no conxunto da economía, que 
non tiña no século xviii, pois entón non había frota de altura, e tanto a pesca 
como o comercio eran actividades de cabotaxe. Desde 1750 Ferrol converteuse 
nun importante centro de construción de navíos para a armada, o que signi�ca 
que era tamén o lugar no que residían os saberes cientí�cos (matemáticas, física, 
xeografía e astronomía), e pasou en trinta anos de 1.500 a case 30.000 habitan-
tes, pero a súa economía oscilou moito, ao compás dos recursos �nanceiros e das 
necesidades militares (Carmona / Nadal 2005).

O caso é que no decorrer do século xix —o da revolución industrial— Ga-
licia sofre un proceso de desindustrialización moi grave, coa desaparición pri-
meiro dos lenzos, logo co peche das ferrerías e do alto forno de Sargadelos, e 
coa decadencia dos curtidos, de modo que en 1900 a economía do país quedara 
reducida ao ramo agropecuario e á pesca, e sectores auxiliares, como a constru-
ción naval. Por utilizar o acertado título dun traballo de Xoán Carmona e Jaime 
García-Lombardero (1988), Galicia pasou de ser unha “fábrica espallada” a �ns 
do xviii a un “parente de aldea” un século despois, ou sexa de exportar lenzos, 
ferro e coiros, á parte de gando e peixe, a ter unha economía moito menos diver-
si�cada, na que salvo o mar, o dominio do sector agropecuario era absoluto, de 
modo que facía o papel do veciño dun lugar calquera que subministra produtos 
da matanza doméstica aos parentes vilegos.

Polo tanto, desde o punto de vista demográ�co, económico e, desde logo, 
da historia da arte, parece ben asentado que os séculos xvii-xviii non deben 
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precisamente cuali�carse de “escuros”, pero si o xix, o do Rexurdimento. E no 
que toca á situación do idioma é certo que a escrita en galego, se non chegou a 
desaparecer de todo, si decaeu de xeito moi acusado, ao xeneralizarse o castelán 
na documentación administrativa civil e eclesiástica, na de tipo notarial e nos 
textos publicados, salvo os redactados en latín, entón lingua franca. En deter-
minados ámbitos institucionais o galego viña recuando fronte ao castelán desde 
antes de 1480, pero nos cincuenta anos seguintes deixa por completo de usarse 
nos documentos dos escribáns (Monteagudo 1999, Lorenzo 2004). É dicir, o 
galego para de escribirse nunha época estratéxica para as linguas romances: cando 
se difunde a imprenta e cando a produción de papeis aumenta de xeito notable, 
pois a monarquía goberna con papeis, o mesmo que a igrexa e logo os señores os 
seus estados.

Nada podo engadir eu ás aportacións rigorosas que �xeron e veñen facendo os 
�lólogos (Pensado, Monteagudo, Mariño Paz, Álvarez Blanco, Rodríguez Mon-
tederramo…). Só debo lembrar que o galego, ao non ter sido nunca lingua de 
corte, quero dicir de chancelería real, ao norte do Miño —pois emerxeu cando 
Galicia xa non tiña corte— atopábase nunha situación de debilidade institucio-
nal no momento no que os monarcas e as repúblicas, en toda Europa, impulsa-
ron o uso das linguas romances na administración. Diversos autores do xvii xa 
repararon en que neste punto o galego estaba en clara desvantaxe co portugués, 
e habería que engadir tamén que co catalán, lingua de corte —e polo mesmo 
de alfabetización— en Cataluña, Valencia e Mallorca até os decretos de Nova 
Planta, de principios do xviii. E aínda despois das disposicións que suprimiron 
as institucións propias, o catalán continuou empregándose durante décadas nas 
escolas, na administración local, nos documentos notariais, nos da igrexa secular 
e regular e na correspondencia e outros escritos persoais, como o impresionante 
diario (Calaix de sastre) do barón de Maldà, que ocupa 52 volumes redactados 
desde 1769 a 1819, ou os máis modestos libros de contas e notas escritos por 
payeses ricos.

Grazas aos esforzos de varios investigadores, en particular dos que levan adian-
te o proxecto Gondomar, nos últimos anos foron descubertos novos textos en 
galego e de seguro que aparecerán algúns máis no futuro. Hai que lembrar tamén 
que o profesor Fernando Bouza, verdadeira autoridade no eido da historia cul-
tural, deu a coñecer hai poucos anos dúas solicitudes presentadas diante do Real 
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Consello polo crego tudense, amigo de Lope de Vega, Lobariñas Feijoo para im-
prentar dúas obras escritas en galego, As Galegadas (1616) e A história de Galicia 
(1626). Da primeira, que non acadou autorización para ser editada, di o autor 
que a compuxo “con mucho estudio y trabajo”, e que “contiene en lengua gallega 
el origen de aquel Reyno”. A segunda tamén estaba escrita “en lengua propia y 
natural de Galicia”, e recibiu o visto bo dos censores, pero Lobariñas non logrou 
publicala, poida que por falta de orzamento (Bouza 2009: 25-29). E se houbese 
maior colaboración entre �lólogos e historiadores modernistas poderíase adian-
tar máis no coñecemento da lingua, pois na documentación notarial, xudicial e 
señorial é doado atopar palabras en galego, frases e mesmo pequenos parágrafos, 
en particular nas declaracións de testemuñas que figuran nos expedientes 
xudiciais.

Con todo, non penso que os posibles achados obriguen a mudar de xeito 
substancial a visión que hai dos séculos xvi-xviii como unha época na que a 
escrita en galego foi ben escasa, entre outras razóns porque non había unha alfa-
betización regulada na lingua, cousa que, na miña opinión, ao cabo tivo unha in-
�uenza decisiva, pois non estaba prohibido redactar e imprentar obras en galego. 
Polo mesmo compre insistir no valor engadido que ten a vizosa literatura popular 
(aínda que parcialmente se perdese), xa se trate de cantigas, ditos, contos ou pe-
quenas pezas de teatro (que recibían o nome de xogos, coma o de Santo Antón), 
un variado e dinámico corpus froito dunha intensa vida comunitaria nas aldeas, 
parroquias, romarías e feiras, unha sociabilidade multiforme que se desenvolvía 
en galego, á marxe do mundo o�cial ou a miúdo contra el, pois é ben sabido que 
moitas xuntanzas eran censuradas e prohibidas, sen resultado, polas autoridades 
eclesiásticas e civís. Nas �adas, muiñadas, esfollas, velorios…, abundaban as vis-
tas licenciosas, as olladas lascivas, as palabras obscenas e as apalpadas torpes. As xen-
tes de 1800 coñecían algunhas palabras a maiores cás de 1500 (novos cultivos, 
termos da doutrina), pero sobre todo falaban moito máis entre elas, pois o propio 
crecemento da poboación multiplicou os intercambios de toda clase en lugares 
e freguesías (non era o mesmo vivir nunha aldea de dous veciños que nunha de 
dez ou quince), e apareceron tarefas de tipo comunitario e celebracións relixiosas 
e profanas: as relacionadas co traballo do liño, as esfollas do millo, diversas ro-
marías e festividades relixiosas, as feiras no século xviii, as tabernas… (Saavedra 
1994, Blanco Pérez 2002, Dubert 2007).
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2. A DOMA DO REINO

Citábamos ao comezo textos nos que Castelao e Otero Pedrayo establecían no 
reinado dos Reis Católicos a época na que Galicia pasaba de ter unha historia 
propia a outra na que quedaba reducida a unha escura provincia, sen vida de seu, 
por máis que conservase o nome de reino. A estes autores poderían engadirse 
outros de onte e hoxe. Tampouco faltan, claro, os que sosteñen que as medidas 
que tomaron os monarcas Isabel e Fernando foron moi bene�ciosas para o país, 
caso do Murguía da Historia de Galicia e de Galicia (no libro El foro amósase 
máis pesimista no tocante a situación social posterior aos Reis Católicos), de 
López Ferreiro e varios máis tamén do pasado e do presente. De modo que todos 
concordan en que o reinado de Isabel e Fernando foi decisivo para Galicia, só que 
por razón diferentes, negativas ou positivas. Digamos que hai certa confusión de 
pareceres á hora de valorar as medidas políticas que tomaron para o control do 
Reino.

Deixando agora á parte estes debates, tan vellos e actuais a un tempo, o que 
parece ben asentado e que desde 1480 principalmente comeza para Galicia, no 
terreo político e social, un tempo novo, e a novidade vén determinada pola a�r-
mación do poder real cunha intensidade antes descoñecida, que se concreta no 
sometemento, polas boas ou polas malas, da nobreza, na cobranza regular de 
trabucos (alcabalas, servizos) e nos inicios da reforma dos mosteiros bieitos e 
bernardos, que ten máis de control político que de contido relixioso. Para levar a 
termo este programa, os monarcas crearon ou �xeron operativas institucións que 
encarnaban o seu poder nun territorio periférico: o gobernador, máis adiante 
intitulado a maiores capitán xeneral, provisto de poderes extraordinarios de tipo 
represivo e apoiado por tropas traídas a Galicia a propósito e logo polas da Santa 
Hermandad. Nalgúns documentos tamén se lle chama visorrei, termo que indica 
a importancia do cargo nun Reino no que o poder real era até entón case desco-
ñecido. A carón do gobernador irase formando a Real Audiencia ou tribunal de 
letrados procedentes de fóra de Galicia (Fernández Vega 1982). 

A pesar de que non resulta raro atopar a�rmacións como a de que os Reis 
Católicos remataron coa autonomía de Galicia, cómpre deixar claro que na altura 
de 1470, e ben antes, Galicia era un reino nominal, sen ningunha institución 
propia nin ordenamento xurídico-político diferenciado dentro da coroa de Cas-
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tela. Nada disto se ten atopado, porque non o había, e unha proba ben clara está 
en que Galicia participara nas cortes de Castela, sinal da vixencia dunha unifor-
midade político-�scal. As tres provincias Vascongadas, por exemplo, pertencían 
á coroa de Castela (igual que despois a Navarra conquistada por Fernando o 
Católico), pero nin tiñan voto nas cortes nin o querían, porque de aceptalo que-
darían asimiladas no terreo institucional e �scal ao espazo castelán, en prexuízo 
do seu propio sistema foral, diferente en cada unha delas, e que non deixaron 
de defender e reforzar desde �nais do século xv. E a varias cidades da coroa de 
Aragón Filipe V concedeulles o voto nas cortes de Castela xustamente despois 
de suprimir as institucións propias, con séculos de antigüidade, e de implantar 
en Aragón, Valencia, Cataluña e Mallorca o modelo administrativo castelán. Polo 
mesmo, unha cousa é que os monarcas Isabel e Fernando establecesen en Galicia 
institucións novas, que actuaban no seu nome, e outra que desaparecese o que 
non existía. 

A suposta autonomía de Galicia consistía na case ausencia do poder real, pola 
incapacidade que durante o século xv tiveron os monarcas para exercelo fronte 
aos poderes señoriais das principais estirpes nobres e tamén de institucións ecle-
siásticas, coma os arcebispos de Santiago. Aínda que os seus textos teñan moito 
de apoloxía da obra —providencial— dos Reis Católicos, os cronistas dan fe de 
que Galicia era un territorio no que os mandatos dos monarcas non obraban. 
O Reino de Galicia, a�rma Hernando del Pulgar, 

estuvo en grandes guerras e disensiones […]. E ni el rey don Enrique, hermano de la 
reina [Católica], ni menos el rey don Juan, su padre, pudieron en los tiempos pasados 
sojuzgar aquel Reino, ni los caballeros e moradores del les obedecían como reyes deben 
ser obedeçidos, ni se cumplían sus mandamientos, ni les pagaban sus rentas, salvo a la 
voluntad de los que querían pagar.

E Jerónimo de Zurita di que cos novos monarcas “se comenzó a domar aque-
lla tierra de Galicia, porque no solo los caballeros della, pero todas las gentes de 
aquella nación eran unos contra otros muy arriscados e guerreros”, e cando no 
verán de 1480 entraron no Reino o novo gobernador, Fernando de Acuña, e o 
seu asesor letrado, Lope de Chinchilla, non foron ben recibidos en nengunha 
poboación até que lles deu o seu apoio o arcebispo Alonso de Fonseca II: 
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Tan duros y pertinaces estaban [os galegos] en tomar el freno y rendirse a las leyes que 
les reducían a la paz y la justicia, que tan necesaria era en aquel Reino, prevaleciendo en 
él las armas y sus bandos y contiendas ordinarias, de que se seguían muy graves e atroces 
delitos e insultos. 

Na opinión dos cronistas, guiados —repito— por intencións ou funcións 
apoloxéticas, os monarcas conseguiron en moi pouco tempo implantar a xustiza 
no Reino, pois en facer xustiza consistía en substancia o exercicio do poder real. 
Así, cando Fernando de Acuña e López de Chinchilla chamaron a Compostela 
a procuradores de varias cidades e vilas, algúns destes declararon que, salvo que 
viñesen con poderes do mesmo Deus, nada serían capaces de facer:

Así como traían poder del rey de la tierra les era menester traer poder del Rey del çielo 
para punir tantos tiranos y malhechores como en aquel Reino había, e administrar en 
él la justicia que se debía executar; de otra forma no creían que se pudiese poner en él 
ninguna execución de justicia.

Polo que,

oídas estas razones, aquel caballero y aquel letrado les dixeron: Estad, señores, de mejor 
ánimo de lo que estáis, y tened buena esperança en Dios y en la prudençia del rey e de la 
reina nuestros señores, en la voluntad e deseo que tienen a la administración de justicia. 
Ca, con la ayuda de Dios, nosotros trabajaremos de tal manera que las tiranías cesen e los 
tiranos sean perseguidos, e cada uno de los moradores deste Reino viva en paz e sosiego, 
de manera que sean señores de los suyo.

Un propósito que —a�rma Pulgar— conseguiron en moi pouco tempo:

E visto que osaban facer justiçia pública de los que prendían, los pueblos se esforzaban e 
alegraban, e los malfechores estaban con gran miedo […]. E con esta forma que tuvieron 
en la administraçión de la justiçia paçi�caron en espaçio de año y medio todo el Reino de 
Galizia, de manera que los moradores de aquella tierra, que nunca pensaron ver justiçia 
ni libertad en ella, como redimidos de largo cautiverio, daban graçias da Dios por la gran 
seguridad de que goçaban (apud Saavedra, 2007b I: 17-21, para os diversos textos).

Os nobres, sometidos política e militarmente, obrigados a saír para Granada 
na compaña dos monarcas cando en 1486 visitaron Galicia, e algúns mesmo 
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axustizados en situacións diferentes (Pardo de Cela, Pedro Madruga), non con-
cordarían coa opinión dos cronistas, nin tampouco moitas familias plebeas que 
na década de 1490 tiveron que pagar pesadísimos trabucos cobrados a forza polas 
tropas da Santa Hermandad. Pero parece certo que as novas institucións, a do 
gobernamento, que tiña competencias xudiciais, e logo a Audiencia que se foi 
constituíndo, espertaron en moitos concellos unha con�anza que non poucas 
veces quedaría frustrada, pois os veciños agardaban verse libres das rendas que 
viñan pagando aos señores desde había décadas. Aconteceu ao �nal que, salvo 
cargas de tipo moi arbitrario, caso de algunhas corveas para reparar castelos ou 
para outros mesteres, as sentenzas deixaron en vigor as prestacións que lles foran 
impostas aos labregos, dito doutro xeito, a nobreza foi en xeral moi ben tratada 
desde o punto de vista patrimonial, pois viu garantida no novo contexto político 
a meirande parte das rendas, á marxe de que moitas tivesen unha orixe violen-
ta: o mesmo feito de telas cobrado durante corenta anos era proba de posesión 
inmemorial, un título que tiña o mesmo valor que os documentos escritos, que 
neste caso rara vez existían, porque os señores impuxeran pola forza aos vasalos as 
cargas que se lles antollara (Baz Vicente 1996). Neste punto o mesmo Castelao 
recoñece que os nobres foron sometidos e tiveron que marchar do Reino, pero 
que seguiron gozando das súas riquezas:

Certo que os Reis Católicos venceron aos nobres galegos; pero dispóis non quixeron 
privalos do domiño feudal, asimilando os antiquísimos señoríos de Galiza âs propiedades 
basadas en recentes conquistas e usurpacións, trocando así os anacrónicos impostos en 
rentas ben saneadas. Os Reis Católicos máis ben se esmeraron en contentaren aos nobres 
vencidos, conquerindo a súa adhesión, para utilizalos nas empresas do imperio.

Por iso considera Castelao que o absentismo da nobreza, nestas condicións, 
foi para Galicia “unha perda irreparable de riqueza e diñidade, porque ao non 
seren abolidos os señoríos, aqueles nobres non deixaron de pesar, dende lonxe, 
sobor da nosa economía, e con eles marchouse a rebeldía, o orgullo, a insumisión 
da patria galega”, namentres quedou no reino unha tropa de �dalgos, “impoten-
tes e vaidosos, ao frente d-un povo bulrado, abatido, roubado e sen nengunha 
espranza de salvación” (Castelao 1992: 623-624). 

En todo caso, hai que reparar nese bo trato patrimonial (reforzado polas leis 
de Toro de 1505, que regulan os morgados), que afecta ao conxunto da nobreza 
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e que foi obra dos monarcas, que saíron mesmo en defensa de aristócratas que 
pasaban apuros xudiciais. Vistas así as cousas, os casos de Pardo de Cela e Pedro 
Madruga son excepcionais e deben ser explicados atendendo a circunstancias 
concretas, pero é dubidoso que estes caporais poidan ser considerados represen-
tantes no seu tempo das liberdades galegas, aínda que as Irmandades debatesen 
se o Día da Patria Galega debía ser o 25 de xullo ou o 17 de decembro… Claro 
que todo o tocante ás datas e lugares de memoria ten pouco que ver coa realidade 
histórica dos feitos, e moito máis co signi�cado cambiante que a comunidade lles 
vai atribuíndo cando se trata de construír unha identidade e uns afectos patrios: 
Pardo de Cela ou os mártires de Carral son bos exemplos de como ao longo do 
tempo pode cambiar, no imaxinario social, a valoración política de persoas e 
acontecementos do pasado, como ten estudado Ramón Villares (2017).

Ademais, os acontecementos políticos acaecidos en Galicia a �ns do xv non 
poden verse como algo particular deste Reino, senón que hai que contemplalos 
e valoralos tendo en conta un contexto histórico no que o poder real, sexa en 
Castela, en Francia ou en Inglaterra, se a�rmou fronte aos poderes da nobreza, 
á marxe de que o concepto de “estado absolutista” de Perry Anderson fose debi-
damente criticado por historiadores que advertiron da persistencia dunha plu-
ralidade de poderes que os diversos monarcas respectaron até adiantada a Idade 
Moderna. Pero, e xa quedou indicado, Galicia carecía de institucións propias ou 
dun estatuto xurídico-político particular dentro da coroa de Castela, como tiña 
cada unha das tres provincias vascongadas, por non mencionar, xa fóra de Caste-
la, os territorios da coroa de Aragón. Será xustamente na Idade Moderna cando 
apareza unha asemblea ou parlamento novo, que vai representar o Reino: a Xunta 
do Reino ou “Junta General del Reino de Galicia”, que daba corpo no plano po-
lítico á singularidade de Galicia dentro da coroa de Castela. Por iso a institución 
se intitula simplemente “Reino”, xa que representa, de acordo cos criterios esta-
mentais do Antigo Réxime, o Reino no sentido territorial e demográ�co. A Xun-
ta vaise consolidando, dunha maneira aínda mal coñecida, na primeira metade 
do xvi, pero o proceso de institucionalización responde aos intereses da propia 
monarquía, que precisaba da mediación das cidades cabezas de provincia para 
facer chegar a un mundo rural, dominado polos señores dos centos de xurisdi-
cións e coutos, os pedidos �scais e de levas. Pois as Xuntas estaban formadas por 
un cabaleiro-deputado por cada unha das sete cidades, e normalmente reuníanse 
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por iniciativa do rei ou dos seus representantes. Non obstante, tiveron unha im-
portante actividade desde 1599 a 1712, con moitas reunións e negociacións, e 
en certos momentos amosaron serias resistencias ás peticións de subsidios e de 
soldados das autoridades reais (Artaza Montero 1998, Eiras Roel 1995-2005). 

Con todo, non debemos silenciar que a Xunta era unha institución feble: 
reuníase cando lles interesaba ao rei e aos seus delegados; a diferenza do que 
acontecía coas institucións da coroa de Aragón, provincias vascongadas e reino de 
Navarra, non tiña unha deputación permanente nin ingresos propios, senón que 
os gastos das viaxes e sesións se repartían entre a poboación, que os consideraba 
unha carga sen utilidade para o país e, máis importante, a Xunta non defendía 
liberdades ou constitucións que bene�ciasen o conxunto da poboación, como 
acontecía coas cortes dos territorios antes mencionados, por non falar dos Esta-
dos Provinciais de Bretaña, que mantiveron con éxito a constitución bretoa até a 
Revolución. Por iso penso que nunca houbo unha identi�cación da poboación 
coas Xuntas do Reino, cousa que non ten que ver, na miña opinión, co feito de 
que nas reunións e na documentación usasen sempre o castelán (tamén o facían 
as xuntas do señorío de Biscaia e das provincias de Guipúscoa e Araba; os Estados 
Provinciais de Bretaña nunca empregaron o bretón nin o gallo). Así, a indiferenza 
popular acompañou a súa discreta desaparición en 1833, cando o Reino unitario 
quedou esnaquizado nas catro provincias actuais.

As Xuntas do Reino eran unha asemblea representativa institucionalmente 
débil, sen facultades de goberno e formadas só por �dalgos vilegos, pero no plano 
político constituían a corporación que singularizaba a Galicia dentro da coroa 
de Castela, e os cabaleiros deputados tiñan a conciencia de pertencer a un Reino 
moi antigo, católico e nobre, que non sempre era tratado dentro da Monar-
quía Hispana como merecía. En efecto, un certo sentimento de agravio vaise 
estendendo desde a segunda metade do xvi, derivado do feito de que o goberno 
eclesiástico e civil de Galicia estivese en mans de foráneos e tamén das burlas que 
sobre os galegos aparecían na literatura castelá. Do mesmo sentimento participan 
nobres que ocupan altos empregos na administración real, de modo especial don 
Diego Sarmiento de Acuña e o VII Conde de Lemos, don Pedro Fernández de 
Castro, e logo autores diversos, até chegar ao padre Samiento. O primeiro tratou 
de combater co seu labor de mecenado os tópicos que circulaban sobre Galicia 
e os galegos (apoio aos traballos de Ojea e de Atanasio de Lobera), e o segundo 
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é, segundo parece, o autor de El búho gallego, e tivo unha intervención decisiva 
para que Galicia recuperase en 1621 o voto en cortes. Na correspondencia que 
mantén con membros da familia Boán, aos que favorecera, queda de manifesto 
o seu compromiso coa condición de galego: “por vm. é echo lo que é podido, 
como galego e home de pro…”, escribe desde Nápoles en xaneiro de 1613 (Ferro 
Couselo 1972: 55).

No medio século que vai de 1480 a 1530 a monarquía estableceu en Galicia 
un marco institucional que operou até principios do xix. Se ben a historiografía 
insistiu moito nos acontecementos da década de 1480 (actuación do gobernador 
Fernando de Acuña, establecemento da Santa Hermandad, visita real no outono 
de 1486, decapitación de Pardo de Cela e probable asasinato de Pedro Madruga, 
división do patrimonio do condado de Lemos á morte de don Pedro Álvarez 
de Cabreira, que perdeu as terras do Bierzo, Cabreira e Ribeira), o certo é que 
até rematada a guerra das Comunidades as reformas dos Reis Católicos non se 
consolidan, pois cando �na a raíña, en 1504, o conde de Lemos don Rodrigo, o 
señor de Andrade e logo o arcebispo de Santiago Alonso de Fonseca III fanse con 
control do Reino até 1522, sen contar para nada coa Audiencia e co gobernador. 
A inestabilidade política motivou que a nobreza tomase precaucións diante de 
posibles levantamentos de vasalos, pois estaban ben frescos os recordos da grande 
rebelión irmandiña, que sen dúbida in�uíu para que a meirande parte das casas 
da aristocracia rematasen aceptando mansamente a nova orde política, que lles 
garantía unha seguridade que antes non tiñan: agora eran as institucións da mo-
narquía as encargadas de manter a paz social, e cando esas institucións deixaban 
de funcionar con normalidade, como aconteceu desde 1504 a 1522, os señores, 
leigos e eclesiásticos, debían estar precavidos para imprevistos. Esa é a razón da 
xunta de Melide, de decembro de 1520: noticiosos os nobres e principais digni-
dades eclesiásticas de que con ocasión da guerra das Comunidades apareceran en 
Castela e León levantamentos antiseñoriais, acordan facer un pacto para axudarse 
uns a outros, dado o caso de que os con�itos se espallen por Galicia. E o II conde 
de Lemos, don Rodrigo Henríquez Osorio, que nunca lle perdoou a Fernando o 
Católico que favorecese a división do patrimonio condal de seu avó, para deixalo 
sen todo o que está alá do Cebreiro (incorporando á coroa, ademais, a importan-
te vila de Ponferrada), cando chegou a hora de verdade e a cidade de Ourense lle 
pediu consello en setembro de 1520 sobre se debía unirse ou non ao movemento 



Pegerto Saavedra

32

comuneiro (petición ben indicativa da in�uencia de don Rodrigo, que non era 
señor de Ourense), respondeu que diante de todo había que obedecer ao rei, pois 
só deste xeito estaba garantida a paz. Mellor un poder real forte que a ameaza 
duns novos irmandiños (Portela Pazos 1957, García Oro 1981).

3. A REAL AUDIENCIA: UN GOBERNO DE XUÍCES

López Ferreiro escribiu con acerto en Fueros municipales que desde 1480 Galicia 
foi gobernada polas togas, que ocuparon o lugar que viña correspondendo ás 
armas:

Nunca con mayor verdad pudo decirse: cedant arma togae. Semejantes con�ictos, que en 
otros tiempos por la dureza de las costumbres, por lo viril y enérgico de sus caracteres 
[...], por la �ojedad del poder central, solían venir siempre acompañados de grandes 
violencias, tumultos y, con frecuencia, de sangrientas escenas, se resolvían entonces con 
la intensa virtud jurídica de una sola plumada (1975: 575).

Non todo mudou de repente, pois a capacidade dos señores para reunir xentes 
de armas para enfrontamentos particulares aínda se mantén na primeira metade 
do xvi, pero o poder da Real Audiencia para gobernar o Reino foi cada vez máis 
indiscutido desde a década de 1520. O tribunal nacera e medrara a carón do go-
bernamento extraordinario, encarnado por Fernando de Acuña en 1480, confor-
me se consolidaba unha corporación de letrados que actúa como tal na década de 
1490 con competencia demarcadas, até recibir as ordenanzas de�nitivas en 1529, 
cando de resultas da derrota das Comunidades o poder real queda reforzado e 
por extensión tamén o dos seus principais tribunais, neste caso a Real Audiencia 
de Galicia e a Chancelería da Valladolid, que estaba por riba dela nas apelacións 
(Fernández Vega 1982, Ortego Gil 2011). 

“Pequeña en apariencia, pero grande en poder —dixo con tino Murguía—, la 
Audiencia fue, sobre todo durante los primeros cien años, un verdadero gobierno 
que regía por entero los destinos del país gallego”. Era ao mesmo tempo unha 
institución “judicial, política y de policía”, sendo o primeiro aspecto o predo-
minante: “y pesaba tanto sobre una región que, como ninguna otra en España, 
puede denominarse país de obediencia, pues nunca hizo otra cosa que obedecer y 
soportar, y país de litigio, porque era la única resistencia que le estaba permitida, 
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y porque todo, en Galicia, se hallaba a merced de los tribunales y sus agen-
tes”. O nome indícanos que se trata dun tribunal, que no Antigo Réxime xa era 
moito, polo lugar central que ocupaba a xustiza nas competencias da monarquía 
(o rei é, por riba de todo, xuíz), pero as súas competencias non se limitaban ás 
de tipo xudicial e abarcaban moitos asuntos relacionados co que era a admi-
nistración dos concellos propiamente tal. De feito, os oidores, presididos polo 
gobernador-capitán xeneral ou polo rexente, formaban o chamado Real Acordo, 
�lial do Consello Real ou de Castela, que se encargaba do goberno interior do 
Reino en materia de abastos, obras públicas, bene�cencia e sanidade, orde públi-
ca, e tamén, por vía de comisións puntuais, de facenda, levas e defensa. A Real 
Audiencia compoñíana o seu presidente, sete oidores ou xuíces letrados, aos que 
na década de 1760 se engadiron outros tres, que formaban a nova Sala do Crime; 
pero a este pequeno número de xuíces sumábanse o �scal, os relatores e escribáns 
de asento, os avogados e procuradores, os escudeiros, alguacís e alabardeiros, e 
sobre todo os receptores, máis de 70 en 1750, que se encargaban de executar as 
sentenzas e en xeral de levar a termo os negocios que se ofrecían ao Tribunal nos 
diferentes preitos, como pesquisas, probanzas, cartas executorias, vista de ollos… 
Son os receptores os que van ás parroquias e lugares a tomar declaracións e os 
que se encargan de facer cumprir as sentenzas; por iso eran moi agasallados polos 
señores que tiñan preitos con concellos e con colonos. 

No terreo xudicial as facultades da Audiencia eran decisivas, como sinala Her-
bella de Puga. Non só coñecía as apelacións procedentes de calquera xulgado 
do Reino; entendía directamente en numerosos asuntos, nos que os xuíces lo-
cais non podían meterse, en particular nos chamados “casos de corte”, uns 31 
a mediados do xviii, nos que entraban os preitos de viúvas, pobres, celibatas e 
menores; os de concellos, vilas e cidades; os de morgados, os que xurdían entre 
señores e vasalos ou entre os señores do directo dominio e os foreiros; os que 
afectaban a xuíces ordinarios, escribáns de número e rexedores; os que tocaban 
herdanza universal e partilla, e aqueles nos que unha parte non con�aba na im-
parcialidade dos xuíces de primeira instancia, cousa que abría a porta a avocación 
de numerosos litixios antes de rematar os trámites da primeira instancia. E, ade-
mais, mediante o chamado auto ordinario ou galego e as provisións ordinarias, 
resolvía por vía sumaria con�itos relacionados coa perturbación na posesión de 
bens e servidumes, e interviña na vida rural (ordenando, por exemplo, organizar 
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monterías, garantindo aos veciños o dereito a celebrar reunións, avocando causas 
nas que estaban implicados eclesiásticos…). En de�nitiva, os preitos que tiñan 
que ver cos comunais, cos foros, coas cargas señoriais, co goberno dos concellos, 
entre outros, ían directamente ao real tribunal apousentado na Coruña na déca-
da de 1560, de modo que un arquiveiro do século xix puido a�rmar, á vista da 
cantidade de expedientes que gardaba o seu arquivo, que “sin exageración puede 
asegurarse que no hubo en Galicia más tribunal de primera instancia que la Au-
diencia” (Quiroga Barro 2002).

Xa que logo, boa parte da historia da propiedade e posesión da terra, sexa das 
labranzas e viñedos ou dos comunais, do réxime señorial e goberno local, e dou-
tros moitos asuntos (institucións eclesiásticas, nobreza, herdanzas), gárdase nos 
milleiros de expedientes, uns 350.000 despois de perdas e expurgos, do Arquivo 
do Reino, un acervo verdadeiramente extraordinario e aínda pouco aproveitado 
até o presente polos investigadores. No ano 1761, as Xuntas do Reino, sabedo-
ras da importancia que tiña a documentación que fora xerando a actuación do 
Tribunal, solicitou a creación do “Archivo General y Público de Galicia”, e nos 
anos seguintes construíuse en Betanzos un edi�cio que debería ser a súa sé. Por 
causas diversas os fondos non se trasladaron, pero o arquivo como institución 
existe desde 1775, sendo o seu primeiro arquiveiro o avogado Álvarez de Neira 
(López Gómez 1996). 

No Antigo Réxime o dereito tiña unha función decisiva para organizar a so-
ciedade e resolver os con�itos, e moitas veces o recurso á xustiza era unha forma 
de loita da que se valían as comunidades veciñais para obrigar aos señores, me-
diante apelacións, recursos, recusacións e outras artimañas propias das “armas 
dos febles”, a chegar a acordos ou concordias que reducían o peso de cargas como 
a loitosa, a vasalaxe e outras que contra 1500 eran bastante gravosas. E aínda que 
o tribunal residía nun extremo do Reino a súa in�uencia chegaba, en palabras de 
Otero Pedrayo, ao “último recuncho”, pois unha vez admitida unha demanda, 
os receptores eran os encargados de desprazarse aos lugares nos que se habían 
de recibir as declaracións e demais probanzas, procedemento que abarataba os 
litixios. O abade ourensán don Pedro González de Ulloa sinalaba en 1777 que 
os veciños dos estados da casa de Monterrei enseguida levaban un preito menor 
á Audiencia: “por menos de cien reales irá uno de estos a la fuente limpia (así 
llaman al tribunal de la Coruña), sin más prevención que un pan metido en un 
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costal y veinte y cuatro reales, diez y seis para un despacho y ocho para gastar”. 
E cando había que seguir preito “de muchos contra uno”, nunca faltaba un “avo-
gado clandestino”, veciño práctico en papeis, que se axuntaba nunha taberna con 
outros da mesma corda: “allí glosan el derecho suyo y el aquel con contra quien 
han de litigar; dan por inconcuso el [dereito] que tienen, en aquella audiencia 
de Baco; pre�érese uno a defenderlo, pide poder a los demás y se lo otorgan ante 
uno de los escribanos que sobran para dar fe”. 

O alcume de fonte limpa, que eu aínda escoitei en boca de labregos da mon-
taña luguesa na segunda metade do século pasado, é ben indicativo da con�anza 
e prestixio que no mundo rural espertaba a Real Audiencia, un tribunal de letra-
dos, na meirande parte de fóra do Reino, que se facía respectar actuando como 
unha corporación que representaba ao poder real, pero que tiña unha lóxica pro-
pia e que desenvolveu un estilo particular, axustado nalgúns puntos á realidade 
galega, segundo describiu con precisión e elegancia o xurista Bernardo Herbella 
de Puga no libro Derecho práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia, un texto 
publicado en 1767, e que en 1803 sería denunciado debido a que “contiña varias 
especies y máximas dignas de corrección”, porque ían en contra do dereito real 
que entón se trataba de aplicar. Na opinión do demandante, o oidor Serralde, 
que tivera moitas liortas cos compañeiros, a práctica da Audiencia, acomodada a 
constitución do Reino, dera orixe a resolucións que eran contrarias á lexislación 
real, sobre todo na súa actuación habitual como tribunal de primeira instancia. 
Tamén hai probas de que a nobreza e as grandes institucións eclesiásticas amosa-
ban en ocasións certas prevencións en contra do poder do tribunal. Así o cóengo 
compostelán Jerónimo del Hoyo escribía contra 1600 que os oidores “tratan de 
las cosas deste Reino con demasiada soberanía e imperio, y así se hacen temer y 
adorar no sólo de la gente plebeya, sino de la nobleza, que con ser tan grande la 
de este Reino la estiman en poco”. 

A actuación da Real Audiencia era a propia de xuíces que aplicaban o dereito 
común, un dereito, mestura do canónico e do romano, acomodado á sociedade 
estamental do Antigo Réxime, pero que permitía aos oidores unha certa liberda-
de de interpretación dos textos reputados de autoridades. Podemos considerar ao 
tribunal como unha corporación tradicional, que tiña a súa particular dinámica 
institucional, que se facía respectar amosando certa independencia fronte aos 
grupos privilexiados e que non vía con bos ollos as chamadas xurisdicións espe-



Pegerto Saavedra

36

ciais ou privativas, tan abundantes entón. Cando no século xviii a monarquía 
borbónica reforzou o poder central, mediante o nomeamento de comisarios (in-
tendentes) e a creación dun aparato �scal fóra do control dos xuíces ordinarios, 
a Audiencia amosou certas prevencións, ao ver que non só perdía competencias, 
senón que determinados grupos profesionais escapaban á súa xurisdición ordi-
naria. Por iso, con ocasión dos motíns do verán e outono de 1790, provocados 
pola nova �scalidade sobre as feiras e mercados que se foran multiplicando, o ca-
pitán xeneral, de modo paternalista, púxose da parte das cidades e das Xuntas do 
Reino, e contra as autoridades e empregados da facenda real, aos que acusaba de 
actuar despoticamente e cometer toda caste de abusos, sabedores de que estaban 
libres da xustiza ordinaria (Saavedra 1993). E despois do motín protagonizado 
por cinco mil persoas o 30 de abril de 1798 contra a fábrica de Sargadelos (que 
funcionaba amparada pola xurisdición da Mariña), Antonio Raimundo Ibáñez 
laiouse moito da parcialidade da Audiencia, que instruía o expediente con moita 
lentitude e non amosaba intención de castigar os culpables. É máis, o tribunal, 
por votación da maioría dos seus membros, rematou pedindo un indulto por 
entender que as familias que participaran no alboroto tiñan motivos dabondo 
para facelo, polos abusos que cometía o propietario da fábrica acoutando os 
montes e obrigando os labregos da contorna a facer continuamente carretos. 
“Son muchos los motivos de resentimiento, que por unánime clamor de toda 
especie de gentes, ricas y pobres, grandes y pequeñas, próximas y distantes a 
la fábrica, han estimulado y conmovido el favor de los alborotados”, escribía o 
comisionado da Audiencia encargado de pescudar os feitos. E Ibáñez, enfadado 
pola actuación do presidente da Sala do Crime, Herbella de Puga, di que non 
espera xustiza do alto tribunal, entre outras cousas por non ser galego: 

Si el exponente, así como es forastero, hubiera nacido gallego, acaso no sería tan perse-
guido, o a lo menos no tendría contra sí aquella oposición estúpida que vemos entre los 
naturales de provincia a provincia. Hasta esto perjudica sus recursos, pues en los casos 
en que le es preciso pedir a la Sala la reforma de sus providencias no halla abogado ni 
procurador que se atreva a suscribir las instancias. ¡Tanto pueden los lazos de paisanajes y 
el miedo o respeto de no atraerse la enemistad de los jueces! (Meijide Pardo 1979: 162).

Tanto no caso dos motíns anti�scais de 1790 coma no de Sargalelos estaban 
implicados membros destacados da �dalguía e mesmo do clero, con moi boas 
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relacións coa Audiencia, pero, á marxe desas situacións, o alto tribunal debía 
preservar a tranquilidade social, e polo mesmo non podía esquecer os dereitos 
das comunidades veciñais.

4. UNHA PERIFERIA POLÍTICA E CULTURAL MALIA A CRECENTE 
IMPORTANCIA ESTRATÉXICA DA COSTA

De resultas da a�rmación do poder real e da propia evolución da Monarquía His-
pánica, que rematou incorporando os territorios americanos e moitos europeos, a 
traxectoria histórica de Galicia estivo condicionada pola política dos Habsburgo, 
primeiro, e dos Borbóns, despois. A emigración da alta nobreza á corte, e o seu 
desempeño de cargos en vicerreinados e embaixadas é froito da nova situación. 
E, doutra banda, se Galicia era contra 1500 un territorio marxinal da coroa de 
Castela, conforme os intereses económicos e políticos dos diversos reinos euro-
peos, e tamén os con�itos militares, se desprazaban ao Atlántico, a importancia 
estratéxica da costa galega medraba, algo evidente desde mediados do xvi, e en 
particular despois da incorporación de Portugal por Filipe II. De feito, houbo 
propostas na década de 1580 para trasladar a corte de Madrid a Lisboa ou á 
Coruña, como ten sinalado Fernando Bouza. Os presidios de Baiona e A Coruña 
foron forti�cados e as súas gornicións reforzadas, e a ría de Ferrol converteuse 
en lugar de refuxio das armadas, polo abrigo que ofrecía. Ao mesmo tempo, as 
poboacións do litoral sufriron ataques, como os coñecidos de Drake, que hai que 
situar no contexto dos enfrontamentos de Filipe II con Inglaterra, que culmina-
ron co envío da Armada Invencible, que �xo parada na Coruña, a onde tamén 
retornaron algúns dos barcos que se salvaron da catástrofe. O porto coruñés con-
tinuará durante o século xvii sendo fundamental para mandar barcos a Flandres, 
cheos de soldados recrutados en Galicia, un territorio fundamental para as levas 
(Saavedra Vázquez 1996, Rodríguez Hernández 2007). Mesmo a creación do 
tribunal da Inquisición de Santiago en 1574 está motivado en boa medida pola 
necesidade de evitar a entrada a través dos portos de libros procedentes de países 
protestantes (Contreras 1982).

Con todo, deixando a un lado os ataques por mar, desde os de Drake á inva-
sión inglesa de 1719, a única guerra que Galicia soportou no seu territorio antes 
da invasión polas tropas francesas en 1809 foi a da Restauración de Portugal, de 
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1640 a 1668. A raia miñota e seca foi teatro de diversas operacións, aínda que a 
fronte principal estivo en Estremadura, debido a que por Badaxoz pasaba a ruta 
para Lisboa. Máis alá dos ataques a poboacións concretas, dos saqueos, incen-
dios, levas, bagaxes, derramas diversas, o resultado da guerra foi o distanciamento 
político e cultural entre Galicia e Portugal, en particular entre as elites dos dous 
países. Levantouse un verdadeiro muro simbólico, que aínda hoxe non pode con-
siderarse que desaparecese por completo. As operacións militares, que obrigaron 
á mobilización de boa parte da �dalguía cara ao sur, tiveron esa consecuencia, 
se ben contou igualmente a progresiva castelanización das elites de Galicia, que 
contribuíu a afastalas do universo cultural portugués, construído en boa medida 
desde a baixa Idade Media contra Castela, e Galicia pertencía á coroa de Castela. 
Con todo, resulta dubidoso que esta ruptura afectase ás xentes do común, habi-
tuadas ao contrabando de gando e téxtiles, e de feito desde que remata a guerra 
de Sucesión a emigración de galegos a Portugal foi moi intensa. Para os que ían 
a Lisboa, Porto, Valença…, a raia constituía unha fronteira política, que libraba 
das levas, pero non cultural, por máis que nas cidades fosen mal considerados, 
debido a que a meirande parte deles traballaban de mozos de corda, en tarefas 
que non querían facer os portugueses. Neste aspecto, Galicia era unha periferia 
tanto para Madrid como para Lisboa (González Lopo 2007).

Galicia aportou aos reis sobre todo homes para o exército e a armada, neste 
último caso despois da creación da matrícula de mar en 1748, cando en teoría 
se reservou a pesca aos mariñeiros matriculados, que tiñan en correspondencia 
a obriga servir na armada até os 60 anos no caso de ser chamados. Durante a 
segunda metade do xviii as guerras marítimas tiveron como consecuencia que 
moitos matriculados fosen mobilizados e non poucos morresen en combates, de 
modo que a pesca quedou sen brazos, cousa que axudou ao triunfo da xávega que 
trouxeran os cataláns. Os mariñeiros trataban de pasar por inútiles nas revistas 
que as autoridades facían de xeito periódico, pero estas andaban avisadas das 
argalladas que discorrían:

Las gentes de esta costa, escribía un comisario en 1758, aunque parecen estólidos y 
inadvertidos, tienen un natural escondido advertimiento con que usan de inimaginables 
ardides en todo lo que les conviene, tanto que siempre que solicitan eximirse de embarco 
o que se les jubile se dexan crecer mucho las barbas, doblan las corvas para andar, y se crea 
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que no pueden sostener el cuerpo sobre las piernas, y aun se purgan con ciertas hierbas 
que producen las tierras, de las cuales hay unas que llaman rateras, criadas en los mula-
dares, llegando a tal grado su invención que hasta axos se aplican para mover calentura, 
y como todo este conjunto de agentes y la in�uencia de sus padrinos forman un grueso 
abismo… (Vázquez Lijó 2006: 399).

Aínda que a importancia estratéxica da costa galega aumentase, e proba diso 
son os centos de planos militares que se conservan da Coruña e Ferrol, o Reino 
de Galicia no seu conxunto seguiu sendo unha periferia política dentro da Mo-
narquía Hispánica, un territorio ruralizado e mal comunicado, por máis que a 
construción na década de 1760 da estrada que ía da Coruña a Astorga facilitase 
a circulación de persoas, animais e mercadorías. As visitas reais foron ocasionais 
e mesmo extravagantes, a pesar de que en Santiago estaba o sepulcro do patrón 
das Españas e de que en 1644 se estableceu a ofrenda do 25 de xullo. Isabel e 
Fernando viñeron a Galicia no outono de 1486, aproveitando que tiñan que 
darlle o alto ao conde de Lemos, que axuntara cinco mil homes para conquistar 
a vila de Ponferrada. Filipe o Fermoso e a raíña Xoana desembarcaron na Coru-
ña en abril de 1506 e estiveron en Santiago e Ourense, de camiño para as terras 
de Zamora, segundo o conde de Lemos don Rodrigo porque el lles asegurou 
que en Galicia non corrían perigo —Filipe descon�aba das intencións do seu 
sogro, Fernando o Católico—. Carlos V celebrou cortes en Santiago e A Coruña 
na primavera de 1520, decisión que ía en contra da observancia de axuntar os 
procuradores nunha das poboacións con dereito a voto, que ningunha cidade 
galega tiña entón. Quería precisamente levar os procuradores a un territorio 
afastado e illado para que tivesen di�cultades para comunicarse coas súas cida-
des e puidesen ser apertados polos representantes reais. Despois hai que chegar 
a 1858 para ver unha visita real programada: a de Isabel II, xa que non poden 
considerarse propiamente visitas reais a viaxe que en 1554 �xo o príncipe Filipe, 
daquela rexente, para embarcar na Coruña en dirección a Inglaterra, coa �nali-
dade de celebrar e consumar o matrimonio con María Tudor, nin a chegada da 
segunda muller de Carlos II, Mariana de Neoburgo, en 1690, que viña acom-
pañada dunha grande comitiva que ocasionou ás autoridades municipais de 
Ferrol e Santiago moitos trastornos, ao non estar habituadas a recibir hóspedes 
de tanto avoengo. 
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Galicia bene�ciouse da súa condición de territorio ruralizado, pois debido a iso 
pagaba á facenda real unha proporción de certos trabucos moito máis baixa da que 
lle correspondería de atender ao seu nivel de poboación. Non tiña privilexios nin 
exencións, pero o sistema �scal da coroa de Castela era de carácter urbano, xa que as 
alcabalas, as sisas ou millóns e as rentas generales ou impostos aduaneiros gravaban 
principalmente as transaccións que se facían en vilas e cidades e apenas no mundo 
rural. Até a década de 1540 o chamado servizo ordinario e extraordinario, que as 
cortes aprobaban de modo periódico, era moi pesado e repartíase entre os veciños 
das aldeas que non eran cregos ou �dalgos, e por iso moitos trataban de pasar por 
nobres. Pero desde mediados do xvi as cantidades quedaron estancadas, namentres 
aumentaban as alcabalas e aparecían as sisas (década de 1590), un conxunto de tra-
bucos que no século xviii recibirá o nome de rendas provinciais, e polas que Galicia 
pagaba en 1787 9,8 reais por persoa fronte aos 20 de media da coroa de Castela. 
Nesa altura os o�ciais da Secretaría de Facenda revisaron as cantidades que viña pa-
gando cada partido ou circunscrición �scal, e atopáronse con que en moitas aldeas 
de Galicia os veciños, sen solicitar autorización de ningún tipo, resolveran desde 
anos atrás celebrar feiras e mercados e decidiran ademais todo o referido á �scalida-
de das compravendas (se non as declaraban francas). Os dependentes da Secretaría 
quedaron escandalizados da situación: as feiras de Galicia, din, son “un labirinto de 
difícil comprehensión”, “un seminario de vicios”, “un abuso” froito de “envejecidas 
libertades”, que se tomaban os concellos. En de�nitiva, no mundo rural o poder 
real de tipo �scal apenas obraba, unha proba desa condición periférica que mencio-
namos. O “arranxo das feiras”, sometidas a unha nova �scalidade por o�ciais pouco 
prudentes, e os cambios nas formas de recadación das alcabalas e sisas (por medio 
de dependentes da Secretaría de Facenda, que se presentaban nos diversos lugares, 
algo antes nunca visto, pois iso era cousa dos propios veciños), deron orixe aos 
motíns do verán e outono de 1790, que causaron gran preocupación na corte, por 
coincidir coa Revolución Francesa. Só a actuación do gobernador-capitán xeneral, 
que se puxo de parte dos amotinados e das autoridades municipais e aconsellou 
volver ao antigo sistema de encabezamentos xestionados polos propios concellos, 
apagou o atagallido que se armara (Saavedra 1993: 155-239).

A estrutura do territorio e o emprego pola poboación dunha lingua diferente 
á da administración —descoñecida polo común das xentes— seguiron actuando 
como barreiras ou muros que se levantaban fronte aos esforzos do poder real e 
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dos seus axentes —alleos ás comunidades veciñais— para controlar o espazo e as 
persoas que vivían nel. Como dicía contra 1790 o intendente Miguel Bañuelos 
cando trataba de explicar a organización político-administrativa local, “ni los ma-
pas ni las descripciones geográ�cas pueden dar cabal idea de la constitución local 
y población de este derramado país, cuyas entrañas son muy diferentes no sólo 
de las demás provincias de España, pero de las extranjeras de Europa” (polo que 
escoitara, só tería algunha semellanza con Normandía). Para os axentes do aparato 
�scal do poder real as di�cultades comezaban na propia distribución do hábitat: 
milleiros de pequenos asentamentos espallados, ou sementados, diría un ministro 
das aduanas da raia seca de Galicia a �ns do xviii, escondidos entre os montes, mal 
comunicados para os que non coñecían os camiños e carreiros, e que constituían 
o fundamento da fragmentación dun espazo que atopaba na parroquia a súa 
única estruturación ou organización coherente, pois esa institución en principio 
eclesiástica ten unha presencia rotunda no mundo rural, reforzada despois do con-
cilio de Trento: a parroquia integra aldeas e lugares, e os veciños identifícanse 
con ela e non coas circunscricións de tipo señorial e �scal.

Á parte da estrutura do hábitat estaba a división do territorio en centos de 
coutos e xurisdicións pertencentes ao señorío de familias da nobreza, dos bispos, 
cabidos e mosteiros. Trátase dunha división de orixe medieval, que está vence-
llada á patrimonialización do poder (un compoñente máis dos patrimonios da 
nobreza e da igrexa) que familias e institucións eclesiásticas exercen en moitas 
demarcacións, desiguais en extensión, irregulares e mesmo descontinuas, nas que 
os seus titulares nomean xuíces ordinarios, escribáns de número, e alguacís e 
rexedores en ocasións, e ademais cobran, na condición de señores, determinadas 
cargas dos veciños (vasalaxe, loitosa, restos de corveas). Pode dicirse que Galicia 
era un verdadeiro couto señorial, pois o 90% da poboación vivía en territorio de 
señorío: o reguengo reducíase en substancia ás cidades de Betanzos e A Coruña 
(ás que se engadiu Ourense desde 1628), e aos rexementos de Baiona, Viveiro e 
Viana. Lugo, Mondoñedo e Tui estaban sometidas aos seus bispos, e Compostela 
ao arcebispo, señor dunha quinta parte dos habitantes de Galicia, entre eles os 
que vivían en case todas as vilas das Rías Baixas. Os condes de Lemos, Altamira, 
Monterrei, Ribadavia, Salvaterra e Amarante �guran tamén como titulares de 
numerosas xurisdicións, en particular nas provincias de Lugo, Ourense e Betan-
zos (Eiras Roel 1989). 
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De modo que, mentres que por un lado algúns autores destacan que cos Reis 
Católicos o poder real ou centralismo se impuxo de maneira contundente, se por 
outro lemos o que dicía nas Cortes de Cádiz o deputado ferrolán Alonso López, 
ou logo o cura Posse nas súas Memorias, Galicia continuaba a principios do xix 
dominada por un “feudalismo visible de horcas, argollas y outros signos tiránicos 
e insultantes a la humanidad”, toda ela “esclava de duques, condes, monasterios, 
mitras, cabildos, conventos, iglesias, abades, priores…”. Ocorre certamente que 
os poderes señoriais, e a organización do territorio que tiñan detrás, perduraron 
durante os séculos da Idade Moderna, só, e aquí está a novidade, que supervi-
sados e controlados pola Real Audiencia, que resolvía os preitos entre señores e 
vasalos, vía as apelacións procedentes dos xulgados locais e entendía en primeira 
instancia, segundo quedou indicado, moitos asuntos que así escapaban aos xuí-
ces locais. De calquera xeito, aínda que estivesen ausentes, os nobres mantiveron 
unha indubidable in�uencia local, non só porque cobraban as rendas de foros e 
décimos, senón porque nomeaban os encargados do goberno das xurisdicións e 
coutos e a miúdo presentaban os reitores de moitas parroquias, asunto realmente 
decisivo, pois os curas eran en Galicia verdadeiros notables rurais pola súa rique-
za e poder, e os que debían o emprego a unha familia da aristocracia actuaban 
en ocasións como pezas decisivas da administración dos grandes patrimonios 
señoriais, contribuíndo a paci�car os colonos. Na correspondencia das casas de 
Ribadavia e Amarante e na Descripción de los estados de la casa de Monterrey en 
Galicia (1777), obra do culto abade don Pedro González de Ulloa, e dedicado á 
condesa de Monterrei (que daquela era a duquesa de Alba, que o presentara), hai 
probas de que os dereitos de padroado sobre as parroquias e a elección dos curas 
a que daban lugar constituían un mecanismo fundamental en mans da nobreza 
para manter a in�uencia no mundo rural (os dereitos estiveron en vigor até o 
Concilio Vaticano II, pero desde a revolución liberal o curas perderon moitos 
ingresos e o padroado tamén perdeu valor). 

Na Idade Moderna hai, en resumo, unha pluralidade de poderes que se re-
�icte na organización do territorio, que tamén é plural, pois cada poder dispón 
das súas circunscricións. O poder real ten en principio as provincias —sete— e 
os partidos ou divisións �scais, mal coñecidas entre outras cousas porque podían 
ser diferentes para uns e outros trabucos. Pero a monarquía valeuse tamén dos 
marcos señoriais e sobre todo das parroquias para facer derramas, levas e censos 
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de poboación e riqueza. Os poderes señoriais contaban coas xurisdicións e cou-
tos, logo substituídas polos novos concellos na década de 1830. E a Igrexa tiña os 
arciprestados e parroquias. Ningunha institución, nin sequera a monarquía, con-
taba cunha rede territorial semellante á parroquial da igrexa, formada por unhas 3700 
freguesías a �ns do xviii, debidamente atendidas por curas (chamados abades 
en Ourense e Tui, e reitores en Lugo e Mondoñedo), tenentes e vigairos. Unha 
estrutura administrativa que estaba consolidada nos séculos xiii-xiv, e logo cam-
biou moi pouco, a pesar das grandes transformacións demográ�cas, económicas 
e sociais. Pero se o mapa parroquial é moi estable, a vitalidade da parroquia foi en 
aumento, en particular despois de Trento, e por iso a institución é cada vez máis 
visible nas fontes documentais, cousa que non pasa coas aldeas e lugares.

Finalmente, a condición periférica de Galicia viña ocasionada por razóns cul-
turais, en particular polo descoñecemento do castelán, circunstancia que usaban 
os veciños para defendérense das intromisión do poder real no ámbito comu-
nitario, pois en resumidas contas a ignorancia formaba parte das armas ou me-
canismos de resistencia dos febles. A proba está nas di�cultades que as diversas 
comisións atoparon para realizar as diferentes operacións do chamado catastro 
de Ensenada. As normas xerais establecían que cada veciño debía presentar 
por escrito unha minuciosa relación de todos os bens diante do subdelegado e do 
escribán encargados de dirixir as pescudas, que logo comprobarían sobre o terreo 
se as declaracións mentían na extensión das parcelas, calidade, etc. Pero como os 
labregos non sabían escribir nin entendían os formularios elaborados para facer 
as declaracións, os membros das comisión que actuaron polo Reino tiveron que 
ir copiando as relacións que verbalmente daban os parroquianos, o que ocasiona-
ba un traballo enorme, porque ademais moitos tiñan trasacordos que invalidaban 
todo o que xa ía escrito e obrigaban a romper e estragar resmas de papel —que es-
caseaban— e a principiar de novo. Tampouco parece que os subdelegados �xesen 
comprobacións serias das declaracións, para o que sería necesario ver e medir to-
dos os millóns de parcelas descritas nos libros correspondentes. Acomodáronse a 
realidades complexas, como era a estrutura agraria e o dominio do galego na vida 
cotiá, incapaces de diferenciar o que había de ignorancia e de malicia na actitude 
los veciños. O Reino, di un dos subdelegados, ten máis de tres mil parroquias, 
“pobladas de rústicos labradores, en donde apenas el cura sabe escribir, y no hay 
quien entienda los términos de la instrucción [para facer o Catastro], y así están 
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confusos hasta que llega el subdelegado y les conmina y amenaza con multas 
y apremios”. Entón, vendo que as cousas van en serio, “concurren a pelotones 
los labradores, y en atropellamiento, llorosas y a�igidas las mujeres, clamando 
que les falta un papel, quien les escriba y quien les mida las tierras […] y como 
en tal con�icto es difícil distinguir la crasa de la sencilla ignorancia, y dicta la 
compasión socorrer a los necesitados”, en particular aos pobres “de inteligencia y 
explicación”, non queda outra que facerlles as relacións que debían presentar eles, 
a pesar das trastornos que ocasiona asumir esa tarefa: 

Ninguno, si no es quien acá lo experimenta, creerá la confusión y molestias que esto trae 
y el tiempo que roba; porque el genio tardo y, aunque rústico, bien precavido, con que se 
explican [os labregos], apura el ánimo, y después de estar fenecida la relación salen con 
un sobreacuerdo que trastorna y desperdicia todo el trabajo, y si no es a costa de un gran 
sufrimiento sería intolerable esta fatiga; en cuya impertinencia no es remedio el castigo, 
ya porque sería hacer odiosísima la empresa, procesar y perder toda la población, ya por-
que padecerían muchos pobres inocentes […]. Y así no hay otro [remedio] que paciencia 
y más paciencia (Saavedra 2007a: 797).

Grazas ao traballo de numerosas comisións dirixidas por subdelegados, as 
operacións do catastro de Ensenada, principiadas en 1749, estaban rematadas a 
�ns de 1753, pero iso non signi�ca que houbese un control efectivo do territorio: 
todo, até a case ausencia de cartografía, indica que non, ou, dito doutro xeito, o 
mundo rural galego seguía a ser, na segunda metade do xviii, descoñecido para 
os axentes do �sco real. 

5. A CONSOLIDACIÓN DA FIDALGUÍA DE PAZO

Mosteiros, igrexas parroquiais e pazos constitúen no mundo rural o patrimonio 
arquitectónico barroco, e re�icten o dominio social dos monxes, dos reitores 
parroquiais e dos �dalgos. As familias da nobreza que se trasladaron á corte con-
servaron en Galicia unha gran capacidade de in�uencia local, polas rendas que 
cobraban e pola rede de persoas que nomeaban para administrar señoríos e parro-
quias, pero a súa ausencia física do Reino, habitual desde mediados do xvi, facili-
tou que se consolidase a chamada �dalguía de pazo, unha nobreza territorial con 
características propias. Poida que o proceso de mobilidade social máis importante 
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que ten lugar en Galicia nos séculos xvi e xvii consista precisamente no ascenso 
da �dalguía, que se a�rma como grupo rendista entre 1550 e 1650/1700, como 
no seu día probou en traballos fundamentais Ramón Villares (1982a, 1982b). 
Unha parte dos compoñentes deste grupo está formada por familias pertencentes 
a liñaxes de orixe medieval, xa descendan de pólas das principais estirpes xa dou-
tras menos coñecidas de cabaleiros e escudeiros belicosos, que participaran nos 
con�itos do século xv. Entre eles poderiamos mencionar os Valadares, Sarmiento 
e Soutomaior, López de Lemos, Parga, Bolaño Ribadeneira, Ulloa, Caamaño, 
Garza, Taboada, Mariñas, Bermúdez de Castro, etc. Estas liñaxes contaban xa 
no século xv cun patrimonio competente, pero é no xvi cando establecen os 
morgados que van evitar a división dos patrimonios, que agora se transmitirán 
completos ao primoxénito, ou en todo caso a un só herdeiro —que podía ser 
unha muller— de xeración en xeración, salvo cando faltase descendencia directa, 
algo que aconteceu con frecuencia. 

Pero a carón das familias ou casas de orixe medieval (casa no senso institucio-
nal: unha liñaxe e un patrimonio material e inmaterial, desde as rendas ao solar, 
os apelidos e as armas) foron aparecendo outras fundadas por cregos, escribáns, 
militares, membros dos gobernos municipais, comerciantes e, en raras ocasións, 
labregos que por medios diversos, xa fosen compras de terras ou ganancia de 
extensos forais eclesiásticos, se converteron en rendistas e fundaron morgados ou 
vínculos. Deste modo hai pazos que nacen da transformación de antigas torres 
ou edi�cacións medievais, e outros construídos de nova planta, pero todos son o 
resultado dun cambio social e político: na paisaxe o dominio social xa non está 
representado polos castelos, que van quedando en ruínas, senón por residencias 
de pací�cos donos da terra, que vén ser o mesmo que perceptores de foros, que 
queren gozar tranquilamente, nas súas mansións cada vez máis luxosas, dos bens 
herdados e mercados (Martínez Barbeito 1986).

A identidade social dos fundadores ou facedores de casas así como as formas de 
constitución e composición dos seus patrimonios son hoxe asuntos ben coñeci-
dos, despois dos estudos citados de Ramón Villares e doutros tamén valiosos, que 
analizaron estirpes concretas (Domínguez Castro 1997, Migués Rodríguez 2002, 
Presedo Garazo 2008, entre outros). O que está claro é que moitos cregos, escri-
báns e comerciantes que lograron facerse con terras e rendas, e logo aseguralas 
mediante o réxime de morgado ou vincular (o vínculo non requiría autorización 
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real), non eran �dalgos, pero a comunidade rural acabou dando por acreditada 
esa condición, debido ao seu modo de vida: moraban nunha pousa ou casa forte, 
cobraban rendas, daban esmolas, dotaban capelanías e obras pías, tiñan banco 
propio na igrexa… A �n de contas, as informacións para cuali�car a nobreza das 
familias, ben cando lles era disputada ou cando pretendían un hábito de orde mi-
litar, baseábase non tanto en papeis como na declaración de testemuñas, é dicir, 
na capacidade que tiñan os que pretendían ser �dalgos e vestir hábitos de crear 
opinión favorable dentro da comunidade. No expediente santiagués da década de 
1670 dun �dalgo lugués pode lerse:

Preguntósele a este testigo que a quién había oído decir de la nobleza de don Arias de 
Cedrón y de su padre, y respondió que él le había conocido y visto portarse como muy 
caballero, y que no había otro que se llamase Don en su tiempo, porque entonces no 
andaban tan sobrados como ahora [o tratamento de don], y que también se lo oyó decir 
a sus padres y abuelos que estos Cedrones eran muy hidalgos y muy nobles, que nunca 
ellos ni sus pasados habían pagado al Rey los tributos y pedidos que pagaban los labra-
dores, y que su madre doña Sancha de Parga y Ulloa había sido muy linda señora y muy 
noble y por tal respetada en esta tierra (Migués 2002: 407-408).

Seguramente don Arias de Cedrón, que pretendía o hábito de Santiago, era 
�dalgo, pero os Boán, descendentes dun mercador de panos que a principios do 
século xvi andaba por terras de Chantada, de cregos que procrearon das amas e de 
escribáns, non gozaran no pasado dese estatus que acabaron conseguindo na pri-
meira metade do xvii grazas ao apoio da casa de Lemos, á que serviran en empre-
gos de escribáns e curas pola terra de Caldelas. Pedro Fernández de Boán levou un 
desgusto en 1625, cando o Consello de Ordes desbaratou o seu propósito de poñer 
no peito a cruz de Santiago, despois de que varias testemuñas a cara descuberta, 
e seguramente �dalgos antigos desde o anonimato, negasen que fose nobre, polo 
que resultaba escandaloso que pretendese nada menos que o hábito de Santiago: 

Admiradas están personas principales y de entendimiento de que don Pedro de Boán, 
siendo como es hombre llano, hijo de escribano y nieto de dos clérigos, y el padre de su 
padre ordenado de clérigo ha más de ochenta años […]. Y no hay solar de Boán, que es 
un lugarçillo una legua de Chantada, y de allí no desciende hidalgo ninguno por solar 
de tal casa. 
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Pero poucos anos despois, un �llo deste don Pedro amañou mellor as cousas 
e puido vestir o hábito (Ferro Couselo 1972). É ben sabido que os irmáns Pedro e 
Juan Fernández de Boán, para ennobreceren a súa estirpe, escribiron en galego 
a Historia Gótica ou de don Servando, que quixeron facer pasar como texto da 
alta Idade Media traducido ao galego no século xiii, e o segundo, abade de San 
Martiño de Vilarrubín, tamén redactou, esta vez sen disimular a autoría, unha 
Historia y general descripción del Reyno de Galicia que o seu irmán Pedro non con-
seguiu imprentar na década de 1640 por falta de apoio da Xunta do Reino, e da 
que se conserva unha copia do século xix no arquivo-biblioteca do profesor Xosé 
Ramón Barreiro. O abade de Vilarrubín acadou merecida sona na súa época pola 
súa habilidade para fabricar ou moldear documentos coa �nalidade de utilizalos 
nos preitos (Souto Cabo 2007, Bouza 2009: 23-24).

Pasados moitos anos e consolidados uns patrimonios que sempre se estiman 
en rendas forais e de arrendos, xa ninguén lembraba a orixe familiar dos mora-
dores das pousas e pazos que dominaban a paisaxe e proclamaban ben ás claras 
o triunfo social dos seus donos. Se as xenealoxías non resultaban apropiadas, 
non faltaría quen fose capaz de acomodalas ás necesidades dunhas persoas que 
nada querían saber das súas escuras orixes, algo moi común entre a nobreza. 
En todo caso, os �dalgos tiñan en común que vivían de rendas agrarias, pero 
os ingresos podían variar moito dunha familia a outra, e con eles os modos de 
vida. A agregación de casas por vía de matrimonio (herdeira con herdeiro) e a 
herdanza de morgados que quedaran sen sucesor directo cando a liña principal 
dunha estirpe se extinguía —algo moi frecuente— tiveron como consecuencia 
que diversas familias se enriquecesen dun xeito extraordinario, como por exem-
plo os condes de Amarante, que na década de 1760 cobraban as rendas de 21 
antigas casas; os de Maceda, que sucederan en 14; os Prado Lemos (marqueses 
de San Martín de Hombreiro desde 1817), que por matrimonio cunha Neira 
xuntaron a �ns do xviii 13 casas; os marqueses de Valadares, que pola mesma vía 
reuniron 15 morgados en 1834… Pero poderían citarse moitos outros exemplos: 
os de Mariñán, Taboada Lemos, Bendaña… Os afortunados por este proceso 
agregativo viron de súpeto multiplicarse os seus ingresos, cobrados agora en 
lugares moi distantes: os morgados ou casas do conde de Amarante repartíanse 
por boa parte de Galicia, desde As Nogais (casa de Torés) até o Caramiñal (torre 
de Xunqueiras), e desde Mondoñedo a Tui; os señores de Mariñán tiñan rendas 
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en Petín e en Láncara… Este proceso de enriquecemento foi unido á urbani-
zación da �dalguía, que se vai asentando nas cidades e vilas, sendo Santiago o 
núcleo que presenta unha maior concentración de familias nobres, pero non 
hai vila antiga que non teña casas brasonadas; os da montaña luguesa amosaron 
preferencia por Vilafranca do Bierzo, de modo que na actual rúa Riego de Agua 
poden verse moitas antigas casas brasonadas. 

Enormes patrimonios moi espallados, e antigas residencias abandonadas, pois 
os señores que herdaran media ducia, e ás veces máis, non podían residir en to-
das, e menos cando se trasladaran a unha cidade ou vila. Deste xeito, se os funda-
dores dun morgado actuaran co propósito de que se conservase ben diferenciado 
ao longo do tempo, e até o xuízo �nal, un patrimonio material e inmaterial, é 
dicir, rendas, apelidos, armas, todo identi�cado con un solar no que se alzaba a 
casa forte, pousa ou pazo, os matrimonios entre vinculeira e vinculeiro e a falta 
de sucesión motivaron que unhas casas se subordinasen outras, e rematasen mes-
mo escurecidas. As precaucións que tomaban algúns nas escrituras orixinais non 
bastaban. Así, o fundador da casa de Outarelo (Valdeorras), Andrés de Prada, 
secretario de Filipe III e amigo do conde de Gondomar, dispuxo no testamento 
de 1611 que “el que sucediese en este dicho vínculo y mayorazgo ha de traer 
siempre el nombre y apellido de Prada y las armas de dicho linaje en mexor lugar, 
y lo mismo ha de hacer, cuando ese mayorazgo suçeda en hembra, el marido 
que casare con ella”, e tamén mandaba que os herdeiros residisen en Outarelo. 
A mediados do xviii non se cumpría nada do disposto, despois de que a casa 
de Outarelo se agregase a outras (García Tato 1999). E a casa de Montaos, dos 
Bermúdez de Castro, a principal sen título que había en Galicia en 1550, rema-
tou convertida nunha pequena administración do marquesado de Alcañices, con 
solar en Zamora. A principios do xvii, o xesuíta Juan Álvarez de Sotelo, autor 
dunha historia de Galicia que deixou incompleta, queixábase do escurecemento e 
mesmo desaparición de moitas casas e estirpes antigas, ora porque os donos non 
se preocuparan de fundar morgados, ora por permitir que herdasen as mulleres 
(“que no llevan, como todos ven, la casa adelante…”) , e tamén “por no haber es-
tablecido que nunca pueda el mayorazgo unirse con otro, lo que ha sido causa de 
que muchas casas se extinguiesen…” e “por no haber mandado que el heredero 
tome estado de matrimonio antes de cumplir los 25 años”, e se non o fai que ipso 
facto “herede el varón más inmediato”, para garantir a continuidade da liñaxe.
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O caso é que a �dalguía estaba internamente moi xerarquizada na etapa �nal 
do Antigo Réxime: pola súa riqueza, ou sexa, polas rendas; pola residencia, xa ru-
ral xa vilega, asunto relacionado co anterior, pois as familias máis ricas habitaban 
nos núcleos urbanos, e tamén porque había �dalgos que tiñan un hábito dunha 
orde militar e mesmo un título, algo que non estaba ao alcance da maioría; os 
matices poderían ampliarse, diferenciando entre �dalgo notorio e de privilexio, 
de gotera e de bragueta…, por non citar os moitos labregos da montaña luguesa 
(Cervantes, Navia, Burón) que gozaban da condición xurídica de �dalgos, aínda 
que vivisen pobremente, se ben polo menos estaban libres das quintas, o que 
non era pouco, desde mediados do xviii. No século xvii recibiron títulos vin-
culeiros de estirpes de orixe medieval, pertencentes a familias que se destacaran 
no servizo real, case todas emparentadas (Sarmiento, Soutomaior, Lemos…): 
aí están o condado de Salvaterra e marquesado de Sobroso (1613 e 1625), o 
condado de Gondomar (1617), o marquesado de Montaos (1616), os condados 
de Priegue, de Amarante e de Maceda (1643, 1648 e e 1654); os marquesados de 
Vilagarcía, de Valadares, da Proba de Parga, de Santa Cruz de Ribadulla, de Ben-
daña e de Mos (1655, 1673, 1680, 1683, 1692). Nos doce títulos documen-
tados no xviii, época na que foi habitual da compra disimulada desta clase de 
honras, �gura xa como titular algún mercador, caso do marquesado de Astariz, 
concedido en 1752 a Jacobo Llorente, con casas de comercio ao por maior en 
Pontevedra e Santiago. 

As desigualdades dentro dun grupo que tiña no xviii unhas 6500 familias (fo-
gares) non permiten xeneralizar á hora de falar dos modos de vida, que tampouco 
foron moi estudados, pois sabemos máis da orixe social dos fundadores de casas, 
da estratexia de reprodución social (casamentos, etc.) e da forma de constitución 
e composición dos patrimonios, que da vida cotiá da �dalguía pacega, asunto 
para o que se adoita recorrer á literatura. Pois é ben sabido que os pazos e casas 
fortes foron materia moi frecuentada polos romancistas, desde a Pardo Bazán até 
Carballo Calero e Torrente. Luis Domínguez Castro (1997: 160-161) resumiu 
de modo preciso o retrato dos �dalgos que protagonizan as obras da Pardo Bazán 
(Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza) e de Otero Pedrayo (Os camiños da vida, 
O �dalgo): 
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A imaxe literaria da maioría dos �dalgos, no que atinxe ó seu habitus de clase, amósanos 
un tipo ideal caracterizado pola rúa rudeza, raiana na brutalidade […]; pola súa afección 
montaraz pola caza e pola carne […]; polas súas escasas luces para os estudos […]; pola 
súa valentía lindeira na temeridade […]; pola súa xenerosidade re�ectida na de�nición 
oteriana do perfecto �dalgo: “ten mesa farta, bodega franca, bolsa aberta”; pola súa dig-
nidade na adversidade [...]; pola súa disipación tan ben narrada naquelas partidas de Don 
Xohán nas que se poden ilustrar dous séculos de historia española coas pezas de ouro que 
vai perdendo, e pola súa acendrada relixiosidade.

Agora ben, o mesmo autor advirte de que esta visión pode cambiar cando se 
coñeza mellor a realidade histórica, e tampouco se pode pasar por alto que a lite-
ratura en cuestión se ocupou da sociedade dos pazos cando estaba desaparecendo:

Hay, pues, toda una literatura de los pazos que, por cierto, va casi unánimemente unida 
al hecho de su declive institucional, al �n de la raza de sus dueños, a su ruina, soledad y 
abandono. Casi todo lo que se ha escrito sobre los pazos viene a ser como una elegía y 
hasta un acta de defunción (Martínez Barbeito 1986: 5). 

Poderiamos dicir que os historiadores se ocuparon principalmente do triunfo 
da �dalguía, pois os procesos de mobilidade ascendente sempre resultan atrac-
tivos, e os romancistas, con certa tendencia á melancolía, se demoraron na 
declinación dos señores da terra, sexa o caso de don Pedro Moscoso ou de 
don Xohán, o protagonista de O �dalgo. No soberbio relato oteriano vemos a don 
Xohán criarse, na década de 1830, no Ribeiro, cando as adegas pacegas tiñan 
as cubas cheas de viño das rendas forais, e morrer en Compostela a principios 
do xx como modesto funcionario xubilado, enterrado nunha tumba que non 
pode compararse co panteón de mármore do prestamista que lle fai sombra. Do 
mundo da nenez só dan fe algunhas árbores: “en sete parroquias de toda Gali-
cia, aínda o sol do serán bica, ó morrer, sete alciprestes que de neno don Xohán 
axudara a prantar”. 

De calquera xeito, o que imos sabendo do que pode chamarse a cultura ma-
terial dos pazos e das súas bibliotecas pon en cuestión moitos dos tópicos que 
transmite a literatura, ben entendido que nunca hai que esquecer a diversidade 
xa comentada que existía dentro deste grupo. Os moradores de Mariñán, de Oca, 
de Ortigueira, de Tor, Castro de Valdeorras, de Viloria, ou mesmo da granxa de 
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Meirás, pouco ou nada teñen en común con don Pedro Moscoso, e basta ver a 
traza das construcións, incluídos os xardíns (que se difunden desde �ns do xviii) 
para advertir que aos donos non lles faltaba gusto. Hai que lembrar sobre isto 
que os mellores pazos foron promovidos por familias que habitaban nas cidades e 
vilas, e que levan ao mundo rural unha civilidade urbana, que se re�icte no mo-
biliario, roupas, decoración das estancias, libros, mesmo na sociabilidade. Así, a 
vida no pazo de Oca non se comprende sen ter en conta o pazo de Amarante que 
os condes deste título tiñan en Santiago e ao revés: son espazos complementarios 
(Saavedra 2009, Sánchez García 2010).

Non podemos agora demorarnos o que sería preciso para insistir nos pazos 
como exemplo e resultado da asunción por parte dun sector da �dalguía do cha-
mado proceso de civilización, segundo amosan os cambios na propia construción, 
no número e distribución de estancias, no mobiliario e nas roupas, na decoración e 
nas bibliotecas. Moitos vinculeiros eran persoas que viaxaran, en ocasións por 
desempeñaren cargos na administración monárquica, e tiñan na familia ecle-
siásticos, en particular cóengos, polo que a cultura dos pazos, vista a partir das 
bibliotecas, cadros e estampas que enchían as paredes dos cuartos, tiña moito 
da Contrarreforma até �ns do xviii. É certo que a vida nos pazos decorría ao 
compás das sazóns agrarias, polas rendas e agasallos que ían chegando e polos 
propios cultivos do circundo. “Os froitos chegaban ó seu tempo, mainamente, en 
ciclos litúrxicos, seguindo o decorrer das sazóns”, escribe Otero Pedrayo. Pero a 
cerca que rodeaba o pazo, co seu portalón brasonado, e con todo o seu circundo 
de xardín, horta, prados e árbores, proclamaba que o mundo que había detrás do 
muro era moi diferente do das casas de moradas labregas que estaban na contor-
na. Outra cousa son as casas fortes de �dalgos rurais con poucas rendas, que po-
dían formar parte da propia aldea, e ter as cortes do gando nos baixos da vivenda. 
En Oca non faltaba algún gando vacún e os porcos para as dúas matanzas anuais, 
pero para eles había edi�cacións á parte, de modo que o cheiro ao esterco non 
chegaba aos cuartos e salas. De calquera xeito, os muros non impedían que os 
pazos fosen centros desde os que espallaban modas, pois os criados, naturais das 
aldeas veciñas, facían a comida, lavaban a roupa, coidaban da horta e das arbores, 
e polo tanto tiñan noticia puntual das novidades que ían aparecendo na cociña, 
na vestimenta e mobiliario, nas hortalizas e froitas e até nas devocións. A meiran-
de parte non podían ser imitadas nas casas labregas, pero si algunhas. 



Pegerto Saavedra

52

6. A OMNIPRESENCIA DO CLERO

As medidas dos Reis Católicos tiveron importantes consecuencias sociais desde 
o intre en que deron orixe ao que pode chamarse unha recomposición da orde 
feudal, en bene�cio sobre todo da Igrexa. A nobreza apropiárase, de modo 
violento ou aproveitando relacións de parentesco e amizade, de rendas de mos-
teiros, catedrais e parroquias, e pouco a pouco tivo que devolvelas cando non 
chegou a acordos coas institucións eclesiásticas afectadas. Por outro lado, a 
reforma monástica —que tardou en completarse— suprimiu moitos mostei-
ros e rematou coa independencia dos que continuaron, que foron obrigados 
a incorporarse ás congregacións de Castela, das que eran simples pezas sen 
autonomía, e víronse invadidos por monxes na súa maior parte de fóra do 
Reino. A reforma si mellorou a xestión económica, regulamentada nas normas 
incorporadas ás constitucións (De�nicións, chamábanse as do Císter), e de feito 
a �ns do xvi e comezos do xvii créanse como tales os arquivos monásticos, 
instrumentos decisivos para a defensa do patrimonio: monxes expertos revisan 
todos os documentos para ordenalos e redactar tombos ou resumos de escri-
turas, e tamén acometen a elaboración de apeos ou inventarios xudiciais do 
patrimonio material e inmaterial. A �dalguía de pazo tardará moito tempo en 
facer algo parecido, pois moitas casas non tiveron libros becerro ou tombos até 
entrado o século xix, como sinalaba en 1835 Frolián de Troche e Zúñiga no seu 
Archivo cronológico-topográ�co.

Do enorme poder económico do estamento eclesiástico no seu conxunto non 
cabe dúbida. De todas as cargas que pagaba o campesiñado (foros, décimos, voto 
de Santiago, primicia e dereitos de señorío), á igrexa correspondíanlle a mediados do 
xviii alomenos dous terzos, e un terzo á nobreza de pazo e absentista. A vantaxe 
do clero procedía de que cobraba case todo o décimo e cerca da metade dos foros 
e a maiores, para institucións concretas, tiña moita importancia o voto de San-
tiago, que representaba o 80% dos ingresos do cabido e do arcebispo. O cabido 
compostelán era, con moita diferenza, a institución máis rica de Galicia, con 
case tantas rendas como as dos dez mosteiros bieitos xuntos. En todo caso, os 
mosteiros tiñan enormes patrimonios rústicos cedidos en foro a colonos, e tamén 
os conventos dominicos e os das diversas relixións de monxas, namentres o clero 
secular dependía sobre todo dos décimos, en especial os reitores parroquiais. 
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A evolución demográ�ca e agraria de Galicia até mediados do xviii resultou moi 
bene�ciosa para a igrexa, pois a multiplicación do número de veciños nas diver-
sas comarcas e o crecemento da produción agraria comportou un incremento 
dos décimos, das rendas forais e doutras cargas: os abades da diocese de Tui, por 
exemplo, atendían contra 1550 de media a uns 50-70 fregueses e dous séculos 
máis tarde moitas parroquias pasaban de douscentos veciños; o traballo dos curas 
aumentara pero os seus ingresos tamén. 

Non obstante, o estamento eclesiástico era moi heteroxéneo internamente, e 
mesmo había dentro del enfrontamentos continuos. Os mosteiros bieitos e ber-
nardos funcionaban como institucións rendistas, con escasa in�uencia pastoral e 
cultural no seu contorno, aínda que tivesen bibliotecas para uso dos relixiosos, e 
o mesmo pode dicirse dos conventos de monxas, se ben estas non podían saír fóra 
para administrar o patrimonio, cousa que facían os monxes, uns destacados nos 
priorados, outros acudindo a facer compras de víveres e demais cousas necesarias, 
asistindo a pescudas xudiciais, a actos da congregación e desprazándose a balnea-
rios, de modo que para moitos a clausura non existía na práctica. Os mendicantes 
(franciscanos, dominicos) predicaban, leccionaban nas propias comunidades e 
en institucións sostidas por municipios e de fundación particular e concorrían a 
funcións relixiosas, caso de enterros rumbosos, e os xesuítas chegaron a ter seis 
colexios, nos que ensinaban as primeiras letras e a gramática aos nenos da contor-
na, misionaban polo país e contribuían á formación do clero parroquial (Rivera 
Vázquez, 1989, Barreiro Fernández 1991).

Non obstante, por moitas misións que houbese a cargo dos regulares que 
seguiran a carreira do púlpito, converténdose en profesionais do sermón —da-
quela unha verdadeira especialidade, moi lucrativa—, os curas que atendían as 
parroquias eran os axentes fundamentais á hora de dar, domingo a domingo, 
pasto espiritual aos �eis, e non son precisamente os máis estudados, pois non 
deixaron arquivos propios coma os mosteiros, conventos, cabidos e casas �dalgas. 
Pero hai unha cousa clara: en 1787 había en Galicia 9138 cregos (e só 3070 re-
gulares), case tres por freguesía, proba de que abundaban os mozos que aspiraban 
a dicir misa no altar ou, mellor, os pais que querían ver a un �llo con coroa, pois 
o número de vocacións que xurdían nas aldeas dependía máis dos acordos sobre 
a herdanza e do chamado sistema bene�cial que da intensidade da vivencia reli-
xiosa. No censo de 1591 �guran 3090 cregos, o que signi�ca que en dous séculos 
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o número de ordenados in sacris se multiplicou por 3,3, cando a poboación non 
pasou de duplicarse durante ese tempo. 

Moitos mozos ordenados de presbíteros nunca chegaron a gobernar unha fre-
guesía e pasaron a vida de capeláns ou patrimonistas, vulgares mercenarios que 
non tiñan o poder nin a responsabilidade dos curas de almas. Pero aínda sabendo 
que non resultaba doado ocupar un bene�cio parroquial, numerosas familias 
estaban dispostas a inverter recursos para que un rapaz estudase algo de latín e de 
moral e recibise, chegado o seu momento, as ordes sacras, e para isto era preciso 
que o aspirante acreditase que tiña un bene�cio, é dicir, rendas das que vivir con 
dignidade, requisito que se solucionaba mediante a fundación dunha capelanía 
ou, no caso dos labregos, constituíndo un patrimonio, a xeito de dote do futuro 
eclesiástico. Este mecanismo, obrigado por disposicións do concilio de Trento 
orientadas a impedir que recibisen ordes de modo descontrolado mozos que logo 
vagaban coma goliardos, permitiu que houbese miles de cregos de orixe labre-
ga, debido a que a entrada no estamento eclesiástico constituía unha maneira 
de promoción para as familias, e a maiores o ordenado in sacris estaba libre de 
quintas, de certos trabucos e gozaba de fuero eclesiástico. Algúns dos patrimo-
nistas e capeláns (había capelanías que pertencían a casas �dalgas pero tamén as 
había de comunidades de veciños) podían chegar un día a rexer unha parroquia, 
se conseguían que o titular do padroado os presentase ou se ganaban un con-
curso dos convocados polos bispos para a provisión de curatos, pero a meirande 
parte non saíron da condición de mercenarios, e levaban unha vida parecida á 
dos labregos, dedicados ao cultivo das terras do patrimonio, a tratos e a outros 
mesteres, coma ser mordomos de casas �dalgas e ensinar as primeiras letras aos 
rapaces da contorna. E aínda sabedores disto, os patrucios dotaban patrimonios 
e capelanías para sacar un �llo cura, como teñen demostrado algúns investiga-
dores: para a diocese de Santiago, Baudilio Barreiro (1988, 2003) �xo achegas 
fundamentais a partir de variada documentación (expedientes de ordes, libros de 
visitas, sínodos…), nas que demostra que os ordenados mediante a constitución 
dun patrimonio representan dous terzos do total dos que entran no clerecía na 
segunda metade do xviii, conforme descenden os capeláns, debido á decadencia 
da fundación de capelanías, que se multiplicaran no xvii, e á crise de moitas das 
existentes. Na diocese de Lugo, en cambio, o sistema de mellora larga posibilita-
ba que houbese labregos capaces de dotar capelanías para algún �llo que, ao non 
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ser vinculeiro, estaba destinado a pasar a vida en estado de celibato. De calquera 
xeito, patrimonios e capelanías eran os únicos bene�cios que podían crearse ex 
novo e que servían para que chegasen a cregos moitos mozos, cando o número de 
parroquias se mantiña estable. Por estes vieiros chegouse a unha densidade cleri-
cal verdadeiramente extraordinaria: un crego por cada 150 persoas en 1750, coa 
cifra máxima en Lugo, terra de mellora larga (un crego por 117 habitantes, ou 
por cada 21 veciños), e máis baixa nas provincias de Betanzos e A Coruña (188 
persoas por crego). En 1787 a proporción de cregos aínda aumentara algo, até 
chegar a un por 147 persoas, ou por 32 veciños: dos 9138 que �guran no censo 
de Floridablanca (sen contar logo os 1171 ordenados de menores), 2640 eran 
curas de almas, 1126 tenentes de cura, 3175 patrimonistas e 2197 bene�ciados, 
a maior parte sen dúbida capeláns. Curas e tenentes representaban por tanto o 
41% do total (Rey Castelao 1996).

Salta á vista que este abundante clero repartido polas diferentes parroquias 
presentaba grandes diferenzas internas pola posición que os seus membros ocu-
paban no sistema bene�cial, pola súa orixe social e pola formación cultural que 
recibiran. O reitores parroquiais poden considerarse verdadeiros notables rurais, 
en razón dos seus ingresos e do poder que tiñan sobre o rabaño, sometido en cer-
tos aspectos á súa xurisdición: rexistraban bautizos, vodas e funerais, e cobraban 
por estes o�cios; se alguén faltaba á misa ou se ocupaba en traballar os domingos 
e festivos, non cumpría co precepto pascual na parroquia, vivía en pecado pú-
blico, era denunciado diante do provisor, cando non multado directamente. Os 
curas máis rigorosos podían inclusive chamar o pedáneo para desfacer �adas e 
esfollas pola noite arriba, aínda que non parece que isto fose o común. En todo 
caso, despois de Trento o párroco vaise convertendo nun personaxe omnipresen-
te, un pastor que goberna unha comunidade ben delimitada tanto no aspecto 
demográ�co coma territorial, un rabaño que debe obedecer, pois as ovellas ocu-
pan un lugar e o pastor outro ben diferente. Aínda que moitos curas chegasen a 
gobernar unha parroquia porque os presentara (escollera) a persoa ou institución 
que dispoñía dos dereitos de padroado (casas nobres, mosteiros, cabidos, mesmo 
parentelas), despois de tomar posesión tiñan dereitos consolidados e non podían 
ser removidos salvo por causa grave; eran, no sentido propio, verdadeiros párro-
cos, xa se chamasen reitores ou abades. Había tamén vigairos, curas de almas en 
situación precaria, en particular os que atendían parroquias de padroado dos 
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mosteiros e cabidos; normalmente non cobraban décimos e recibían un modesto 
salario ou congrua, e os patróns podían cambialos dun ano para outro. Na se-
gunda metade do xviii, despois do concordato de 1753, que por certo non tocou 
os dereitos de padroado de familias e institucións varias, a monarquía tratou de 
reforzar a posición dos curas de almas, incrementando a dotación dos que non 
tiñan décimos e favorecendo a súa estabilidade, o que deu orixe a moitos preitos 
de vigairos contra mosteiros. 

No tocante á orixe social había cregos, especialmente párrocos, de familias 
ben relacionadas cos patróns e algúns capeláns, de procedencia �dalga, e outros, 
caso dos patrimonistas, masivamente de ascendencia labrega, e no aspecto cul-
tural, dado que para ordenarse as esixencias non eran moi elevadas (as de Trento 
foron recollidas nas sinodais das diversas dioceses), uns cursaran Filosofía e Teo-
loxía na Universidade de Santiago, que tiña moito de seminario, ou en colexios 
das ordes regulares, en concreto dos franciscanos, dominicos e xesuítas —até 
1767—, e outros contentáranse con aprender algo de latín e de moral asistindo a 
unha escola de gramática e a unha preceptoría, que podía ser mesmo a que daba 
un tío cura coñecedor dos chamados casos de moral, fundamentais para sentarse 
no confesionario. Deste modo ordenábanse de maiores (subdiáconos ou cregos 
de epístola, diáconos ou de evanxeo, e presbíteros) mozos con formación moi 
desigual, sen unha preparación homoxénea como a que logo proporcionarían os 
seminarios; por iso os bispos debían facer a posteriori unha vixilancia continua 
dos cregos a través das visitas pastorais, dos sínodos e en último caso da actua-
ción do provisor, xuíz eclesiástico que podía inclusive meter no cárcere (cárcere 
de coroa, pero de coroa dos cregos, non da real) aos que eran escandalosos e non 
amosaban intención de reformarse, volvendo ás andadas despois de castigos sua-
ves (Saavedra 1994: 276-301, Dubert 1996).

A carón dos párrocos, a meirande parte dos capeláns e dos patrimonistas eran 
parentes pobres, polos seus ingresos, por faltarlles a xurisdición sobre unha pa-
rroquia e mesmo pola orixe social modesta, en particular no caso dos segundos. 
Traballo coma cregos tiñan pouco, ao estar libres da cura de almas, se ben no 
século xviii os visitadores diocesanos procuraron obrigalos a axudar aos párrocos 
en determinadas tarefas. Sostíñanse coas rendas das capelanías e dos patrimonios, 
dedicábanse á labranza, ao negocio da parcería de gando vacún e a administrar 
as rendas de casas �dalgas, e contaban tamén cos ingresos que achegaba o purga-
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torio, ou sexa, co que cobraban por descargar misas que mandaban nas últimas 
vontades moitas persoas, unha verdadeira granxería cando os albaceas cumprían 
as disposicións testamentarias. Os bens que a familia lles cedera para ordená-
rense a miúdo eran escasos e rendían menos do que os veciños declararan para 
favorecer o futuro crego (de modo que despois resultaba que había patrimonios 
aéreos, porque as autoridades eclesiásticas non comprobaran nada). Así, víanse 
obrigados a ocuparse en actividades impropias do estado sacerdotal, como consta 
nas visitas pastorais e nos expedientes xudiciais e mesmo en cuali�cativos que 
se lles outorgaban, coma o de crego-saltarregueiros. Pero sen dúbida non eran 
raros os que se dedicaban ao ensino das primeiras letras, e mesmo da gramática 
no mundo vilego (con gran concentración de cregos), algo que o catastro de 
Ensenada esconde, pero que hai que admitir para entender que alí onde non se 
censan mestres, aínda que sexan de ferrado, a proporción dos homes que saben 
asinar non é moi diferente da rexistrada nas comarcas nas que aparecen docentes 
leigos. Os estudos sobre alfabetización ocupáronse, e con razón, da rede escolar, 
que é o mesmo que dicir do número e distribución dos mestres; non obstante, 
habería que prestar máis atención a este abundante clero parroquial, saído das 
familias campesiñas, en contacto continuo cos veciños, e cuns coñecementos dos 
que estes podían parcialmente bene�ciarse. Había nas parroquias unha cultura 
de sacristía, debido ás obrigas relixiosas e á omnipresencia de cregos, que se com-
portaban en certo modo coma labregos pero que sabían, á parte de ler e escribir, 
algo de latín, casos de moral e rudimentos de dereito. Os 516 avogados e 966 
escribáns que �guran no censo de Floridablanca, á marxe de que residisen con 
preferencia nas cidades e vilas, son ben poucos en comparanza cos 10.309 orde-
nados de maiores e menores (aos que se poden sumar os 1362 sancristáns), e un 
número descoñecido de estudantes (varios miles, sen dúbida). Nas aldeas a cultura 
letrada estaban en mans dos cregos, e os estudantes que non aspiraban á coroa 
eran ben raros. O universo cultural an�bio de cregos e labregos precisa aínda de 
estudos demorados. 

Podemos preguntarnos se a in�uencia ideolóxica da igrexa se acompasaba co 
seu poder económico. Hai que reparar en que institucións moi ricas —mosteiros 
e tamén cabidos— non tiñan cura de almas, e por iso esa cuestión ha de centrarse 
na capacidade do clero rural á hora de catequizar e acomodar os comportamentos 
das familias labregas á ortodoxia tridentina, que en moitos puntos non era nova. 
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A novidade estaba na sistematización e a�rmación da doutrina e no compromiso 
da igrexa como institución, secular e regular, de aplicala, cando antes só había 
iniciativas puntuais de determinados bispos e frades para levar adiante reformas 
(en Galicia hai exemplos en Tui e Mondoñedo). Ao respecto dunha temática tan 
complexa cómpre sinalar de entrada que a cultura rural era basicamente parro-
quial, aínda que tivese moitos compoñentes profanos, caso dos velorios e da cele-
bración do día dos defuntos, e ese carácter non deixou de a�rmarse desde Trento, 
pois, se a rede de freguesías era moi anterior e cambiou pouco, a institución 
parroquial reforzouse de modo extraordinario conforme se a�rmaba a autoridade 
do cura, que levaba rexistro de bautizados, casados e defuntos e obrigaba os fre-
gueses a ir á misa os domingos e festivos, e coa creación das confrarías coas súas 
correspondentes festividades, co funcionamento ordinario da fábrica, que repre-
senta a comunidade parroquial (independente do cura), que ten un mordomo e 
que se encarga de manter o templo en bo estado, de coidar do mobiliario sagrado 
e de proporcionar cera para os enterros e outras celebracións. Se temos en conta 
que a maiores dos domingos había moitos días festivos, podemos calcular que os 
veciños, polo menos algún por cada casa, ían á misa á igrexa parroquial uns 80 
días por ano, sen contar enterros e aniversarios. A igrexa estruturaba a vida cotiá e 
o espazo, e a campá pautaba o tempo desde que chamaba á misa da alba até que á 
noite daba o toque de ánimas. Milleiros de campás soaban ás mesmas horas desde 
Burón a Fisterra e desde Bares ao Couto Mixto. 

Coñecemos mellor a pedagoxía das misións, coa teatralidade dos sermóns e 
os novos métodos de ensino da doutrina e do rezo do rosario (recorrendo, por 
exemplo, á música), que as mensaxes cotiás e máis decisivas que transmitía o 
clero, sobre todo na súa predicación. Sen dúbida insistía na importancia da boa 
morte, como ten sinalado Domingo González Lopo no seu excelente libro Los 
comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco (2002). Se a reforma tridenti-
na permitiu mellorar a formación do clero parroquial e dos �eis e conseguiu que 
as comunidades atopasen na relixión unha certa con�anza e seguridade fronte ás 
ameazas cotiás, tamén tivo outras consecuencias menos positivas, en concreto a 
“excesiva énfase no binomio boa morte/purgatorio como única meta de esperan-
za para o �el” e a falta de con�anza na actividade intelectiva, que levou ao clero, 
secular e regular, “a non fomentar un coñecemento máis profundo da doutrina 
que lle predicaba [ao pobo] por medo a sementar a confusión e a dúbida”. Deste 
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xeito a práctica relixiosa tivo moito de ritualismo e pouco de compromiso per-
soal. Pero non se debe esquecer que para os veciños das parroquias a asistencia 
relixiosa constituía, diriamos con palabras de hoxe, un dereito fundamental, pois 
todos desexaban salvarse e precisaban contar cos medios necesarios para o efecto, 
que só o párroco podía proporcionar mediante a dilixente administración dos 
sacramentos. Algúns con�itos entre curas e fregueses nacen de que os primei-
ros eran descoidados e deixaban aos enfermos morrer sen sacramentos ou non 
permitían confesarse e comungar por Pascua Florida aos que non aprobaban o 
exame anual da doutrina, de modo que se sentían excluídos da comunidade e en 
certo modo tratados como irracionais (Saavedra 1994:337-367). 

A principios do xix o cura Juan Antonio Posse ofrece unha imaxe moi nega-
tiva do clero rural galego e en xeral da situación moral das aldeas na etapa �nal 
do Antigo Réxime. Cando fala da Costa da Morte, onde nacera en 1766, di que 

unos curas de presentación, ignorantes o criados de servicio, clérigos mercenarios, ebrio-
sos y conjuradores y todo un clero cuya sabiduría era un poco de mal latín, y algunos 
casos del padre Larraga, componían todo lo que por las cercanías había de más ilustrado. 
El país, ciego en la más grosera superstición, siempre en romerías o peregrinacions muy 
largas, buscando exorcistas afamados; la lascivia más impúdica en todas las clases sociales 
y aún desde la más tierna edad.

No discurso en defensa da Constitución de 1812 censura o sometemento 
dos curas aos señores que tiñan os dereitos de padroado. Os labregos, despois 
de pagar foros, décimos, loitosas…, non reciben dos ditos señores “más consuelo 
que llenarles de curas, cortejantes o lacayos, pages o sacristanes y otros sujetos no 
menos viles e indignos, habituados a la esclavitud, a las baxezas y a ser los minis-
tros de los placeres estos reyezuelos…”. O pazo arcebispal de Compostela, que 
visitou nos tempos de Múzquiz para tratar de conseguir o curato de Santa Sabina, 
parécelle “todo lleno de hombres venales, bajos y envilecidos por la vanidad y la 
insolencia”, e nun café un amigo cóntalle “muy por menor cuanto se decía de 
él [de Múzquiz], de simonías, groserías, bajezas, socaliñas, disoluciones y otras 
picardías con los curatos, conventos de monjas, en su palacio con los juegos que 
procuraba a su hermana su profesor, que era un franciscano” (Posse 1984: 20, 
149 e 259).
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Posse, un sacerdote culto e austero, curtido nos concursos de curatos do 
bispado de León e inimigo do sistema político e social do Antigo Réxime, é 
sen dúbida inxusto ao cuali�car de xeito tan negativo a todo o clero rural de 
Galicia (estaba tamén descontento porque non conseguira ser presentado para a 
parroquia de Santa Sabina), pois desde Trento a �ns do xviii houbera cambios 
importantes no comportamento e nivel cultural dos eclesiásticos, que �nalmen-
te remataron in�uíndo nas crenzas e prácticas relixiosas dos leigos. A partir da 
información que proporcionan os libros de visitas pastorais, os sínodos, os ex-
pedientes xudiciais vistos polos provisores e os testamentos de homes e mulleres 
é doado acreditar que nos costumes e formación dos cregos, en especial dos 
párrocos, no estado dos templos, na traxectoria do número de confrarías, no 
contido relixioso das últimas vontades, na evolución da onomástica e noutros 
indicadores do universo mental das xentes houbo cambios importantes, que ti-
veron lugar sobre todo no século xvii, cando se produce unha ofensiva da igrexa 
secular e regular para lograr o que se ten chamado a segunda cristianización do 
campesiñado, aínda que non completa, polo que se dirá no parte �nal deste 
texto. As visitas pastorais en especial, que consistían nunha visitatio hominum 
(comportamento dos cregos e fregueses, e co tempo dos estudantes) e visitatio 
rerum (observación do estado de templo e do seu mobiliario), foron desde Tren-
to os instrumentos fundamentais de reforma, xunto coa actividade xudicial dos 
provisores para os casos de notorio escándalo público de eclesiásticos e leigos. 
Este labor de inspección e control dos bispos foi decisivo, se temos en conta a 
mencionada heteroxeneidade cultural do clero e o feito de que, aínda que en 
Trento se mandaba crear seminarios para a súa formación, en Galicia non os 
houbo até �ns do xviii. Xa sei que na década de 1570 se fundou o seminario 
de Mondoñedo e na de 1590 o de Lugo, pero non pasaban de ser simples esco-
las de gramática ou latinidade (e por iso a escola de gramática que fundou en 
Viveiro en 1563 dona María Sarmiento é considerado polos bispos de Mondo-
ñedo tamén un seminario), destinadas a uns poucos rapaces pobres que servían 
no coro das catedrais. Os seminarios tridentinos precisaban orzamento e o seu 
establecemento atopaba a contra de cóengos e mosteiros, e tampouco bastarían 
para acoller a todos os aspirantes á coroa. Doutra banda, os bispos sabían que os 
colexios das ordes regulares e a Universidade podían cumprir —como así era— 
a función de seminario. 
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En Galicia os verdadeiros seminarios diocesanos, con estudos de Filosofía e 
Teoloxía, non aparecen até a segunda metade do xviii, cando se reforma o plan 
de estudos do de Mondoñedo (1772) e despois do de Lugo (década de 1780), 
e se crea ex novo o de Ourense (1804), xa a principios do xix. O de Santiago é 
de 1829, porque até ese momento a Universidade facía de tal, pero cando os 
arcebispos comezaron a descon�ar dela trataron de ter un centro propio, baixo o 
seu control (Barreiro 1996). A creación polo poder real —hai que lembralo— de 
seminarios, con plans de estudos establecido pola Cámara de Castela co apoio de 
bispos reformistas, é parte do que podemos chamar, con certa xenerosidade, polí-
tica relixiosa ilustrada, que tivo, na miña opinión, bastante coherencia. Comezou 
polo concordato de 1752, que deixaba nas mans do rei a provisión de miles de 
bene�cios eclesiásticos que antes se repartían en Roma, aínda que non se tocaron 
os dereitos de padroado de particulares, que en Galicia afectaban ao 80% das 
parroquias; continuou coa apertura do expediente de confrarías promovido por 
Campomanes, coa intención de someter a control dos párrocos e bispos estas ins-
titucións indóciles, que en ocasións tiñan a sé fóra do templo parroquial, celebra-
ban moitas festas e gastaban os ingresos en enchentes; no mesmo programa hai 
que meter a expulsión dos xesuítas e logo a redución do papel dos regulares no 
ensino, en particular nas universidades (plans de estudos de 1771 e ss.), e sobre 
todo a chamada “reforma bene�cial”, un proxecto que desde 1769 polo menos 
quería que os bispos dotasen mellor aos curas de almas que vivían con poucos in-
gresos, recorrendo ás rendas de bene�cios sen cura, incluídos os décimos que ían 
a mans de nobres, mosteiros e cabidos, e refundindo parroquias cando eran moi 
pequenas e dividíndoas se tiñan moita poboación. En resumidas contas, a políti-
ca relixiosa ilustrada trataba de fortalecer a posición dos curas de almas, mediante 
a mellora na súa formación cultural (seminarios) e material (aumento de ingresos 
coa reforma bene�cial) e dándolles máis autoridade sobre os mercenarios e sobre 
os santuarios e ermidas que competían co templo parroquial, cuxa centralidade 
se quere reforzar, para evitar romarías e cultos descontrolados. 

A reforma bene�cial atopou moitos atrancos, pois afectaba aos intereses dos 
perceptores de décimos e titulares de dereitos de padroado, e en Galicia só se 
aplicou parcialmente na diocese de Tui, coa creación de novas parroquias, divi-
dindo algunhas que eran moi populosas, segundo narra polo miúdo Ávila y La 
Cueva. Pero con independencia dos resultados da política relixiosa ilustrada, que 
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en certos puntos non poden desprezarse (incremento do número de alumnos nos 
seminarios reformados, e polo tanto mellor formación, en especial en Mondoñe-
do), a lexislación que favorecía aos curas (porque o pode real os vía como patrio-
tas, encargados da mellora non só moral senón material dos fregueses) tivo como 
consecuencia que estes se volvesen máis esixentes fronte aos sectores eclesiásticos, 
caso dos mosteiros e dos cabidos, considerados simples rendistas, e aos nobres 
que cobraban décimos. Podemos dicir, de xeito sumario, que os párrocos e vigai-
ros se foron convencendo na segunda metade do xviii de que eles eran, dentro 
do nutrido estamento eclesiástico, os únicos que traballaban, e reclamaron unha 
mellora da súa situación económica, co apoio resolto en moitos casos dos bispos 
e provisores. O cura Posse é un bo exemplo deste novo tipo de sacerdote patriota 
e seguro da dignidade do seu ministerio. Pero pola súa banda, as comunidades 
parroquiais tamén solicitaron en ocasións servizos relixiosos máis próximos, me-
diante a creación de novas parroquias, e que os décimos que pagaban se usasen 
non para enriquecer aos perceptores e familiares (sobriños e sobriñas de curas), 
senón para atender as necesidades dos veciños pobres. 

Demorámonos algo no tema do clero porque entendemos que este grupo resul-
ta fundamental na traxectoria histórica, tanto social como cultural, da Galicia mo-
derna, pois é a un mesmo tempo o produto dunha sociedade que se vai modelando 
a partir dunha rede parroquial extraordinariamente densa (poucos territorios eu-
ropeos contaban con tal número de parroquias por kilómetro cadrado), e cada vez 
máis nutrida de cregos conforme pasaba o tempo. Agora que está de moda o uso da 
palabra, podemos considerar a parroquia como instrumento de globalización, pois 
nunha estrutura tan xerarquizada como a da Igrexa católica, as normas doutrinais e 
disciplinarias que saían de Roma chegaban á cabeza das dioceses e desde ela a todas 
as freguesías, por escondidas que estivesen entre os montes, de aí a uniformidade 
da onomástica e das imaxes dos retablos de templos e capelas. 

O modelo de bon prête, o cura exemplar no comportamento persoal e con-
sagrado ao seu ministerio sagrado que retrataban os abundantes tratados escri-
tos despois de Trento a miúdo por regulares, nunca se xeneralizou en Galicia, e 
os desleixados, avarentos, embriagados e mullereiros non desaparecen en todo o 
Antigo Réxime (nin despois). Pero, como quedou indicado, certas melloras mo-
rais e intelectuais están ben acreditadas aínda que continúa pendente un estudo 
das bibliotecas dos cregos, das que só contamos de momento con información 
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puntual. Tampouco hai que pensar que os bispos querían curas intelectuais: o que 
pretendían era que tivesen os coñecementos necesarios para desempeñaren o seu 
cometido, e que non causen escándalo coa súa forma de vida. O sacerdocio era 
unha profesión, e o reitor parroquial debía gobernar o rabaño, sen mesturarse de-
masiado con el, aínda que estaba obrigado a saír na procura das ovellas escabarda-
das para traelas á corte. Na segunda metade do século xviii os monarcas quixeron 
facer dos curas uns patriotas e que fosen útiles para mellorar as condicións de vida 
dos campesiños, dándolles a coñecer novidades agrarias e artesanais e procurando 
alfabetizalos. Algúns cumpriron con estes propósitos e �xeron esforzos por dotar 
escolas: case a metade das que aparecen na diocese de Tui desde 1750 a 1850 fo-
ron promovidas por abades. Polo tanto, antes da rede creada por indianos está a 
impulsada polos curas (que destinan fondos para pagar a un mestre, pero poucas 
veces para levantar un edi�cio) (Sanz González 1992, Ovelleiro Piñón 2007). 
A fundación de escolas por parte do clero é un froito tardío da Contrarreforma, 
pois unha das obrigas primeiras dos mestres consistía en aprender a doutrina aos 
nenos e nenas, para que asumisen valores ben diferentes aos que aprendían nas 
esfollas, �adas e muiñadas, como ben explicaba o cura de Urdilde en 1816, cando 
defendía a escolarización obrigatoria para rematar coas formas de socialización 
comunitarias nas que as xentes novas só cursaban deshonestidades, aprendendo 
axiña a “lascivia más impúdica”. Á parte de “igrexa para nenos”, a escola debía ensi-
nar a ler, escribir (polo menos aos varóns) e contar, saberes cada vez máis necesarios 
nun mundo no que a mobilidade das xentes e das mercadorías aumentaba. 

Pola súa orixe social e xeográ�ca e pola falta dunha formación intelectual ri-
gorosa, moitos cregos continuaron comportándose en maior ou menor medida 
como se fosen campesiños. Podemos imaxinar aos rapaces labregos, que descoñe-
cían o castelán, loitando coa gramática, co esperanza de melloraren algún día de 
condición social. Son ben coñecidos os parágrafos do padre Sarmiento nos que 
censura a práctica de ensinar a gramática en castelán, cando os estudantes non en-
tendían ningunha das dúas linguas. En sentido contrario ían as constitucións do 
estudo de Tui, de 1729, que non obstante acreditan as di�cultades que ocasionaba 
“semejante barbaridad”: “Porque regularmente los mozos de este Reino son suma-
mente bozales, queremos que mientras estudiaren menores se exhorten a que ha-
blen castellano, y ellos se empeñen en cumplirlo, pues de otra suerte ni entienden 
lo que se les habla y explica ni después construyen con limpieza” (Maure 1996). 
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De primeiras non deixa de causar admiración que as linguas o�ciais da igrexa 
desde �ns do xv sexan o castelán e o latín; nunca o galego, a única que coñecía 
a meirande parte da poboación. Non se ten noticia nin sequera dun simple ca-
tecismo escrito en galego. Agora ben, se para bispos e sacerdotes o fundamental 
era que a mensaxe que transmitían desde o púlpito e na doutrina fose entendida 
polos �eis, pois doutros xeito a función do clero quedaba invalidada, parece claro 
que os curas falaban en galego cos fregueses, fóra e dentro da igrexa, cando a misa 
tiña moito de reunión veciñal, non sendo raras as disputas entre os asistentes e 
entre algún fregués e o reitor. Podía haber curas procedentes de fóra da Galicia, 
debido a que os titulares dos dereitos de padroado, en especial a nobreza que 
habitaba na corte, premiaban a persoas da súa clientela. Sarmiento denunciará 
casos nos que, efectivamente, certos cregos non entendían a fala, o que daba ori-
xe a situacións até divertidas no confesionario, e sábese tamén que houbo algún 
proxecto de dicionario castelán-galego para uso de reitores, pero en xeral os que 
descoñecían a lingua do país penso que foron poucos. Agora ben, unha cousa é 
que os eclesiásticos falasen habitualmente o galego, e outra que para eles a lingua 
culta, a da escritura e a da escola, fose o castelán, e neste aspecto a igrexa con-
tribuíu de xeito decisivo á continua degradación social da lingua do país, unha 
traxectoria pouco exemplar, á que puxeron o ramo, retorcendo os decretos do 
Concilio Vaticano II, que establecían —non sen tempo— a liturxia nas linguas 
vernáculas, os bispos das diversas dioceses —co cardeal Quiroga á fronte— can-
do a�rmaron de primeiras que a de Galicia era o castelán. Unha resolución biza-
rra, concorde coa práctica de séculos. 

7. AS RAÍCES ECONÓMICAS E CULTURAIS DA FORTALEZA DO 
CAMPESIÑADO

O poder señorial, que en Galicia estaba en mans en primeiro lugar da igrexa e 
logo da nobreza, non impediu que se consolidase un campesiñado con conside-
rable fortaleza, baseada en factores como a súa relativa homoxeneidade, o control 
efectivo da xestión do espazo agropecuario do que formaban parte montes, a 
capacidade organizativa no marco das aldeas e parroquias e, en relación con isto, 
a conservación dunha sociabilidade multiforme, que se desenvolvía a miúdo á 
marxe do mundo o�cial, é dicir, do poder político e eclesiástico, que as toleraba 
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ou procuraba reconducir, sen que os labregos perdesen por completo a facultade 
de negociar para manter, por exemplo, prácticas relixiosas antigas, caso das rela-
cionados co folclore agrario e co culto aos mortos. 

Insistir en que o campesiñado se caracterizaba por unha certa homoxeneidade 
non equivale a dicir que todos os veciños dunha aldea ou parroquia tivesen os 
mesmos recursos económicos, senón que estaba menos xerarquizado que nos 
territorios nos que había unha poderosa elite de grandes cultivadores. En Galicia 
a ausencia de labregos verdadeiramente ricos é tan clara que non resulta ne-
cesario insistir no asunto: os reitores parroquiais e os �dalgos de pazo (e tamén 
os monxes, pero estes viven en comunidade) son os verdadeiros privilexiados do 
rural. Si está ben documentado a �ns do Antigo Réxime un estrato numeroso 
de campesiños pobres, coñecidos como bodegueiros, caseteiros, camareiros (ou 
en feminino), que moitas veces carecen de gando vacún e deben traballar a xornal 
parte do ano e dedicarse á pluriactividade, pero forman parte da comunidade a 
todos os efectos: polos dereitos que teñen ao aproveitamento dos montes, pola 
participación nos traballos colectivos e nas obrigas rituais que comporta a per-
tenza á parroquia e porque a súas pautas de reprodución social non se entenden 
fóra da lóxica familiar e comunitaria, e aínda que son pobres sempre teñen cer-
to patrimonio e confían en aumentalo. En poderes colectivos outorgados, por 
exemplo, para preitos por montes comunais é doado atopar a �ns do xviii mu-
lleres solteiras, que seguramente son caseteiras e participan con normalidade nas 
xuntas veciñais. 

Máis que propiedade, o que existe na Idade Moderna son dereitos concorren-
tes sobre a terra, tanto da particular como da comunal, e a evolución dos distin-
tos tipos de dereitos vén caracterizada polo triunfo do chamado útil ou posesión 
sobre o directo, pertencente á igrexa e á nobreza. En efecto, aínda que o foro tiña 
carácter temporal e a súa duración estaba establecida en voces —xeracións— ou 
vidas de reis, os labregos actuaban como se a terra fose propia deles, partindo en-
tre herdeiros, trocando, vendendo e hipotecando as parcelas. Estes cambios e as 
continuas mudanzas na paisaxe por mor de novos cultivos, de peches de montes 
para amansar, de plantíos e corta de árbores, da construción de camiños, da apa-
rición de novos topónimos e desaparición doutros…, creábanlles aos rendistas, e 
en particular aos mosteiros, grandes di�cultades para controlar as terras, pois as 
leiras que �guraban nun foro ou nun apeo, pasados os anos, non resultaba doado 
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identi�calas (Pérez García, 1979). Por iso decidiron, na primeira metade do xviii, 
converter os foros en arrendos, xa que así os colonos non poderían partir, trocar 
e vender os bens que levaban. Legalmente ese cambio era posible, pois concluído 
o prazo do foro, os donos do directo dominio recuperaban o control completo 
da terra e estaban en condicións de renovar o contrato ou facer un arrendo. Pero 
na práctica as cousas presentaban di�cultades serias, pois os colonos, e tamén os 
�dalgos que tiñan terras en foro que subforaran e moitos cregos rurais inimigos 
dos monxes, opuxéronse por medios variados a semellante cambio, que os prexu-
dicaba. Recorreron á xustiza e mesmo ao rei, empregaron argucias diversas para 
impedir que se cumprisen sentenzas que lles eran contrarias, formaron grandes 
atagallidos, en ocasións con motíns, protagonizados sobre todo por mulleres (que 
gardaban as casas cando os homes fuxían), e o Consello de Castela, por resolu-
cións puntuais primeiro e de alcance xeral despois, en 1763 e 1785, impediu aos 
mosteiros e ao conde de Altamira botar das casas os colonos, aínda que os foros 
estivesen caducados. Isto signi�caba o triunfo do dominio útil, que na práctica 
quedaba perpetuado, sobre o directo, que debía limitarse a cobrar unha renda 
�xa (Villares / Díaz-Castroverde 1997).

O mesmo pasou cos dereitos sobre os montes comunais, en moitos casos ane-
xos ás labranzas, caso dos de varas. Até adiantado o século xvii certos señores 
controlaban de modo rigoroso o acceso aos diversos aproveitamentos do aber-
tal, dando por escrito permiso para facer estivadas, para cortar leña e madeira 
e mesmo para alindar o gando maior e menor. Así o acredita a documentación 
de Celanova, de Oia, de Montederramo e da casa de Salvaterra. Pero mediante 
preitos, sentenzas e concordias os veciños lograron arrincar aos señores esas fa-
cultades, de modo que as regras de acceso aos montes —máis importantes que a 
cuestión legal dos dereitos de propiedade dos mesmos— eran establecidas polas 
comunidades de aldea e parroquia. Os montes convertéronse deste xeito nun ele-
mento fundamental da solidariedade veciñal —que non impedía a con�itividade 
dentro da aldea— e en factor de identidade local, e é ben sabido que mantiveron 
a súa condición comunal até o século xx, e aínda hoxe un cuarto da super�cie 
de Galicia está formada por montes veciñais en man común. Está claro que, se 
unha porción enorme da extensión do país (o 80% en 1800) mantivo un carácter 
comunal, tivo que ser xestionada con certa e�ciencia polos veciños, interesados, 
e non só eles, en que eses espazos fundamentais para o funcionamento do com-
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plexo agropecuario non fosen privatizados, aínda que na práctica se permitisen 
algúns peches, máis frecuentes no litoral, polo valor que tiña o toxo para facer 
esterco (Bouhier 1979). 

Pero a fortaleza e vitalidade do campesiñado non se explica tan só a partir 
da súa situación patrimonial e material, en concreto de certa homoxeneidade 
social, do control da posesión da terra e dos dilatados montes comunais. Han 
de tomarse moi en consideración os factores de tipo cultural, tanto os valores e 
representacións —cambiantes— que compartían veciños de aldeas e parroquias 
como as diversas prácticas de sociabilidade, intensi�cadas no curso da Idade Mo-
derna conforme aumentaba o número de fogares e os intercambios de toda clase 
entre eles, desde os traballos en forma de axudas até os matrimonios. Xa quedou 
indicado que a reforma tridentina foi compatible coa permanencia e mesmo coa 
intensi�cación de formas de sociabilidade comunitaria censuradas pola xerarquía 
eclesiástica e polas autoridades civís, nas que está a orixe de toda unha cultura 
oral de grande riqueza, desde as cantigas até a linguaxe do corpo, en particular 
dos bailes, cuali�cados nalgúns documentos de “movimientos descompuestos” e 
“retozos lúbricos” (Saavedra 1994, Dubert 2007). 

Non é posible separar na cultura campesiña o sagrado e o profano, e tampou-
co cabe pensar que estea formada por prácticas, representacións e valores que 
non mudaron no decorrer do tempo. Pola contra, esa cultura foi modelada en 
diferente grao pola in�uencia dos diversos poderes, sobre todo pola igrexa, axente 
decisivo polo xa exposto sobre o robustecemento da institución parroquial e a 
presenza e actividade dos curas. É certo que a reforma tridentina, a diferenza da 
calvinista, non atacou de raíz as manifestacións da cultura popular, e as autori-
dades eclesiásticas deberon negociar coas comunidades veciñais a permanencia 
dentro das prácticas relixiosas dalgunhas propias do folclore agrario moi enraiza-
das (procesións polos campos…) e a reorientación doutras novas, que remataron 
sendo utilizadas en bene�cio das ánimas do purgatorio, como aconteceu coa 
confraría do Santísimo, fundada de forma obrigatoria e que atopou moitas resis-
tencias. Pero tamén é verdade que o hoxe se chama de modo abusivo relixiosidade 
popular, incluída a devoción a certos santos avogosos, foi na súa orixe fomentada 
polo clero, que impulsou moitos santuarios, desde a Escravitude, As Neves, As 
Ermidas até os de Santa Minia e San Campio, estes xa na primeira metade do 
xix. Ocorre que, na segunda metade do xviii, algúns bispos, concordando neste 
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punto coas autoridades civís, de mentalidade erasmista, comezaron ver con malos 
ollos as romarías nas que a diversión pesaba máis cá devoción, as enchentes das 
festas das confrarías, a multiplicación de lugares de culto (ermidas) que compe-
tían co templo parroquial, unhas celebracións que a maiores facían perder moito 
tempo ás xentes que chegaban dunha e marchaban para outra, esquecendo que 
debían traballar. Entón, os intentos de reforma e depuración de certas prácticas si 
que atoparon moita oposición nas comunidades, habituadas a unha relixiosidade 
externa, colectiva e festiva, allea á de tipo persoal.

Considero, para rematar, que os procesos de alfabetización, aos que a his-
toriografía lles concede moita importancia, non modi�caron substancialmen-
te o universo cultural campesiño, aínda que certa bibliografía especializada 
así parece consideralo (Sanz González 1992, Rey Castelao 2003, Sixto Barcia 
2017). A escola cumpría diversas funcións, e os seus efectos non se miden só 
pola proporción de sinaturas, pois había persoas que sabían ler e non escribir, e 
a opinión de que ás mulleres lles chegaba con aprender a ler estaba moi esten-
dida, incluso entre homes tidos por ilustrados. Pero tampouco faltaban os que, 
tamén asinando, eran incapaces de escribir, pois a súa sinatura non pasaba de 
ser un debuxo, e aínda os que tiñan en principio a competencia para escribir 
non está acreditado que �xesen uso dela, nin que lesen de modo habitual. Re-
dactar non consistía en copiar, senón que requiría un discurso mental distinto 
ao da oralidade, o propio dos campesiños. Cando algúns destes adquirían un 
incipiente dominio da lectura e da escritura continuaban instalados na orali-
dade e non frecuentaban textos escritos nunha lingua estraña, e de feito nos 
inventarios das casas labregas non �guran libros, salvo cando quedaran uns 
cantos dun parente eclesiástico. Si había papeis relacionados coas terras, os 
procesos que os nenos adoitaban levar á escola para aprender a ler, debido á falta 
de cartillas, de modo que para eles era máis fácil o manuscrito que o impreso, 
como sinala o cura Posse. Con todo, o contido técnico destes documentos de-
bía ser descifrado por cregos, escribáns ou prácticos familiarizados coa linguaxe 
notarial. Sen dúbida circulaban romances, novenas, calendarios, e toda unha 
literatura efémera, que era lida traballosamente en xuntanzas, recitada e memo-
rizada, coas pautas propias da oralidade. 

No terreo da alfabetización a novidade da segunda metade do século xviii 
consiste en que comezou a considerarse necesaria para os nenos e nenas das al-
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deas que estaban destinados a continuar a profesión dos seus pais, cando antes, 
salvando o caso dos artesáns cuali�cados e dos comerciantes, era cousa dos que 
querían chegar a cregos e a profesións liberais. Pero este cambio débese tanto 
ás novas situacións que creaban as transformacións demográ�cas e económicas 
como ao propósito da igrexa e de membros das elites de reformar as costumes 
dos campesiños, e sobre todo de catequizalos, pois o dominio da escritura servía 
tanto para difundir a ilustración como as ideas contrarias, e así sucedeu no caso 
de Galicia. Sendo un feito illado, o proxecto dun colexio-seminario do mosteiro 
de Oseira, da década de 1780, pon de manifesto todo isto: os nenos da contorna 
entrarían cuns sete anos, cando sabían “vestirse, desnudarse y gobernarse por si 
mismos”, e estarían até os nove ou once, idade na que xa eran útiles para a labran-
za e a práctica dalgún o�cio, e polo mesmo o ensino que se lles ía proporcionar 
“debe reducirse a la doctrina Christiana, leer, escribir y contar, hablando siempre 
el castellano, y de ningún modo debe extenderse dicha instrucción a la gramática 
latina ni a falcultad alguna scientí�ca”. O vestido e comida acomodaríanse ao 
estilo das familias de orixe, coas que volverían acabada a escola, e ás que comu-
nicarían os coñecementos das primeiras letras, do castelán e da catequese, que 
tanto escaseaban nas aldeas (González Pérez 1978). En �n, os labregos estaban 
tan necesitados de letras e doutrina que debían aprender dos nenos que asistiran 
a escola: eran os �llos os que con dez anos tiñan que ensinar aos pais. 
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Como é sabido, nos últimos séculos da Idade Media produciuse unha emer-
xencia do romance galego forte de abondo como para que se configurase un 
concepto máis ou menos nebuloso da individualidade dun “romance galego” 
distinto a outros, e para que esta variedade quedase asociado a un estereotipo 
de identidade galega. Non obstante, a tradición escrita e literaria en galego 
medieval non foi tan sólida como para resistir os embates dunha tradición 
rival, que se ergueu cun enorme poder absorbente xa desde a segunda metade 
do século xiv e que atinxiu o seu cénit nas centurias seguintes. Referímonos, 
claro está, ao castelán. O romance de Castela atopou desde o século xiii un 
sólido apoio como linguaxe administrativa e literaria por parte da corte rexia 
e das cortes nobiliarias do centro da península, de maneira que na seguin-
te centuria xa se atopaba en plena expansión non só no sur senón tamén a 
leste (Aragón) e oeste (León). Durante o século xv a hexemonía do castelán 
afiánzase ata o punto de que a finais do mesmo acaba suplantando o galego 
como lingua literaria e instrumental, do notariado e de distintas institucións 
(concellos, gremios, cabidos, mosteiros, igrexas...), e mesmo compite como 
lingua literaria co catalán no Levante e co portugués no Solpor. Baixo a pre-
sión combinada da corte real, que sateliza o groso da aristocracia galega, do 
novo aparato de Estado implantado en Galicia desde os Reis Católicos e da 
dependencia cada vez máis estreita da Igrexa galega respecto de Castela, contra 
a metade do século xvi o galego era xa unha lingua case completamente ágrafa 
(Monteagudo 2017a: 127-135). 

De aí o uso da etiqueta Séculos escuros para ese período, unha denomina-
ción consagrada na historiografía lingüística e literaria galega das últimas déca-
das (Monteagudo 2016). O termo remite ao confinamento do uso do galego á 
oralidade privada e aos ámbitos informais, coa perda do seu emprego escrito en 
xeral e do seu cultivo literario en particular, o abandono do seu uso e da transmi-
sión interxeracional por parte dos sectores sociais privilexiados, a súa progresiva 
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des-elaboración e obsolescencia1, co conseguinte desprestixio social e cultural; en 
de�nitiva, á súa dialectalización, como consecuencia do seu desprazamento polo 
castelán e a imposición deste como idioma do ámbito público e formal, da cul-
tura escrita, da administración e das camadas sociais superiores. Coutado o seu 
pulo como lingua escrita xusto ás portas do Renacemento, o galego non só se 
viu privado de experimentar a vivi�cación que as novas correntes insu�aron ao 
castelán e ao portugués, senón que perdeu a oportunidade de difundirse a través 
dun medio de comunicación poderosísimo, a imprenta, do cal si se aproveitou 
sobexamente o seu competidor, o idioma do Estado. A copia impresa por medios 
mecánicos, comparada coa lenta, limitada e custosa reprodución dos escritos a 
través do traslado manual, non só supuxo unha revolución no que atinxiu á ca-
pacidade de difusión das linguas ascendentes da Europa nos séculos xvi a xviii, 
que grazas a aquela rivalizaron abertamente co latín, senón que impuxo unha 
inédita disciplina scritpolingüística a idiomas ata entón carentes de codi�cación 
e mesmo dunha mínima �xación (Eisenstein 1983, Baggioni 1997: 73-199). 

No século xvi prodúcese outra novidade que terá consecuencias de toda orde: 
a Reforma protestante e a subsecuente Contrarreforma (Lörinczi Angioni 1981, 
Saavedra 2018). Se a reorganización da igrexa polos Reis Católicos supuxo a ab-
sorción ou o práctico sometemento da maior parte das institucións eclesiásticas 
galegas a centros de poder radicados en Castela —desde o alto clero catedralicio 
ata as distintas ordes monásticas—, e xogou así a favor da imposición do castelán 
en Galicia, pola contra, a �delidade ao Papa de Roma e á ortodoxia católica favo-
receu o mantemento do galego como lingua popular. Nos dominios lingüísticos 
en que se impuxo a Reforma, coma o alemán, a variedade adoptada nos ritos, 
na predicación e mais nos textos sagrados, os escritos polémicos e os tratados 
devocionais —traducidos ao idioma vulgar ou escritos directamente neste e am-
plamente difundidos pola imprenta—, varreu co seu prestixio outras variedades 
cultas con diferentes bases dialectais. Na Europa protestante, os intensos esforzos 
de alfabetización popular favoreceron a difusión desa nova variedade e contribuí-
ron ao retroceso dos idiomas vernáculos. Pola contra, nas áreas en que se mantivo 
a hexemonía católica, coma Italia, os falares locais retiveron toda a súa vitalidade 

1 Co termo des-elaboración referímonos á perda de formas lingüísticas correspondentes ás funcións altas 
que o galego viñera exercendo nos séculos tardo-medievais, mentres que con obsolescencia referímonos á 
desactivación dos mecanismos de renovación do idioma para a súa constante actualización.
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fronte ao idioma “común”, pois Roma impulsou unha política lingüística oposta 
á vulgarización dos textos e dos ritos preconizada polos protestantes, e isto pexou 
en certa medida a expansión das linguas “de Estado” ascendentes coma o toscano 
ou o castelán. Por acaso, a primeira tradución completa da Biblia a este idioma 
que circulou legalmente en España imprentouse contra os �nais do século xviii. 
Deste xeito, a política lingüística da Igrexa católica facilitou, mesmo que fose 
pola pasiva e indirectamente, o mantemento dos idiomas vernáculos coma o 
galego. Non obstante, a partir do Concilio de Trento (1545-1563) e da conse-
cuente Contrarreforma, o castelán foi promovido como lingua da catequese, a 
predicación e o rezo (Baggioni 1997: 106-111) e tamén como lingua de forma-
ción do clero (Maure Rivas 1996).

En de�nitiva, o galego resistiu como lingua falada polo conxunto do pobo, 
pero seguiu perdendo oportunidades históricas para actualizarse e arrequentarse: 
Renacemento e Humanismo, no século xvi, Contrarreforma e Barroco nos sécu-
los xvi e xvii, Ilustración e Racionalismo, no século xviii.

Tocante ao último período citado, constitúe un lugar común atribuír ao mo-
vemento ilustrado puntos de vista abstractos e universalistas, incompatibles coa 
preocupación polas realidades locais (Pensado 1989). Esta é unha visión carica-
turesca. O certo é que no século xviii se produce a derrogación do predominio 
do latín na alta cultura polo auxe do francés e en menor medida doutras linguas 
“vulgares”, nas que se expresan a �losofía, os novos saberes emerxentes (como a 
economía) e o pensamento cientí�co (Réau 1961). Pero, por outra banda en boa 
parte da Europa ilustrada abrolla o interese polas falas non cultivadas e póñense 
os alicerces para a futura dialectoloxía (Aarsle� 1975). Neste caso, Galicia non 
só non é unha excepción, senón que constitúe un exemplo punteiro, sobre todo 
grazas á obra de Martín Sarmiento (Monteagudo 2002c). Sarmiento comezou 
a preguntarse polo seu idioma infantil ao principio impelido por motivacións 
eruditas, pero os seus estudos sobre o galego, as re�exións lingüísticas que desen-
volveu e as propostas que tivo a ousadía de bosquexar (aínda que non de publicar 
en vida) signi�caron unha primeira chamada de atención e sentaron as bases para 
o xurdimento dunha nova consciencia lingüística que só comezaría a abrollar 
moitas décadas despois da súa morte. 

Non por casualidade, a nova visión do idioma galego que acorda con Martín 
Sarmiento coincide cos primeiros pasos dun proceso que só se encarreiraría con 
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decisión no século xix. En efecto, a nova dinastía dos Borbóns que sucedeu os 
Austrias a comezos do século xviii puxo en marcha un proceso de centralización 
do Estado que procuraba reforzar a autoridade real tanto fronte aos poderes locais 
tradicionais coma fronte á Igrexa. Xa na segunda metade da centuria, Carlos III 
expulsa os xesuítas e promove a reforma da educación, a través da cal pretende 
reforzar o papel do castelán tanto respecto dos distintos idiomas de España coma 
do latín. A pesar disto, esta lingua conservou  —ao menos en teoría— a preemi-
nencia na Universidade ata a metade do século xix, ademais do monopolio do 
culto e da alta cultura eclesiástica ata o Concilio Vaticano II, a �nais do segundo 
terzo do século xx.

En Galicia faltou unha corte real que marcase a pauta, algo que si existiu en 
Portugal. Aquí, a emerxencia do romance non cesou de gañar pulo, pero a partir 
dos �nais do século xiv imponse unha orientación diverxente ao galego, cos cen-
tros políticos e culturais situados no centro-sur do país (Coimbra, Lisboa, Évo-
ra). A comezos do século xvii o letrado e gramático portugués Duarte Nunes de 
Leão estampaba na súa obra Origem da Língua Portuguesa (1606) a que podemos 
considerar simbólica declaración de independencia do portugués con respecto ao 
galego. Tratando da fragmentación da primitiva unidade lingüística peninsular, 
Leão refírese ás circunstancias que deron orixe ao catalán, que, topicamente, atri-
búe á in�uencia francesa, de xeito que 

se apartou lhes ficou notauel differença entre ella & a lingoa de Castella, & das de 
Galliza & Portugal, as quaes ambas eraõ antigamente quasi hũa mesma, nas palauras & 
nos diphtongos & pronunciação que as outras partes de Hespanha naõ tem. Da qual lin-
goa Gallega a Portuguesa se auentajou tanto, quãto na copia & na elegãcia della vemos. 
O que se causou por em Portugal hauer Reis & corte que he a o�cina onde os vocabulos 
se forjaõ & pulem, & donde manão pera os outros home ̃s, o que nunqua houue em 
Galliza (Nunez de Lião 1606: 32). 

Por outra banda, para entender a subalternidade do galego con respecto ao 
castelán desde os �nais da Idade Media cómpre ter en conta que as concepcións 
sobre a linguaxe e a variación lingüística —nomeadamente, sobre a xerarquiza-
ción, a historia e as relacións entre as distintas variedades hispanorrománicas— 
foron evolucionando ao longo dos séculos. En particular, é fundamental sermos 
conscientes de que as distintas linguas hoxe recoñecidas —algunhas como o ga-



PANORAMA SOCIOLINGÜÍSTICO DE GALICIA NA IDADE MODERNA.  
O IDIOMA GALEGO DURANTE OS SÉCULOS XVI, XVII E XVIII

81

lego non sen polémicas e reticencias—non existiron como tales desde a orixe, 
senón que se foron individualizando a través dun longo e complexo proceso his-
tórico. Abonde lembrar neste sentido a prevalencia do latín como lingua escrita 
e de cultura, exclusiva ou totalmente dominante ata o século xv, e sufrindo a 
competencia dos idiomas vulgares aínda nos séculos xvi a xviii, pero sen perder o 
seu prestixio e o seu carácter de lingua da Igrexa, da alta cultura, incluso a cien-
tí�ca, e da comunicación internacional (Blair 1996, Burke 2004 e Pantin 1996). 

Imaxe 1. Arbre généalogique des langues mortes et vivantes

Na consciencia lingüística do século xvi a polarización entre o latín e os vul-
gares era determinante e deixaba nun segundo plano os contrastes entre estes. 
O centro do vello paradigma histórico-lingüístico repousaba nas nocións de co-
rrupción e mestura: a corrupción das linguas era fomentada pola mestura dunhas 
con outras, de maneira que as novas linguas nacían por corrupción das vellas e 
mediante a mestura entre elas. Trátase dunha concepción radicalmente oposta á 
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contemporánea, elaborada polo paradigma da lingüística histórico-comparativa 
do século xix, que rexeita a noción de corrupción e a substitúe pola idea de 
evolución. A evolución é un proceso que conduce á proliferación de linguas, e 
esta xérase por diversi�cación e non por mestura. A nova concepción exprésa-
se gra�camente nas diferentes árbores xenealóxicas que se debuxan segundo as 
respectivas concepcións (véxase imaxes): nas alto-modernas, as polas con�úen 
unhas con outras para xerar novas linguas; en canto que nas contemporáneas 
se mostra que o indoeuropeo se dividiu nunha serie de linguas, entre as cales o 
latín, que pola súa vez se fragmentou e deu lugar ás distintas linguas romances 
(Auroux 1988).

 

Imaxe 2. The Indo-European and Uralic language families

No vello paradigma, plenamente vixente nos séculos xvi a xviii, non aparecía 
claro que o galego e o portugués descenderan do latín por unha vía independente 
do castelán. Isto di�cultaba o seu recoñecemento como linguas e abría paso á 
crenza de que o primeiro era un dialecto —mellor dito, unha especie de varieda-
de corrompida— do último, ou ben do español antigo; mentres que o segundo 



PANORAMA SOCIOLINGÜÍSTICO DE GALICIA NA IDADE MODERNA.  
O IDIOMA GALEGO DURANTE OS SÉCULOS XVI, XVII E XVIII

83

era contemplado como unha mestura de castelán e francés (Monteagudo 2017a: 
168-180). Un exemplo servirá de ilustración e resumo do que acabamos de dicir. 
Juan de Mariana aseguraba na súa Historia General de España (1601), unha obra 
canónica, de referencia obrigada na historiografía española ata o século xix: 

Todos los Españoles tienen en este tiempo y usan de una lengua común, que llamamos 
Castellana, compuesta de avenida de muchas lenguas, en particular de la latina corrup-
ta, de que es argumento el nombre que tiene, porque también se llama Romance [...] 
Los Portugueses tienen su particular lengua, mezclada de francesa y castellana (Mariana 
1839, I, 16). 

Téñase en conta que na expresión “todos los españoles”, Mariana inclúe ex-
plicitamente os portugueses, valencianos, cataláns e vizcaínos (vascos). E isto 
lémbranos que Galicia formaba parte dun imperio dinástico, cun territorio 
descontinuo non só porque os océanos se interpuñan entre a península ibé-
rica e os dominios ultramariños da Coroa, senón porque os Austrias hispa-
nos detiñan importantes posesións ciscadas por Europa adiante, desde os Paí-
ses Baixos ao Sur de Italia. Como nos inicios do século xvii sinalaron, entre  
outros, Duarte Nunes de Leão e Gregorio López Madera, ao largo do Imperio 
español o castelán funcionaba como lingua burocrática e por tanto era coñecido 
e empregado por moitos funcionarios dos devanditos territorios: “A causa da lin-
goa Castelhana se estender per algũas provincias e haver nellas muitos que a sai-
bão entender e fallar naõ he por a bondade da lingua (que nos naõ lhe negamos), 
mas por a necessidade que della tem aquellas gentes que della usaõ” (Origem da 
Lingoa Portuguesa, 1606; apud Monteagudo 2017a: 191-192). A hexemonía do 
castelán foi especialmente poderosa e efectiva na península ibérica, sobre os te-
rritorios e poboacións contiguos a Castela, como sinala López Madera: “Dentro 
de España lo que se les da hoy al vulgo de Cataluña o Portugal respeto de Casti-
lla, que es la cabeça, y a donde acuden todos los que tienen pretensiones; y assi 
procuran saber el castellano, escrivir en el y hablarle con la mayor propiedad que 
pueden” (Excelencias de la monarquia y reyno de España, 1625; apud Monteagudo 
2017a: 176-177). E, naturalmente, esta hexemonía do castelán en Galicia tivo 
un impacto sociolingüístico moi forte, dado que a efectos políticos e adminis-
trativos o Reino de Galicia estaba integrado no núcleo do Reino de Castela e 
practicamente carecía de autonomía (Saavedra 2016, Saavedra Vázquez 2016), 
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mentres que as súas elites adoptaron o castelán como lingua escrita e de relación 
e tamén se foron tamén castelanizando nos usos orais. 

Isto non signi�ca que existise unha política sistemática e sostida de imposición 
do castelán en todo o Imperio, e concretamente en Galicia. A posición privilexia-
da do castelán na Galicia alto-moderna non pode explicarse só tendo en conta os 
aspectos políticos, e menos aínda como unha consecuencia mecánica da súa im-
posición por parte do Estado. Por caso, o castelán introducise como lingua litera-
ria en Portugal moito antes da unión dinástica do período �lipino (1580-1640) 
(Vásquez Cuesta 1988 e Monteagudo 2017a: 180-96). Sen dúbida, o prestixio 
cultural da lingua de Castela algo tivo que ver neses procesos. Non obstante, non 
é lícito ignorar o papel que tiveron na súa imposición as institucións do Estado 
e, no caso de Galicia, a Igrexa. Á derradeira, cómpre non esquecer que na noción 
de hexemonía van inextricablemente asociados os factores políticos (o poder e a 
forza) e os factores culturais (o prestixio e o asentimento): o prestixio do castelán 
di�cilmente se pode explicar sen levar conta do apoio consistente e continuado 
que recibiu, tanto como lingua literaria e culta canto lingua da administración 
e das solemnidades cívicas, por parte da Monarquía, das institucións do Estado e 
dos grupos sociais dominantes do Antigo Réxime. 

1. DA TRIGLOSIA Á DIGLOSIA, DA DIGLOSIA FUNCIONAL Á 
DIGLOSIA SOCIAL

Ao longo dos séculos xvi a xviii, a con�guración sociolingüística de Galicia era 
triglósica2: o latín ocupaba a posición máis elevada na xerarquía diglósica, o cas-
telán a intermedia e o galego a inferior. Vexamos:

1. No aspecto funcional, o latín monopolizaba unha parte dos dominios de 
uso e das funcións comunicativas altas (ámbitos relacionados coa relixión, 
a igrexa, a liturxia e a alta cultura internacional en eidos como a teoloxía, a 
�losofía e as incipientes ciencias naturais), outra parte destes era ocupados 
polo castelán (dominios de uso e funcións comunicativas relacionadas co 

2 Nótese que o termo triglosia xoga cun malentendido canto á signi�cación de diglosia. O pre�xo di- neste 
último termo non signi�ca ‘dous’, senón ‘división’. Por tanto, sería máis correcto falar de bi-diglosia (di-
glosia entre dúas linguas ou variedades) ou tri-diglosia (diglosia entre tres linguas ou variedades), ou ben, 
neste último caso, de macro-diglosia.
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poder político, a comunicación pública e formal, a escrita instrumental e as 
literaturas proto-nacionais emerxentes), de todos os cales o galego �cou ex-
cluído. Importantísimas novidades tecnolóxicas que afectaban á divulgación 
e prestixio dos idiomas (como a imprenta) foron sistematicamente monopo-
lizadas polo latín e o castelán e vetadas para o galego (ou só alcanzables con 
atraso e en condicións de precariedade). 

2. En termos de cultivo, o latín era a lingua culta por excelencia, dotada de 
manuais, gramáticas, dicionarios e tratados retóricos, mediante os cales era 
estudado e aprendido pola elite académica e o clero. Por outra banda, co paso 
do tempo o castelán ampliaba o seu rango funcional e ía sendo exercitado en 
xéneros de discurso / tipos de texto novos, ao mesmo tempo ía dotándose 
dunha doutrina gramatical e �lolóxica e mais dos recursos lingüísticos nece-
sarios, en boa parte tomados, a partir do Renacemento, do latín e o grego, 
mais tamén do italiano, o francés, o inglés... Simultaneamente, íase �xando e 
unha variedade culta e diversi�cada, que era obxecto de elaboración, codi�ca-
ción e difusión: cartillas de alfabetización, manuais de aprendizaxe, ortogra-
fías, dicionarios, gramáticas, tratados estilísticos e estudos metalingüísticos... 
O galego carecía de todo isto. En consecuencia, o castelán experimentou un 
proceso de estandarización, ao que se asociou a súa focalización na conscien-
cia lingüística, o seu recoñecemento como lingua. Pola contra, o galego viviu 
nun estadio de borrosidade, sen verse plenamente recoñecido como lingua. 

3. En termos de prestixio, o latín reinaba sen contestación, na compaña das 
outras linguas sabias —o grego e o hebreo—, mentres que o castelán se 
foi asociando a factores nobilitantes e digni�cadores (lingua do poder, dos 
individuos e grupos sociais privilexiados, dotada dunha rica e brillante tra-
dición literaria) e mais a unha identidade colectiva prestixiosa (a castelá/es-
pañola), mentres que o galego se asociaba cada vez con máis forza a factores 
degradantes (lingua sen poder, dos grupos sociais inferiores, sen literatura) e 
quedaba vencellado a unha identidade colectiva subalterna e desprestixiada. 
De aí a progresiva perda de lealdade cara a esta lingua e a construción e a 
asunción dunha identidade negativa para os galegos (estigmatización), que 
contrastaba co orgullo dos castelán-falantes e a súa identidade positiva, con 
tendencia a unha ideoloxía de supremacismo étnico e lingüístico.
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Xa que logo, a diglosia latín / vulgar era de tipo basicamente funcional: en 
principio, o latín tiña reservados unha serie de dominios de uso, xéneros de dis-
curso e tipos de texto (moitos dos cales, co paso do tempo, foron invadidos e 
�nalmente ocupados polo vulgar emerxente), o castelán ocupaba outros (pero 
foron expandíndose cara arriba e cara abaixo), e o galego vía limitado o seu uso 
á oralidade informal. A diferenza crucial entre a relación xerárquica {latín versus 
vulgar (castelán e galego)} e a relación xerárquica {castelán versus galego} radicaba 
en que o latín carecía de falantes nativos, de usos informais e de transmisión 
familiar interxeracional, mentres que o castelán si posuía estes tres trazos. Como 
consecuencia, o latín pexaba o status, o prestixio e o desenvolvemento funcional 
dos vulgares, pero non a súa vitalidade; mentres que o castelán si que ameazaba 
a vitalidade do galego: non existían condicións para que a diglosia co latín favo-
recese un proceso de substitución lingüística, ao contrario do que acontecía no 
caso da diglosia castelán / galego. 

Deste xeito, perdido o seu uso escrito a comezos do século xvi e desprazado 
polo castelán como lingua de cultura en Galicia a carón do latín, o galego ini-
ciou un proceso de dialectalización con respecto ao idioma dominante que se foi 
agravando ao longo dos séculos xvi co xix. En termos de Heinz Kloss (1986), o 
galego converteuse nun dialecto externo (en relación co diasistema de orixe, do 
que tamén forma parte o portugués) cun teito heteroxenético (o castelán). Así, 
a diglosia castelán / galego, en principio fundamentalmente funcional, acabou 
converténdose nunha diglosia tamén social, que alimentou un proceso de substi-
tución lingüística, ben que ata o século xix este foi lento e de difusión horizontal 
e selectiva (reducido ás camadas sociais máis favorecidas), non rápido e de difu-
sión vertical e masiva, como acontece na idade contemporánea. 

Inicialmente, as xerarquías máis elevadas da Igrexa e do Estado en Galicia fo-
ron copadas por foráneos, que traían canda eles o idioma do centro, de xeito que 
nos primeiros momentos (séculos xv-xvi) existían basicamente dous grupos so-
ciolingüísticos en Galicia: o núcleo foráneo asimilador, monolingüe en castelán, e 
o conxunto da poboación do país, monolingüe en galego (Chacón Calvar 1978). 
Pero o sector monolingüe castelán-falante actuou como motor do proceso de 
substitución lingüística, atraendo cara ao castelán ás franxas sociais que procuran 
ascender socialmente a través da carreira burocrática. Así, o castelán foise pouco 
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ao pouco tornando a lingua habitual e familiar dos grupos sociais dominantes, 
adoptado como tal por sectores sociais autóctonos (núcleo autóctono bilingüe / 
diglósico asimilado por difusión horizontal e selectiva). En efecto, ao longo dos 
séculos xvi ao xviii produciuse unha progresiva asimilación de sectores das clases 
altas galegas: por unha banda, unha selecta minoría intégrase na elite dominante 
no estado central (será o destino dos poucos magnates galegos que sobreviviron á 
peneira do século xv); por outra banda, sectores reducidos da nobreza media e da 
�dalguía cidadá van incorporándose ás elites dominantes en Galicia. Asemade, 
o galego foise vendo reducido aos grupos sociais subordinados, analfabetos e ex-
cluídos dos ámbitos de poder e de alta cultura. Xa que logo, ao �nal do período 
podemos distinguir tres sectores sociolingüísticos: o reduto monolingüe castelán-
falante, empoleirado no cume do aparato estatal-eclesiástico instalado en Galicia 
ao servizo da monarquía centralista; un sector autóctono bilingüe ou asimilado, 
constituído polos sectores que conseguen integrarse na elite dominante no Impe-
rio ou en Galicia; e a maioría monolingüe galego-falante. 

Todos os galegos aprendían a súa lingua na familia e usábana como idioma 
falado entre si, pero os poucos que adquirían primeiras letras facíano en castelán 
e a ín�ma minoría que seguía carreira letrada cursábaa en latín. Xa que logo, os 
galegos máis cultos eran de necesidade, como mínimo, trilingües, é dicir, capaces 
de manexar tres idiomas (galego, castelán e latín), e de escribir dous deles (os 
dous últimos). Os que tiñan certa posición social debían ser bilingües (galego / 
castelán), aínda que só lerían e escribirían en castelán, mentres que o conxunto 
da poboación permanecía monolingüe en galego e na súa maior parte analfabeta. 
Nos principais núcleos urbanos tamén existía unha crecente minoría de orixe 
castelá, monolingüe, ou bilingüe nesa lingua e en latín; e tamén había outras 
minorías doutras linguas, de menos peso pero dignas de mención, sobre todo 
francófonas. 

Na conciencia social, o castelán era a lingua e o galego un dialecto. Deste 
xeito, comezou un proceso de dialectalización propiamente lingüístico: o caste-
lán interpúxose entre o galego e as demais linguas, �ltrou as novidades léxicas, e 
como lingua pública e formal, interpúxose tamén entre os distintos falares locais 
galegos. O galego comezou un proceso de fragmentación, que apuntaba cara a 
unha progresiva perda da conciencia da súa unidade e lingüicidade, quedando as 
distintas falas illadas mutuamente entre si, e dependendo todas elas do castelán 
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como idioma de referencia (proceso que os occitanistas denominan patoisiza-
ción). Non obstante, este proceso non chegou a consumarse, pois a comunidade 
lingüística galega conservou a noción de unidade do idioma, ben que nunha 
situación de dialectalización social e funcional e de subordinación socio-política 
e cultural. Por parte, sendo obvio que a evolución do galego durante este período 
se viu afectada pola diglosia e a conseguinte satelización da lingua en relación co 
castelán, así e todo, cómpre subliñar que a lingua falada mantivo unha dinámica 
propia, seguindo un camiño evolutivo de seu, non sempre condicionado pola 
presión da “lingua teito”.

2. O CULTIVO ESCRITO DO GALEGO

Durante os séculos xvi, xvii e xviii a escrita en galego, fundamentalmente de 
carácter literario, foi ocasional e tivo, salvo contadas excepcións, unha difusión 
moi escasa: abundan os textos de circunstancias que ás veces só son comunicados 
nunha soa ocasión. De resto, na maior parte dos casos, as publicacións ou escri-
tos en que aparece o galego adoitan ser bilingües (galego / castelán) ou plurilin-
gües (galego / castelán / latín / portugués...), cando non decididamente híbridos. 
Atendendo só ás pezas máis importantes, esta produción pode clasi�carse nos 
seguintes tipos:

1. Impresos de carácter literario

2. Manuscritos de carácter literario

3. Copias, textos sospeitosos, impostados, falsos e perdidos

Nos tres apartados seguintes daremos o pormenor dos textos, referíndonos ás 
pezas que xulgamos máis importantes, sen afán de exhaustividade. Alén das his-
torias da lingua galega (nomeadamente, Mariño Paz 1998 e Monteagudo 2017a) 
e mais das indicacións bibliográ�cas particulares para cada texto (orientativas), as 
coleccións de referencia de textos galegos do período son as de Álvarez Blázquez 
(1959) (que tamén contén concisas noticias e útiles observacións) e Freixeiro 
Mato (1996). Pola súa banda, Mariño Paz (2012: 133-139, 165-170) ofrece 
unha posta ao día dos textos en galego do século xviii. No espazo en rede do 
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proxecto Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna ofrécese a 
listaxe exhaustiva, transcrición e reprodución dixital dos orixinais dos textos en 
galego do período, establecida conforme os criterios que alí mesmo se especi�can 
(Álvarez / González Seoane 2017). 

3. USO DO GALEGO COMO LINGUA LITERARIA. IMPRESOS

No período considerado non se imprime ningún libro na lingua do país e os pou-
cos textos en galego que van aos prelos aparecen en obras en que as pezas galegas 
aparecen entremedias de textos, moito máis numerosos, en castelán e / ou en 
latín. Como decontado mostraremos, trátase sempre de poemas breves (non hai 
exemplos de prosa) que se inclúen publicacións institucionais e conmemorativas, 
coa única excepción dos dous últimos autores da seguinte relación. A metade 
das obras foron impresas en Santiago de Compostela, pero no século xviii son 
maioría as editadas en Madrid. A exigua relación de textos mostra ata que punto 
o galego se viu excluído durante o período da difusión impresa, que facilitaba 
unha difusión maior das obras. 

• Relacion de las Exeqvias que hiço la Real Audiencia del Reyno de Galiçia á 
la Magestad de la Reyna D. Margarita de Austria, Santiago, 1612. Trátase 
dunha obra trilingüe (latín / castelán / galego), en que signi�cativamente 
predominan os textos en latín, e que contén dous sonetos en galego, de ton 
elevado, debidos a Joan Gomez Tonel e Pedro Vázquez de Neira. Talvez sexa 
o primeiro libro de índole fundamentalmente literaria que se imprimiu en 
Galicia, coa excepción da Descripcion del Reyno de Galizia en castelán, escrita 
polo Licenciado Bartolomé Sagrario de Molina e impresa en Mondoñedo en 
1547 (con varias edicións posteriores). 

• Fiestas Minervales y aclamacion perpetua de las Musas á la inmortal memoria 
de el Ilustrissimo y Excelentissimo Señor D. Alonso de Fonseca, Santiago, 1697. 
Libro tamén trilingüe (aínda que maioritariamente en castelán), que acolle 
máis dun cento de poetas que presentaran composicións ao certame literario 
que organizou a Universidade de Santiago en honra do arcebispo Fonseca. 
Oito autores presentaron cadansúa composición ao segundo tema propos-
to, que debía ser tratado en vinte coplas en romance galego: Juan del Rio 
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Otero, Fabián Pardiñas Vilardefrancos, Joseph Guerrero Lasso de la Vega, 
Francisco Antonio del Valle, Juan Correa Mendoza y Sotomayor, José Gil 
Taboada, Bernardo Vallo de Porras, Ignacio Rodriguez. Hai un poema máis 
en galego, que presentou Juan Antonio Torrado ao ‘asunto sétimo’. Véxase 
Alonso Montero (1993). 

• Entremés ao real e feliz parto da nosa raíña, de Salvador Francisco Roel, im-
preso en Santiago, 1707. Texto dramático e dialogado. Véxase Álvarez / 
González Seoane (2017) e Angueira (2018).

• El Clarin de la fama y Cithara de Apolo, Santiago, 1708. Volume que reco-
lle os textos presentados a un certame celebrado en Ourense, todos eles en 
castelán salvo unha composición en galego dedicada a Nosa Señora de Reza.

• Sagradas Flores del Parnaso, Madrid, 1723. Volume que compila textos pre-
sentados a unha convocatoria para conmemorar unha acción piadosa dos 
monarcas, todos eles en castelán agás cadanseu poema en galego, en ton hu-
milde, de Anselmo e Plácido Feijoo Montenegro, irmáns do erudito padre 
Benito Jerónimo Feijoo. 

• Diego Cernadas e Castro, Obras en prosa y verso, 7 vols., Madrid, 1778-81. 
Entremedias das composicións en castelán do crego de Fruíme incorpó-
ranse unha ducia de composicións e algunhas series máis de versos en gale-
go. Véxase García Cortés (2002) e Pardo de Neyra (2002), tendo en conta as 
observacións de Monteagudo (2005); consúltese tamén Álvarez / González 
Seoane (2017).

• Manuel Pardo de Andrade (León de Parma), “Mais garrida que a rosa no seu 
leyto”, Madrid, 1797. Soneto xocoso de quen sería o príncipe dos xornalis-
tas galegos, autor tamén do célebre manifesto antiinquisitorial Rogos d’un 
escolar galego, publicado en 1813, e a obra en galego de máis éxito editorial 
na primeira metade do século xix. Curiosamente, o soneto de Pardo de 
Andrade foi imprentado no Diario de Madrid. Véxase Mariño Paz / Barreiro 
Fernández / Aneiros (eds.) (2008: 19-20).
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4. O GALEGO COMO LINGUA LITERARIA. MANUSCRITOS 

A produción manuscrita en galego é relativamente máis abundante cá impresa, 
con exemplos de textos en verso xa dos �nais do século xvi, producidos en ámbito 
cortesán (dos condes de Lemos e don Diego das Mariñas Parragués, na Coruña, 
ou da corte de Fernando VI, no caso de Sarmiento), pero destinados a unha úni-
ca representación ou recitado, segundo o caso. Case todos eles tiveron unha 
circulación escrita moi escasa, re�ectida na existencia dunha única copia, que 
alén disto en moitos casos se mantivo de existencia ignorada ata moi recentemen-
te. No que vén a seguir non imos referirnos ás escasas mostras de correspendencia 
privada en galego (ás veces máis ben portugués), aínda que son especialmente 
importantes as cartas relacionadas con Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar, unha �gura clave no seu tempo, polo seu afán reivindicativo da gale-
guidade e o seu interese por coleccionar escritos en galego, o que o levou a xogar 
un papel moi especial, a través tanto da súa corte como da súa biblioteca (véxase 
sobre isto Tobío 1973 e 1991, Bartolomé Benito 2005 e Álvarez / Rodríguez 
Montederramo 2009).

• Comedia de la invención de la sortija, manuscrito de �nais do século xvi 
custodiado na Bancroft Library (Berkeley). Trátase dunha peza de teatro 
cortesán representada en 1594 en Monforte de Lemos, escrita en castelán, 
que intercala un entremés en varias escenas, unha das cales se desenvolve en 
galego. Os personaxes que se expresan en galego son rústicos. Véxase Cortijo 
Ocaña / Zugasti (2016).

• Diálogo de Alberte e Bieito, manuscrito dos anos �nais do século xvi ou pri-
meiros do xvii (1594 a 1604), transmitido polo conde de Gondomar ou 
alguén ao seu servizo, que recolle unha peza dramática redactada totalmente 
en galego, pero que lamentablemente nos chegou incompleta por causas 
accidentais, de xeito que dos seiscentos dous versos que tiña orixinalmente 
soamente se poden ler centa oitenta e oito completos e uns cen máis incom-
pletos. A peza aproxímase polo seu carácter ao entremés, con personaxes 
rústicos e ton burlesco. Véxase Álvarez / Rodríguez Montederramo (2002). 

• Canción galega en loor de Don Diego das Mariñas Parragués, texto poético 
de carácter encomiástico composto por volta de 1594, co gallo da entrada 
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na Coruña do dito nobre como gobernador e Capitán Xeral do Reino. 
O manuscrito foi transmitido polo círculo do conde de Gondomar en dúas 
copias. O seu carácter ditirámbico e a elevación do seu ton contrastan coas 
composicións burlescas que acabamos de citar e coas que mencionaremos a 
seguir. Véxase Álvarez / Rodríguez Montederramo (2003). 

• “Polo camiño eí vén un home” ou Saqueo de Cangas polos turcos (século 
xviii?). Canción de feitío bastante estraño que se supón que lamenta o sa-
queo da vila de Cangas polos turcos (feito histórico acontecido en 1617), 
presuntamente copiada no século xviii por un frade de Celanova nas marxes 
dun foro do convento. Foi exhumada por Manuel Murguía (1881), que 
informa que o orixinal estaba en letra dos mediados do século xviii. A nós 
parécenos un texto culto (talvez baseado nalgunha canción popular), proba-
blemente composto no propio século xviii por un poeta bastante inspirado e 
que quizais non estaba pensando no dito saqueo. Véxase Barreiro de Vázquez 
Varela (1885: 68-74), que foi quen relacionou o texto co saqueo de Cangas, 
e as observacións de Álvarez Blázquez (1959: 197-200) e de Blanco (2000: 
35-36).

• Décimas ao Apóstolo Santiago de Martín Torrado, 1627ca. Composición hu-
morística en defensa do padroado de Santiago, escrita co gallo da tentativa 
de declarar a Santa Teresa Padroeira de España. Foi preservada en dúas co-
pias, unha delas feita en Galicia contra os �nais do século xviii, e tamén 
gozou de transmisión oral, pois Murguía, o seu descubridor, asegura que 
as oíu cantar ás portas da catedral no segundo terzo do século xix. Véxase 
Mariño Paz (1999).

• Entremés famoso de la pesca del río Miño ou Contenda dos labradores de Cal-
delas de Gabriel Feyxó de Araújo, 1671. Breve peza dramática, dialogada en 
galego e nun portugués entre imitado e paródico, que constitúe unha das 
composicións máis interesantes da literatura deses séculos. Véxase Mariño 
Paz (1997), Vilavedra (1997) e González Seoane (2019).

• Pranto da frota, por unha ninfa galega e Pranto da ninfa Zigalia, de Benito 
Jerónimo Feijoo y Montenegro, (1702), de ton elexíaco e dabondo solemne. 
Véxase Álvarez / Millán Rodríguez (2016).



PANORAMA SOCIOLINGÜÍSTICO DE GALICIA NA IDADE MODERNA.  
O IDIOMA GALEGO DURANTE OS SÉCULOS XVI, XVII E XVIII

93

• Entremés do portugués, 1710ca. (?). Breve peza teatral, de carácter burlesco, 
probablemente composta polo xesuíta Luís de Losada y Prada. Véxase Pen-
sado Tomé (1985), González Montañés (2016) e González Seoane (2019). 

• Parrafeo de mozo e moza (1750ca.), de autor descoñecido. Véxase Álvarez 
(2018).

• Coloquio en coplas galegas de Martín Sarmiento, 1748. Célebre composición 
de Martin Sarmiento en mil duascentas coplas, de carácter didáctico e ton 
festivo, unha das pezas máis importantes deses séculos —talvez a máis impor-
tante das coñecidas ata hoxe—. Véxase Pensado Tomé (ed.) (1970), Mariño 
(ed.) (1995), Monteagudo (ed.) (2002), Monteagudo (2002b) e Sarmiento 
(2002a).

• Diego Cernadas e Castro: Ademais dos textos sinalados no apartado anterior, 
exhumáronse trece composicións en galego non incluídas nos sete volumes 
das súas Obras. Véxase García Cortés (2002) e Pardo de Neyra (2002), tendo 
en conta as observacións de Monteagudo (2005). Consúltese tamén Álvarez / 
Montederramo (2010) e, no presente volume, Mariño / Suárez Vázquez.

• Cincuenta décimas contra do Diego Cernadas. Diatriba en forma de epístola 
versi�cada, en cincuenta décimas, de feitío polémico, carácter satírico e ton 
humorístico, de autor descoñecido, escrito arredor de 1770. De autor des-
coñecido, vai dirixida contra Don Diego Cernadas e Castro, co gallo dos 
petitorios que este publicaba anualmente por mor de recadar bens para o 
culto da Virxe das Dores. Escrito descuberto e editado recentemente por 
Fernández Salgado (2017).

• Francisca de Isla Losada. Irmá do Padre Isla, muller erudita, ordenou quei-
mar os seus escritos á súa morte; porén, achouse un texto dela, dirixido a 
Diego Cernadas e Castro e de ton familiar e humorístico, que foi exhumado 
por Carlos Martínez Barbeito entre os papeis de Joseph Cornide. Véxase 
García Cortés (2007). 

• Joseph Cornide Saavedra. Autor de tres poemas en galego, un de carácter 
festivo e de circunstancias polo aniversario do rei Carlos III (1761), unha 
décima satírica do mesmo ano e un soneto culto “A Fílida”. Véxase Álvarez 
Blázquez (1959: 307-313). 



Henrique Monteagudo

94

• O romance da Urca de Santo Antón, anónimo redactado en Ferrol, 1777. 
Romance de 668 versos en galego e castelán que relata feitos acontecidos no 
ano indicado. Composición satírica, non estivo dirixida á difusión pública, 
e de feito, permaneceu descoñecida ata a súa descuberta recente e edición en 
2012. Véxase Mariño Paz / Sánchez Yáñez / Suárez Vázquez (2012). 

• O faraute mandón, “Cantija que Resa un conto pasado cun señor Faraute 
mandon na vila de Bayona de Jalicia”, poema anónimo de carácter narrativo 
e ton burlesco, redactado en Baiona en 1791. Véxase Álvarez / González 
Seoane (2017).

5. COPIAS, TEXTOS SOSPEITOSOS, IMPOSTADOS, HÍBRIDOS E 
PERDIDOS 

A procentaxe de textos en galego deste período que por un ou outro concepto 
podemos considerar anómalos é considerablemente elevada. Algúns son copias 
de textos medievais: na listaxe que ofrecemos incluímos os traslados da Crónica 
de Santa María de Iria, pero poderíase engadir os traslados de documentos ou 
diplomatarios medievais que conteñen documentos en galego, como é o caso dos 
tombos do mosteiro de Melón copiados a comezos do século xvii e �nais do xviii. 
Por outra banda, o século xvii é o da exaltación da fantasía histórica e xenealóxica, 
manifestada na proliferación de documentos, crónicas e relatos medievais falsi�ca-
dos: un galego presuntamente antigo, forxado con ingredientes xenuínos e outros 
casteláns, portugueses e inventados, é empregado en ocasións para outorgar unha 
pátina de credibilidade a esas falsi�cacións, das que traemos aquí dous exemplos 
célebres: a Memoria da fundación da confraría de cambeadores e a Historia Gótica ou 
Crónica de Don Servando (véxase Monteagudo 1996 e Souto Cabo 2000 e 2007). 
Os vilancicos compostos fóra de Galicia están tamén escritos en boa parte nunha 
imitación bastante torpe do galego pero convencionalmente aceptada como tal, 
ben que tal vez inicialmente a lingua puido ser máis próxima ao galeogo real e 
irse deturpando conforme o xénero se facía convencional fóra de Galicia; en todo 
caso, é difícil separar o posible hibridismo inicial do producido pola transmisión 
dos textos nas peores condicións (Álvarez 2007). Por parte, no século xviii aparece 
o rexistro escrito do castrapo, unha imitación intencionadamente caricaturesca 
do castelán (mal) falado polos paisanos galegos. Esa lingua fabricada e caricatural 
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tamén se pon en labios dos personaxes-tipo do galego no teatro castelán do século 
xvii e no entremés castelán e portugués do século xviii (Caramés Martínez 1993: 
177-257 e Miranda Menéndez 1994 respectivamente). 

Signi�cativamente, varios destes textos gozaron dunha circulación relativa-
mente profusa, e non deixaron de ser coñecidos, citados e reproducidos, o que 
puido contribuír á �xación da imaxe do galego como idioma anticuado, caótico 
e híbrido, fortemente castelanizado. 

• A Crónica de Santa María de Iria, redactada pouco antes dos mediados do 
século xv, e que coñecemos por unha copia interpolada que se realizou na 
segunda metade do mesmo século, foi recopiada e nalgúns casos acrecenta-
da ao longo dos séculos seguintes. Así, cónstanos unha copia realizada na 
primeiras décadas do século xvii, que se conserva na Biblioteca Vaticana, e 
recentemente apareceu unha copia de comezos de 1725ca., con acrecentos 
en castelán. Véxase Otero Romero y Torres (2011). 

• Relazón da carta executoria e Pranto da Frouseira (atribuída aos �nais do s. 
xv, probablemente redactada ou refeita no século xvii). Relato da ‘traizón’ a 
Pedro Pardo de Cela, seguido dunha composición elexíaca á morte do Ma-
riscal, publicada por primeira vez no Memorial de la casa de Saavedra, dada 
ao prelo por Fernando Saavedra Rivadeneyra en 1674, segundo quen nas 
primeiras décadas do século xvi corrían “relaciones auténticas è impressas 
por todo el Reino de que han quedado en el de Galicia muchas en algunas 
casas de los descendientes del Mariscal”. As súas características lingüísticas 
fan sospeitar de que se trate dunha fabricación tardía (quizais a partir dunha 
tradición auténtica), probablemente do século xvii.

• Historia de Don Servando tamén chamado Historia Gothica ou Cronicón de 
Don Servando (1625-35). Composta por Juan Francisco Fernandez de Boán 
y Araújo coa probable colaboración do seu irmán Pedro Fernández de Boán y 
Landecho coa intención de respaldar as súas aspiracións á �dalguía, a súa 
redacción primitiva aparece atribuída a un �cticio Don Servando, bispo de 
Ourense coetáneo do rei don Pelayo, mentres que a súa versión ao gale-
go e acrecentamento sería obra de Pedro Seguino, bispo de Ourense que 
existiu realmente no século xii. O texto aínda foi amañado polo coñecido 
xenealoxista falsario Joseph de Pellicer y Ossau, Cronista Maior dos Reinos 
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de Castela e Aragón, que publicou parte del na súa obra Memorial de la 
Casa y Servicios de Don Ioseph de Saavedra (Madrid, 1647). Escrita nunha 
imitación torpe do galego medieval, arbitraria e inzada de castelanismos, a 
Historia de Don Servando gozou dunha extraordinaria difusión manuscrita 
(probablemente, foi o texto en ‘galego’ que máis circulación tivo nos séculos 
xvii e xviii) e foi publicada parcialmente na Revista de Galicia (1850) e in-
tegramente en Galicia. Revista Universal de este Reino, tomo i (1861). Véxase 
Souto Cabo (2000 e 2007).

• Memoria da fundación da confraría de Cambiadores (1624-1640). Breve re-
lato forxado nas primeiras décadas do século xvii, que relata a invención do 
sepulcro apostólico, talvez ampliando a narración sobre o mesmo que ofrece 
Historia de Don Servando. Aínda que xa temos noticias e citas del desde a 
metade do século xvii, foi publicado por primeira vez por Francisco Xavier 
de la Huerta y Vega no tomo ii dos Anales de el Reyno de Galicia (Santiago, 
1736) e seguidamente por Antonio de Rioboo y Seixas, Analysis Historico-
Chronologica de la primitiva ereccion, progresso y diversas reedi�caciones de la 
Santa Iglesia de Santiago (Santiago, 1747ca.). Véxase texto e estudo en Mon-
teagudo (1996), consúltese tamén Souto Cabo (2000: 82-83).

• Vilancicos en templos galegos, portugueses e casteláns (séculos xvii e xviii). 
A partir do século xvii púxose de moda en varias catedrais, igrexas conven-
tuais e capelas, tanto de España (Valladolid, Zaragoza ou Toledo) coma de 
Portugal (Lisboa, Coimbra) compor e interpretar vilancicos durante o Nadal 
e outras festividades, compostos en boa parte por autores non galegos e nos 
que aparecían pastores e outros personaxes rústicos caracterizados como ga-
legos (ás veces con trazos caricaturais) expresándose nun idioma estereotipa-
do, sempre trufado de castelanismos ou lusismos, que arremedaba o galego 
coetáneo tal como o percibían os casteláns ou portugueses. Unha tradición 
paralela tamén existiu nalgunhas catedrais galegas (nomeadamente, Mondo-
ñedo), pero delas só temos textos —escritos nun galego normal e exentos de 
trazos caricaturais— desde os �nais do século xviii, xusto cando o xénero de 
vilancicos de galegos esmorece en España e Portugal. Véxase Lapa (1930), 
Villanueva (1994) e un resumo en Blanco (2000: 64-66). Confírase tamén 
Álvarez (2007 e 2017).
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• Gregorio Lobariñas Feijoo: As galegadas (1616) e Historia de Galicia (1626). 
As galegadas é un cronicón composto en galego, para o que se solicitou licenza 
de impresión, que foi denegada, polo que probablemente o autor re�xo o li-
bro como Historia de Galicia, que si obtivo a dita licenza, pero que non chegou 
a imprimirse e actualmente se atopa en paradoiro descoñecido. O achado 
deste texto (ou estes dous textos) podía constituír a maior achega á historia 
da lingua galega nos séculos xvi e xvii. Véxase Bouza (2009 e 2013). 

• El nuevo cosáreo de las candelas. La Piligrina (anónimo atribuído a Manuel 
Freire de Castrillon), 1787. Poema burlesco redactado nunha interlingua 
caricaturesca (do tipo de castrapo), que citamos unicamente a título de 
exemplo dos textos en galego máis ou menos híbridos ou impostados que 
se publicaron ou escribiron (e nalgún caso, se representaron) en Castela e 
Portugal, pero tamén en Galicia, ao longo do período. 

En resumo, podemos concluír que a produción escrita en galego (verídico, 
falsi�cado ou intencional) durante o período se caracteriza por: a) escaseza de 
textos impresos, sempre en obras bi- ou trilingües en que a presenza do galego 
é moi minoritaria ou excepcional e a do castelán (ou, máis raramente, o latín) 
amplamente maioritaría; b) escasa circulación dos textos manuscritos, moitos 
deles preservados nunha única copia, exhumada a �nais do século xix, ao longo 
do xx ou incluso na presente centuria; c) a grande maioría de textos son de cir-
cunstancias e só foron comunicados nunha única e irrepetible ocasión; d) trátase 
pois, de iniciativas illadas, sen que exista consciencia dunha tradición literaria, 
nin por parte dos autores —pois non se dá diálogo entre os textos (intertextuali-
dade)— nin por parte dos públicos, pois non se chegou a con�gurar un referente 
de fondo (un inventario canónico de textos) para os lectores; e) non se constitúe 
un público de�nido para o galego literario, se exceptuamos o caso dos vilancicos, 
que se dirixen precisamente a un público non galego.

Canto á imaxe da lingua que dimana destes textos, podemos concluír: f ) o 
galego é adoito empregado como rexistro de xénero (vilancico, entremés), como 
unha especie de código arti�cial fortemente connotado como humorístico 
ou rústico, tinguido ben sexa de connotacións negativas, con trazos ridículos ou 
caricaturizantes, ben sexa de connotacións positivas, pero en todo caso ‘baixas’ 
(humildade, inxenuidade, enxebreza, familiaridade), moitas veces contrastando 
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explítica ou implicitamente con outras connotacións elevadas, de prestixio, aso-
ciadas ao castelán; g) noutros casos, un galego falsi�cado serve como recurso 
para simular antigüidade, e, signi�cativamente, estes textos gozan dunha notable 
circulación, aínda que só entre o público erudito; h) o galego aparece adoito 
como unha lingua borrosa, híbrida e caótica, incluso en ocasións o que se escribe 
son modalidades convencionais máis ou menos estereotipadas para públicos non 
galegos, de base castelá ou portuguesa. 

6. A “INVENCIÓN” ILUSTRADA DA LINGUA GALEGA.  
BENITO FEIJOO E MARTÍN SARMIENTO

Contra o �nal do período en estudo, isto é, no século xviii, prodúcese a “in-
vención” do galego. Co termo “invención” non queremos suxerir, de ningunha 
maneira, que o galego no existise previamente, que xurdise de súpeto e da nada, 
e moito menos que a súa existencia se deba a un capricho ou a unha fabricación 
—arbitraria e tramposa ou, pola contra, enxeñosa e sensata— dun particular “in-
ventor” imaxinativo ou iluminado (Monteagudo 2016). Simplemente, queremos 
salientar que nas condicións de continuum (territorial, estilístico e sociolingüís-
tico) do que o galego se destacou, a individuación de cada unha das linguas non 
foi un proceso espontáneo e natural, inscrito nunha lóxica puramente lingüística. 
Temos defendido e explicado noutros lugares que desde a perspectiva construti-
vista que adoptamos, nin o galego nin as demais linguas románicas son o resul-
tado unicamente da deriva de fragmentación a partir do latín, senón, sobre todo, 
de procesos de reagrupamento impulsados e encanados polo establecemento de 
centros lingüísticos, ocupados por variedades elaboradas que satelizan, agrupan 
ao seu redor —ou, segundo a coñecida metáfora, recobren baixo o seu teito— 
outras variedades máis ou menos afíns (Vàrvaro 1991, Muljačić 1988, 1989, 
1991). A constitución histórica da cada lingua implica o agrupamento dun 
conxunto de variedades baixo aquel teito e unha delimitación de fronteiras fronte 
a outras linguas, de regra nun proceso simbiótico coa decantación da identidade 
colectiva dun determinado grupo étnico. Neses procesos, o “recoñecemento” de 
cada unha das linguas individuais —de�nidas verticalmente fronte ao latín e ho-
rizontalmente fronte ás outras linguas veciñas— depende de procesos históricos 
complexos, en que entra en xogo unha diversidade de factores —lingüísticos e 
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non lingüísticos— que teñen unha importancia desigual e interactúan de xeito 
especí�co en cada caso. En todo caso, a elaboración de variedades escritas que 
sirvan como puntos de referencia xoga un papel fundamental, como tamén as 
dinámicas activadas por distintos axentes nos procesos de construción de identi-
dades colectivas.

No caso que nos ocupa, a “invención” do galego no século xviii foi obra ini-
ciada por Benito Feijoo e culminada por Martin Sarmiento, aínda que non foi 
obra só deles, obviamente (Monteagudo 2002a). Na nosa opinión, esta inven-
ción veu posibilitada pola emancipación das linguas vulgares fronte ao latín, que 
deu pasos decisivos nos séculos xvi e xvii e culminou no século xviii, e mais pola 
decantación de�nitiva do portugués como lingua, isto é, pola súa individuación 
destacándose do diasistema hispánico, inseparable do seu establecemento como 
lingua do Reino de Portugal e como compoñente sobranceiro dunha identidade 
colectiva portuguesa —aínda non nacional, que iso chegaría ao longo dos séculos 
xix e comezos do xx, pero si virtualmente protonacional (Monteagudo 2017a: 
137-196)—. Engádase a isto o cuestionamento dunha serie de prexuízos moi 
arraigados no pensamento lingüístico alto-moderno, nomeadamente a preemi-
nencia da lingua escrita sobre a falada, e da lingua da corte sobre a do vulgo, 
atribuíndo sempre o carácter corrupto á fala popular. En resumo, Benito Feijoo 
chega a postular para o galego e o portugués unha matriz neolatina distinta desde 
a orixe da do castelán, e a Martín Sarmiento a reivindicar a dignidade do galego.

Ao noso parecer, a individuación de�nitiva do portugués foi un factor necesa-
rio —aínda que non su�ciente— para que se producisen as “condicións de posi-
bilidade” da individuación do galego. Ata os mediados do século xvii, as varieda-
des románicas do centro e occidente da península ibérica eran concibidas como 
un conxunto (o que hoxe denominariamos un diasistema ou polisistema: a lengua 
vulgar de España ou hespanhol), no que destacan dúas variedades elaboradas con 
cadanseu centro: o castellano —variedade principal, por razóns tanto de poder 
político e social como de prestixio literario— e o portugués —variedade impor-
tante, pero relativamente secundaria, aínda que cun sólido prestixio (lembremos 
a cita de Juan de Mariana que reproducimos atrás: “Os portugueses teñen a súa 
particular lingua, mesturada da francesa e a italiana, gustosa para o oído e elegan-
te”)—. É obvio que os procesos que abocan á individuación do portugués non se 
entenden sen os precedentes do século xvi e a primeira metade do xvii —nomea-
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damente, os labores de codi�cación, prestixiamento e elaboración de gramáticos, 
letrados, escritores e tratadistas: aquilo que Joachim du Bellay chamou “defensa 
e ilustración da lingua”—, pero, insistimos, eses precedentes poderían vir segui-
dos dunha traxectoria posterior ben diferente se, por acaso, a unión dinástica se 
prolongase por máis tempo e Portugal non conseguise a independencia en 1640. 

En todo caso, si que convén neste punto recordar que a de�nición ao longo 
do século xvi do portugués como modalidade lingüística de seu ten unha faceta 
que nos interesa directamente, cal é a súa “desgaleguización” —na expresión de 
Sera�m da Silva Neto— non só no plano puramente lingüístico, senón pre-
cisamente no plano da conciencia idiomática: a autonomía, a historicidade, o 
cultivo e o prestixio do portugués afírmanse contra o vello parente do norte, que 
é percibido como unha variedade arcaizante e estancada nun ruralismo análogo 
ao dos dialectos setentrionais do propio portugués (Monteagudo 2017a: 182- 
-188). A marcaxe de distancias con respecto ao galego culmina coa que podemos 
considerar a declaración formal de independencia do portugués en relación co 
galego, que formula o gramático Duarte Nunes de Lião na súa Origem da Lingoa 
Portuguesa (Lisboa, 1606), na célebre observación que antes citamos e sobre a 
que volveremos máis adiante. 

6.1. O portugués emancípase da tutela castelá

Como dixemos, tres son os factores que interviñeron —os dous últimos en rela-
ción dialéctica entre si—, no proceso de individuación de�nitiva do portugués na 
segunda metade do século xvii: as condicións históricas xerais (políticas, sociais e 
culturais), a evolución das propias linguas —con impacto nas variedades elabora-
bas e na escrita—, e a consecuente crise da conciencia lingüística. No primeiro e 
o segundo aspectos non podemos afondar aquí, de maneira que imos limitarnos 
a evocalos rapidisimamente para despois deternos brevemente no terceiro, ou 
mellor dito, nos primordios do terceiro.

Comezaremos por referirnos á evolución lingüística e á elaboración idiomá-
tica diverxentes, non porque sexa lóxica nin cronoloxicamente previa aos outros 
aspectos. Tratamos máis polo miúdo deste aspecto noutros traballos: véxase sobre 
todo Monteagudo (2012, 2017a e 2017b). Os (sub)sistemas lingüísticos que for-
maban parte do diasistema hispánico centro-occidental atopábanse moi próxi-
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mos —referímonos ás semellanzas propiamente lingüísticas— ata os mediados 
do século xvi. Isto é especialmente certo, e importante, verbo das variedades de 
referencia e escritas do portugués e do castelán. Pero a partir desta data comeza 
a producirse unha serie de revolucións que distanciarán considerablemente un 
do outro: primeiro, a variedade de referencia do castelán, que pasa a ter o seu 
centro de Toledo a Madrid, sofre unha transformación profunda na súa fonética 
(1560-1640ca.), que acabará afectando á escrita (1720-1750ca.); mentres que 
a variedade de referencia do portugués, que tiña o seu centro en Lisboa, tamén 
vai acumulando mutacións ao longo dos séculos xvi a xviii, aínda que dun xeito 
máis gradual e lento que o castelán. O novo “centro” lingüístico do castelán 
bascula claramente cara ao norte, mentres que o centro lingüístico do portugués se 
orienta decididamente cara o sur.

A profunda reforma ortográ�ca do castelán realizada pola Real Academia 
Española antes da metade do século xviii conduciu a unha bifurcación moi nota-
ble da tradición grá�ca, ata entón basicamente común, do castelán e o portugués. 
A ortografía do castelán �xada pola RAE apártase decididamente desta tradición, 
seguindo un criterio máis foneticista; mentres que o portugués, sen ortografía 
codi�cada, continúa coa tradición previa e dá a prioridade á orientación etimo-
loxista. Isto é, ata �nais do século xvi, os sistemas fonolóxicos do portugués e o 
castelán cultos (de Lisboa e de Toledo) eran moi similares, pero a base dialectal 
do segundo sufriu unha brusca mutación cando o centro pasa a Madrid e a va-
riedade setentrional se impón, mentres que o portugués padrón acentúa o seu 
carácter meridional; en parte como consecuencia do anterior, a representación 
escrita do portugués e o castelán, que era moi similar ata os comezos do século 
xviii, pasa a ser notablemente diferente, e as diferenzas consolídanse coa reforma 
ortográ�ca da RAE. Na fenda que ao longo dos séculos xvi a xviii se abre entre 
o castelán e o portugués atopará o seu lugar o galego.

O proceso de independencia portuguesa, que deu cabo da monarquía dual 
do período �lipino e culminou coa secesión do Reino de Portugal —Guerra de 
Restauração, 1640-1668—, deixou unha profunda e duradeira pegada de xen-
reira mutua nos dous países. Na procura dos seus propios roteiros no terreo da 
cultura coma nos da política ou a economía, a in�uencia española sobre Portugal 
foi activamente rexeitada e decaeu severamente, o que implicou un achegamento 
en todas as ordes do reino novamente independente a outras potencias europeas, 
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nomeadamente Inglaterra e Francia. En palabras do historiador A. H. de Oliveira 
Marques, 

[a] partir do século xviii, Portugal deu-se conta de que o seu lugar entre as nações civi-
lizadas do globo e a sua individualidade como nação europeia dependiam da sua reacção 
contra a Espanha. Pela primeira vez na História, e a pesar de todas as lutas e a�rmações 
culturais do passado, a unidade cultural da Península Ibérica foi rompida, e com ela a 
possibilidade de uma união política viável (Marques 1984, II, 327).

Os acontecementos históricos da metade do século xvii que abocaran á sepa-
ración do Reino de Portugal verbo da coroa española están na raíz dunha serie de 
transformacións das identidades colectivas e, consecuentemente, da conciencia 
lingüística —das elites e dos pobos—, de xeito que as evolucións lingüísticas 
diverxentes se abriron camiño con máis forza, ata gañaren centralidade e visibili-
dade, ao seren promovidas á modalidade elaborada. Lembramos aquí que a ela-
boración e a codi�cación lingüística constitúen unha interface moi importante 
entre as condicións históricas e a evolución dos sistemas lingüísticos, desde que 
esta está ao menos en parte dirixida pola orientación da variedade de referen-
cia. Non queremos dicir que as mudanzas lingüísticas vaian sempre de arriba 
a abaixo, senón que a promoción dunha determinada innovación á condición 
canónica está asociada a mudanzas históricas, e por tanto é síntoma destas, e por 
outra banda, unha vez adquirida esa condición, convértese na referencia para o 
conxunto do diasistema. 

Por outra banda, non se pode ignorar a fenda que a Guerra de Restauração 
creou entre Galicia e Portugal, pois a fronteira miñota foi teatro de accións bé-
licas e converteuse nunha área fortemente forti�cada. Tomemos como exemplo 
ilustrativo disto o Entremés famoso sobre a pesca no río Miño. Esta peza dramáti-
ca —orixinalmente intitulada La contienda de los labradores de Caldelas— é un 
documento de grande interese por moitos conceptos. Aquí interésanos salien-
tar o seu valor como testemuño da consciencia lingüística galega en relación 
co portugués na segunda metade do século xvii. Como antes sinalamos, trátase 
dun manuscrito destinado á representación (probablemente, a unha única re-
presentación), non aos prelos. A breve peza consiste en parlamentos alternos (en 
monólogo ou diálogo) dun labrador galego e un �dalgo portugués, ambos e dous 
ribeiráns do Miño, con intervencións doutros personaxes. O que se esceni�ca é 
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o enfrontamento, non só verbal —nótese a contienda no título orixinal— entre 
as poboacións de ambas as ribeiras do Miño. O litixio refírese a un asunto moi 
concreto —dereitos de pesca— e ten un alcance puramente local, pero non deixa 
de ser signi�cativo que esa obra se escriba xustamente despois da Guerra de Res-
tauração portuguesa, que tivo un notable impacto na fronteira miñota e implicou 
unha certa mobilización das xentes dunha e outra banda (Baldomir Cabanas 
2008). 

Na peza dáse por suposta a mutua comprensión dos miñotos dunha e outra 
beira expresándose cada un na súa fala, pero o autor, Gabriel Feijoo de Arauxo, 
mostra coidado en caracterizar os respectivos falares mediante trazos lingüísticos 
de distinto tipo, incluíndo os grá�cos (Ferreiro 1996). En de�nitiva, o Entremés 
constitúe unha excelente ilustración de dous feitos interconectados: a nivel po-
pular as identidades colectiva galega e portuguesa estaban per�ladas unha fronte 
á outra, mesmo para as xentes da fronteira; ademais, a elas se asocian modalida-
des lingüísticas especí�cas, que mesmo teñen re�exo na lingua escrita (González 
Seoane 2019).

6.2. De Benito Feijoo a Martín Sarmiento 

Na liña do que acabamos de expoñer, Lázaro Carreter sostén que o sentimento 
prevalente na Idade Media e que perduraría ata a metade do século xvii de que 
o portugués e o castelán eran modalidades dunha mesma lingua fundamental, 
se apagou a partir da independencia do país veciño (Lázaro 1947: 143 e 150). 
Unha mostra signi�cativa do recoñecemento da independencia do portugués no 
ámbito erudito da Europa daquel tempo ofrécea o sabio Padre Atanasius Kircher, 
autor de referencia na súa época, na súa obra Turris Babel (1679: 131b) —con 
grande eco na Europa ilustrada do tempo—, ao engadilo á listaxe habitual dos 
tres membros da familia neolatina que por vía da regra viñan �gurando nos estu-
dos lingüísticos da época: o italiano, o francés e o español. Esta novidade serve de 
punto de partida a Benito Feijoo no “Corolario” do seu Discurso XV, “Paralelo 
de la lengua española y francesa”, un escrito publicado en 1726 que testemuña 
as novas condicións sociolingüísticas da Europa do tempo, co ascenso do francés 
a custa do latín como lingua sabia no ámbito secular (Feijoo 1784: 309-325; 
reproducido en Verdelho 2000: 773-789). 
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Apoiando a novidade proposta por Kircher, o sabio bieito sinala en primei-
ro lugar que o portugués se debe contar na familia romance con igualdade de 
dereitos aos tres idiomas devanditos. En favor desta opinión, argumenta que o 
portugués ten unha orixe neolatina independente do castelán, e incluso subliña 
a súa maior proximidade verbo da lingua-nai, que os lusitanos coidaban proba 
da súa menor corrupción, e, por tanto, motivo de orgullo. Feijoo rexeita a idea 
de corrupción, que considera unha simple metáfora, e agudamente razoa que as 
linguas romances non xorden dun mero proceso de descomposición do latín, 
senón que son resultado dunha posterior recomposición: 

la corrupcion de que se habla no es propria, sino metafóricamente tal [...] aunque pueda 
llamarse corrupcion aquel perezoso tránsito con que la lengua original va declinando 
al dialecto; pero despues que este, logrando su entera formacion, esta �xado, ya no hay 
corrupcion, ni aun metafórica [...] podria tambien suceder que mediante la corrupcion 
de el primer idioma, se engendrasse otro mas copioso y mas elegante que aquel de donde 
trahe su origen (1784: 322). 

No corpo propio do Discurso XV, Feijoo entra nunha discusión moi corrente 
no seu tempo, sobre cal lingua avantaxaba as outras en “propiedade, harmonía e 
copia”. Verbo do primeiro, sostén, “juzgo, contra el comun dictamen, que todas 
las Lenguas son iguales en quanto a todas aquellas voces que especi�camente 
signi�can determinados objetos”. Sobre a harmonía, fai notar que a cada quen 
lle soa mellor a súa propia lingua ca outra estraña. En consecuencia, asegura, “los 
Idiomas no son asperos ou apacibles, sino a proporcion que son o familiares, o 
estraños. La desigualdad verdadera está en los que los hablan”. Esta negación dos 
antigos prexuízos, que foi a que lle permitiu a Feijoo ponderar desapaixonada-
mente a cuestión portugués / castelán, tamén lle despexou o camiño para deterse 
a considerar o galego (Sarmiento 1991). 

Primeiramente, deixa asentado o punto de que castelán e portugués son “dia-
lectos” independentes do latín: “la Lengua Lusitana, o Gallega, se debe considerar 
dialecto separado de la Latina, y no subdialecto o corrupcion de la Castellana”. 
A seguir, pasa a tratar a cuestión das relacións entre o portugués e o galego. Para 
el a lingua galega é “en realidad, indistinta de la Portuguesa, por ser poquissimas 
las voces en que discrepan y la pronunciacion de las letras en todo semejante; 
y assi se entienden perfectamente los individuos de ambas Naciones sin alguna 
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instruccion antecedente”. Seguindo a doutrina máis corrente do seu tempo, es-
tima que a fragmentación do latín se debeu á mestura coas linguas xermánicas 
introducidas á �n do Imperio Romano (“corrompiendose poco a poco la Lengua 
Romana en España, por la mezcla de las Naciones Septentrionales, fue degene-
rando en particulares dialectos”); en consecuencia sitúa a orixe común do galego 
e o portugués no período suevo (“haviendo estado las dos Naciones separadas de 
todas las demas provincias, debaxo de la dominacion de unos mismos Reyes […] 
consiguientemente al continuo y reciproco comercio de Portugueses y Gallegos 
[…] era preciso que en ambas se formasse un mismo Dialecto”) e sostén que o 
idioma común se formou en Galicia, que considera “nación dominante” naquel 
período, e de alí pasou despois a Portugal (sobre isto véxase Lázaro 1947: 146). 

Entre as reaccións que suscitou a obra de Feijoo imos chamar a atención sobre 
dúas que ilustran moi ben a loita entre as vellas concepcións sobre a linguas e as 
novas, debate que constituíu o contexto para a (re)emerxencia do galego. No seu 
Discurso Philológico Crítico (1727), Ernesto Frayer (pseudónimo do autor portu-
gués Martinho de Mendonça de Pina e de Proença Homem), rebate a opinión 
de Feijoo a respecto das relacións entre o galego e o portugués, outorgando a pri-
macía ao segundo en base a criterios sociolingüísticos, tales como que os idiomas 
“se perfeccionan por los elegantes y cultos oradores, por los discretos y elevados 
poetas y por los exactos y fecundos historiadores” (Verdelho 2000, que reproduce 
o texto nas páxinas 791-806). Segundo o autor “se sufre mal el paralelo de las 
dos Lenguas, Portuguesa y Gallega, y peor anteponer la vltima, que es la misma 
pretension que querer preferir el jergón que en sus chozas usaron los pastores del 
Latio al idioma elocuente que en el Senado Capitolino hablaron los Cónsules y 
Emperadores romanos”. 

Na mesma liña se manifestaron outros autores que lle negaban ao galego a 
condición de lingua “porque no había en ella escritos algunos”. Así, o erudito 
Gregorio Mayans y Siscar nos seus Orígenes del Español (1737) “dejando ahora 
de disputar quál viene de quál” refírese ao “portugués, en el qual comprehendo 
el gallego, considerando aquél como principal porque tiene libros i dominio aparte”, 
sen deixar de sinalar que “las lenguas portuguesa i castellana son dialectos mui 
conformes entre sí”, ata o punto de que “el portugués, aunque es dialecto 
distinto del castellano, es tan conforme a él que, si uno abre un libro portugués 
sin saber lo que es, suele suceder leer algunas cláusulas creyendo que es castella-
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no” (Mayáns 1984: 353). Como se ve, para estes autores o criterio que decidía 
a individualidade dunha lingua eran criterios políticos e sociolingüísticos (o uso 
escrito) moito máis ca os propiamente lingüísticos.

Pola contra, Martín Sarmiento sae en defensa do seu mestre e paisano Feijoo 
na Demonstración Crítico-Apologética del �eatro Crítico Universal, publicada en 
1732, refugando enerxicamente a crenza tradicional da superioridade da lingua 
escrita sobre a falada, e, consecuentemente, desbotando como inadmisible o cri-
terio do cultivo literario como o decisivo para clasi�car unha variedade como 
lingua ou como dialecto. A argumentación é impecable. 

Por modo de Corolario intenta el P[adre] M[aestro] desterrar otros dos errores. Primero, 
de los que juzgan ser la Lengua Portuguesa Dialecto de la Castellana. Segundo, de los 
que piensan que el Idioma Gallego es dimanado del Portugués […]. El Padre Bluteau3 
habla de las dos Lenguas, Portuguesa y Castellana, como de dos hermanas, no como de 
madre è hija. Esta es la realidad; como asimismo que la Gallega, Castellana y Portuguesa 
son tres hermanas è hijas todas tres de la Latina. Averiguar qual de las tres es más antigua 
no se puede hacer sin exponerse a la censura. En concurrencia de Portuguesa y Gallega 
son fuertissimas las razones que pone el P. M. para prueba de que jamás la Gallega pudo 
dimanar de la Portuguesa. Añadiò que en caso de haver dimanado una de otra, es más 
verisimil que la Portuguesa sea extension de la Gallega. Los que se admiraren de esta a�r-
mativa demonstraràn en su misma admiracion que confunden la mayor extension de una 
Lengua dominante con la mayor antigüedad de una Lengua dominada. […] Lo que à mi 
me parece es que, como dice el P. M., la Lengua Gallega jamàs dimanò de la Portuguesa 
y, como lo podrà probar el cotejo, jamàs dimanò de la Castellana. 
Acuérdome que entre la multitud de Papelones que salieron contra el �eatro, saliò un 
Anonymo que queria hacer creer que no era Lengua la Gallega, porque no havia en ella 
Escritos algunos. El Anonymo confundiò la Lengua con la Pluma […]. Retrocediendo 
seis siglos no havia cosa escrita en Castellano: Luego no havia Lengua Castellana en-
tonces? En la América no se escribia cosa alguna: Luego no havia Lengua alguna en la 
América quando la descubriron los Europeos? (Sarmiento 1751: 189-190). 

3 Coidamos que o lugar en que Rafael Bluteau (1638-1734) trata do parentesco entre o portugués e o cas-
telán é no Coloquio entre as dúas linguas que coloca ao �nal do volume 8 do seu Vocabulario Vocabulario 
portuguez e latino (8 vols., 1712-21; máis dous volumes de suplemento, 1727-28).
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Asociada á revolucionaria valorización da fala sobre a escrita, outra importan-
tísima novidade que viría a transformar a consciencia lingüística, abrindo paso 
ao recoñecemento —á individuación, ou, como dixemos antes, á invención— do 
galego, foi a valorización por parte dun sector do pensamento ilustrado —no 
noso caso, de Feijoo e Sarmiento— da “elocuencia natural”, a lingua falada polo 
común do pobo. Esta revalorización era solidaria coa derrogación dos prexuí-
zos asociados a una visión estritamente prescritivista da lingua, que outorgaba 
a primacía do “bo falar” cortesán e �xaba a súa atención nos usos formais, en 
particular na retórica elevada4:

El Ilustrísimo Feijoo habla como escribe. Pocos negarán que el estilo de sus obras sea 
discreto, pulido, claro y elegante. Y con todo eso, jamás se crio en la Corte ni necesitó de 
ella para poseerle. No obstante, él mismo re�ere cuan superior era el gozo que tenía oyendo 
hablar en gallego a un pobre rústico arriero que conducia el vino al Colegio de Lérez, Be-
nedictino, junto a Pontevedra. Era allí Lector de Artes el Ilustrísimo Pañelles, que murió 
obispo de Mallorca, y era Pasante el Ilustrísimo Feijoo. Habían gustado tanto los dos de 
tener coloquios con el dicho rústico gallego, que habían concordado de avisarse uno a 
otro cuando viniese el arriero, para bajar los dos a oírle hablar y conversar con él. No 
era la dulzura del idioma gallego quien los embelesaba, sino la natural elocuencia. Aquel 
gallego rústico no sabía escribir ni aun leer. Había nacido en unas fragosas montañas. 
Jamás había visto Corte. Sólo sabía hablar el idioma nativo. No obstante, era tan natu-
ralmente discreto y elegante, que en sus discursos embelesaba a los Ilustrísimos [a cursiva 
é nosa].

Foi esta actitude subversiva a que apuxou a Sarmiento a impugnar violen-
tamente a observación —por outra banda agudísima e fundamentalmente ati-
nada— de Duarte Nunes de Leão, que xa citamos atrás, sobre a “vantaxe” do 
portugués sobre o galego como consecuencia do apoio dunha corte real propia, 
centro de cultivo e elaboración da lingua. Despois de referirse ao rústico dotado 
de elocuencia natural, Sarmiento argumenta contra a a�rmación do gramático 
portugués: 

4 O escrito que contén esta cita e as seguintes, Origen de la voz gallega Mixiriqueiro, está inédito. Unha 
versión ao galego das partes máis relevantes pode verse en Sarmiento (2002b: 259-269). Os textos citados 
aquí están nas páxinas 260 e 265-267 desta edición.
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Luego, esa pasmarotada de Corte y O�cina es un papasal para querer alucinar a los que 
no han vivido en la Corte. La elegancia no consiste en las voces, sino en los conceptos. 
No consiste en la lengua, sino en el entendimiento. La copia de voces no se ha de regular 
por la multitud de las super�uas, exóticas y sexquipedales, sino por las más propias y más 
expresivas y, sobre todo, que sean nativas. Ni los Reyes, ni el clima de las Cortes, ni las 
galas, ni las modas, ni los muchos caudales, nada de eso da entendimiento. Este sólo le 
da Dios, y lo reparte por cortes, cortijos, villas, aldeas y lugares. Sin un entendimiento 
perspicaz y natural, son papeles mojados todos esos escritos que miran a pulir la lengua y 
a introducir en ella una elegancia servil. 

Dixemos antes que Martín Sarmiento culminou a invención do galego, ini-
ciada por Benito Feijoo. Feijoo abriulle os ollos a Sarmiento, pero o invento do 
galego non sería posible sen o orixinal, innovador, oceánico, abraiante programa 
de investigación erudita que conduciu a frei Martín ao descubrimento do galego 
escrito nos séculos xiii a xv e ao estudo do galego falado do seu propio tempo, 
que recolleu mediante inquéritos directos sobre o terreo. A invención do galego 
moderno foi posible grazas a que Sarmiento conseguiu ensamblar os seus co-
ñecementos sobre a evolución diacrónica do latín cara ás linguas romances (o 
que hoxe chamaríamos gramática histórica), co seu interese desprexuizado sobre 
a lingua e o saber —a cultura— do pobo galego, co que se identi�cou de xeito 
radical e apaixonado (Monteagudo 2000a). Do desvelamento da historicidade do 
galego pasouse así á vindicación da súa autonomía (Stewart 1968), de xeito que 
a súa re�exión culminou na proclamación da lingüicidade do galego fronte ao 
castelán —o galego non é dialecto do castelán, senón do latín— e asemade fronte 
ao portugués —o galego non é dialecto do portugués, senón o seu pai:

Duarte Nunez de Lião, portugués, escribió un Compendio de las Crónicas portuguesas, 
una Geogra�a de Portugal, otro de Ortogra�a Portuguesa y otro con este título: Origem da 
Lingoa Portuguesa. Este título es parecido al que tendría un libro disparatado Origen de la 
lengua andaluza, y en el cual no se hiciese mención de que era derivada del idioma caste-
llano. Origen de la lengua portuguesa, sin mencionar que es derivada del dialecto gallego, 
es una fábula, una quimera, una necedad monstruosa y una baladronada y un desvarío.

Unha proclamación que, �nalmente, o abocou a elaborar un programa reivin-
dicativo de digni�cación, promoción, �xación e cultivo do galego. 
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En de�nitiva, insistimos en que Sarmiento é o inventor da lingua galega, to-
mando a palabra no senso xa explicado antes: unha invención non é necesaria-
mente unha �cción, un artefacto sen base real, senón que pode ser un descu-
brimento, ben dunha entidade preexistente que estaba oculta e que o inventor 
conseguiría atopar, ou ben dunha entidade que xa existía en estado latente —isto 
é, que a xente ignoraba ou que só intuía en confuso— e que no acto de ser des-
velada é reformulada e resigni�cada polo inventor. Sen dúbida, o galego existía 
en estado práctico, pero era borrosamente concibido como unha especie de dia-
lecto; Sarmiento foi o primeiro descubridor consciente da literatura e da escrita 
medieval en galego, o primeiro que forxou un discurso sobre a decadencia deste, 
que se queixou amargamente da prostración do idioma do país, que achacou 
esta ao dominio castelán, o primeiro que o vindicou como unha lingua que tiña 
unha historia propia e unha feitura de seu, asociándoo a un pobo que el tamén 
recoñeceu e que considerou dotado dunha identidade propia, o primeiro, en �n, 
que formulou un programa de digni�cación e cultivo para un idioma que el pro-
clamou merecente de recoñecemento, digno dun status sociocultural que lle era 
negado. Funda así un relato que, enriquecido e elaborado desde o Rexurdimento 
pola tradición galeguista, vai chegar ata os nosos días.
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1. VARIACIÓN DIASTRÁTICA, DIAFÁSICA E DIATÓPICA NO 
GALEGO MEDIO

1.1. Variación diastrática

Os traballos de historia social da lingua galega hoxe en día ao noso dispor (cf. 
sobre todo Mariño Paz 1998: 201-230, 2008: 111-130; Monteagudo 1999: 
197-288) permítennos conxecturar, con bastantes garantías, a existencia de tres 
grandes grupos lingüísticos na Galicia dos séculos xvi, xvii e xviii: (i) o das eli-
tes autóctonas, inmersas nun proceso de abandono do galego como lingua oral 
habitual que non podería completarse sen o transcurso de varias xeracións, como 
invitan a pensar a lóxica máis elemental e testemuños como o da correspondencia 
total ou parcialmente en galego enviada ao señor de Gondomar entre finais do 
quiñentos e principios do seiscentos1; (ii) o das elites alóctonas, civís ou ecle-
siásticas, que, dada a gran extensión que o monolingüismo en galego mantivo 
nesta época, chegarían a adquirir, salvo posibles excepcións, diversos graos de 
competencia pasiva e activa na nosa lingua2; e (iii) o das grandes masas populares, 
que, alleas por completo á instrución escolar e abocadas a traxectorias vitais con 
nulas posibilidades de promoción social e mobilidade xeográfica limitada (salvo 
en casos coma os dos emigrantes temporeiros, os soldados ou outros), vivirían 
en xeral, e quitando as inevitables excepcións, instaladas nun monolingüismo en 
galego con contacto pouco intenso co castelán.

1 De 1723 data aínda o testemuño de Plácido Feijoo Montenegro, membro da fidalguía rural que afirmaba 
que na súa casa paterna se criara “nela” [na lingua galega] (cf PF), e de arredor de 1740 o de Sarmiento: 
“Los Gallegos de hoy tienen su propio dialecto, diferente del Castellano. Háblanle todos, así señores, como 
rústicos” (Sarmiento 1775: 119; as itálicas son miñas).

2 Do caso do cordobés Juan de San Clemente, bispo de Ourense entre 1579 e 1587 e arcebispo de Santiago 
de 1587 a 1602, deixounos un apuntamento ben interesante o seu biógrafo Pedro Sanz del Castillo, quen 
dixo del que era moi inclinado a socorrer os necesitados, e que a estes “hablábales en su lengua gallega” 
(apud González García-Paz 1993: 50).
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Así as cousas, as variedades diastráticas do galego medio faladas polas elites 
alóctonas debían de caracterizarse, como norma xeral, por unha considerable 
transferencia de trazos procedentes da lingua alta, ao paso que as das elites au-
tóctonas, produtoras da case totalidade dos textos en galego da época que hoxe 
conservamos e coñecemos, presentarían niveis de castelanización sensiblemen-
te inferiores, dado que á condición de naturais do país destas persoas se uniría 
o feito de que o seu contacto con servidores e outras xentes do común aínda 
monolingües sería constante. Pola súa parte, as variedades sociais propias das 
grandes masas populares conservaríanse aínda moi puras, como con transparente 
expresión as caracterizou arredor de 1700 Juan Álvarez Sotelo (ca. 1700: 26a), 
quen as consideraba propias dos “Plebeyos que nunca salieron del ambito de su 
Aldea, ni leyeron libros Españoles”, isto é, da inmensa maioría dos galegos daquel 
tempo. Coa apreciación de Álvarez Sotelo viñeron a concordar as consideracións 
que sobre este particular había de facer o padre Sarmiento unhas décadas máis 
tarde: para el, os que falaban o “purísimo gallego” a mediados do xviii eran non 
os habitantes das cidades3, senón os “aldeanos” (Sarmiento 1974: 26), os “rús-
ticos labradores”, e en particular as numerosas mulleres que, sendo igualmente 
de humilde condición social, cantaban “cantiñas gallegas, puras naturales” (apud 
Pensado 1985: 191-196). Sarmiento, daquela, viña a dicir que os que no seu 
tempo falaban un galego menos castelanizado eran as persoas que constituían o 
grupo social esmagadoramente maioritario na época. Aquela Galicia, con certe-
za, estaba aínda lonxe de se constituír nun escenario en que puidese darse unha 
interferencia lingüística intensa e xeneralizada en ambas as direccións posibles, xa 
que entón o bilingüismo social necesario para que tal cousa sucedese tiña aínda 
dimensións moi reducidas.

Un fugaz comentario que Ignacio Armesto y Osorio deixou caer no seu �ea-
tro anti-critico universal (1735-1737) apunta á percepción de diferenzas entre as 

3 Ao seu modo de ver, os habitantes de lugares “muy populosos o de comercio […] ni hablan puro gallego, 
ni puro castellano, sino un tercer idioma champurrado” (Sarmiento 1974: 28). Certamente, en cida-
des como A Coruña, sede das institucións virreinais do Antigo Réxime e próspero enclave comercial, e 
Ferrol, que en 1726 se converteu na capital do Departamento Marítimo do Norte (cf. Mariño Paz 2012: 
123-133), o establecemento temperán de grupos sociais foráneos investidos de poder político e econó-
mico propiciou unha penetración do castelán máis antiga e intensa ca noutras vilas e cidades de Galicia. 
Ora ben, no conxunto da sociedade galega isto tiña aínda unha relevancia cuantitativa limitada, xa que 
en 1750 só o 5% dos habitantes do Reino de Galicia residía en núcleos de máis de trescentos veciños (cf. 
Saavedra 1992: 16).
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variedades sociais do galego faladas polas clases populares (o “Vulgo”, o “estado 
baxo de todas las Naciones [que] suele introducir algunos vocablos adulterinos, y 
de obscuro linage, otros impoliticos, y bastardos”) e as propias, se non de todos, 
si polos menos dalgúns individuos pertencentes ás elites autóctonas (o “estado 
alto”) que aínda mantiñan un certo uso oral del. Para Armesto, o galego do fe-
rrolán José Bermúdez Mandiá, bispo de Astorga entre 1729 e 1736, era digno de 
gabanza porque o falaba cun primor con que sorteaba o empobrecemento en que 
o idioma caera por non se usar desde había moito tempo “en lo Politico, y por 
escrito”:

Por lo que toca à las locuciones de  Portugueses, y Gallegos, ay que hazer vna distincion 
entre el Vulgo, y los de estado alto. Es cierto, que el estado baxo de todas las Naciones 
suele introducir algunos vocablos adulterinos, y de obscuro linage, otros impoliticos, y 
bastardos [...]. No ay duda, que el lenguaje Gallego puede estar vn tanto empobrecido, 
por no vsarse de èl en lo Politico, y por escrito; no obstante, algunos Nacionales lo hablan 
con mucho primor, y señaladamente el Ilustrissimo Señor don Joseph Bermudez, dignis-
simo Obispo actual de Astorga (Armesto y Ossorio 1735-1737: II, 168-169).

Probablemente, neste primoroso galego do bispo Bermúdez non cabería o 
debilitamento de /k/ implosivo en [w] no interior de cultismos que o contivesen 
dentro dun grupo consonántico heterosilábico, xa que a percepción de tal trazo 
como “rústico”4, anotada por Sobreira, debía de ser compartida entón por moitas 
persoas letradas: “AUCION. Ribadavia. Lo mismo que Acion, pero es rústico” 
(PDG, p. 312). Ora ben, pouco máis podemos dicir verbo disto, porque as fon-
tes de estudo de que dispoñemos non conteñen datos que nos permitan de�nir 
con rigor e extensión os sociolectos do galego medio.

1.2. Variación diafásica

Certamente, a exclusión do uso regular e formal do galego para o desempeño 
de funcións tales como o labor docente realizado en escolas de avezar, estudos de 
gramática e aulas universitarias, as accións de goberno das institucións do Antigo 

4 É curioso e signi�cativo que a caracterización escollida para esta voz por Sobreira fose a mesma que 
Sarmiento adoptara anteriomente para sinalar o único grupo social que falaba o “purísimo gallego” a 
mediados do xviii: o dos “rústicos labradores”, o dos “aldeanos”.
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Réxime, a administración de xustiza, o ensino do catecismo, a actividade pasto-
ral da igrexa católica, a administración de sacramentos como o da penintencia, 
a escritura administrativa, a escritura sobre temas humanísticos e cientí�cos ou 
o común da escritura literaria formal impediu o desenvolvemento de xéneros 
discursivos cultos no noso idioma. Como acabamos de ver, Armesto y Ossorio 
(1735-1737: II, 168-169) manifestouno concisa pero claramente no seu �eatro 
anti-critico universal: “No ay duda, que el lenguaje Gallego puede estar vn tanto 
empobrecido, por no vsarse de èl en lo Politico, y por escrito”. Así e todo, entre 
o conxunto de textos dos Séculos Escuros que coñecemos hai algúns que seme-
llan máis próximos dos rexistros coloquiais populares (entremeses e diálogos, 
algunhas cartas, o anónimo ao prior de Camanzo de 1788 (APC)…), outros 
claramente distantes deles (a canción en loor de don Diego das Mariñas Parra-
gués, os sonetos de Gómez Tonel e Vázquez de Neira, o pranto de Luís de Losada 
pola morte de Luis I de España, o soneto a Filida de Cornide…) e outros que 
poderían estar a medio camiño entre ambos os extremos (algúns romances das 
Festas Minervais, algunhas pezas do cura de Fruíme…). É preciso explorar con 
detemento este campo de investigación, pois podería proporcionar resultados 
inesperados5.

1.3. Variación diatópica

Non habendo, coa relativa excepción dos de Sarmiento, traballos de investiga-
ción sobre a variación diatópica do galego medio que se realizasen naquel tempo 
recollendo información abundante sobre os distintos niveis de análise lingüística 
nunha rede tupida de puntos e con metodoloxía rigorosa, as nosas apreciacións 
sobre ela teñen que tomar como únicos puntos de referencia operativos o noso 
coñecemento sistemático da variación xeolectal do galego de �nais do xx e prin-
cipios do xxi, as informacións que sobre ela se poden rastrexar nas obras de 

5 Álvarez e González Seoane (2016: 118-123) fan unha proposta de clasi�cación tipolóxica dos textos 
dos Séculos Escuros en que utilizan catro criterios: adscrición xenérica, ámbito de difusión, autonomía 
e variedade lingüística. Só cando falan do cuarto destes criterios chegan estes autores a rozar a cuestión 
a que aquí aludo, sen chegaren a abordala. En efecto, Álvarez e González distinguen cinco variedades 
lingüísticas nesta produción escrita (galego, hibridación galego-castelá, hibridación galego-portuguesa, 
galego arcaizante e galego paródico), mais a profundización no problema da variación diafásica nestas 
fontes esixiría facer análises en detalle da primeira destas cinco variedades mencionadas: o galego.
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Sarmiento, Sobreira, Cornide e outros lexicógrafos do século xviii, as hipóteses 
máis �ables que se poidan elaborar sobre a variación diatópica medieval e as 
inferencias que poidamos facer baseándonos nos nosos coñecementos sobre 
as biografías dos autores dos textos conservados e as variantes lingüísticas que en 
cada un deles se puxeron por escrito. Este é, de feito, o proceder que se observa 
xeneralizadamente nos traballos sobre o galego medio que se veñen facendo nos 
últimos anos.

Canto ás súas variedades xeolectais, dando por descontado que unha enu-
meración e descrición en detalle delas é imposible, paréceme oportuno recordar 
aquí que o padre Sarmiento sinalou, cun rigor que a dialectoloxía actual veu a 
corroborar, a que no sur de Galicia sería a fronteira entre os que hoxe chamamos 
bloque occidental (“país marítimo”, onde se dicía a man, as mans ou terra chan) 
e bloque central (“país de tierra adentro”, onde se dicía a mao, as maos ou terra 
cha):

A cinco o seis leguas al oriente de Pontevedra corre una cordillera de montañas, de norte 
a sur, hasta Portugal, una se llama el Suido, y la más al norte el Seixo; pero al nordeste de 
la dicha villa, la dicha cordillera divide el país marítimo del país de tierra adentro; y los 
que han estado en la cumbre del Seixo dicen que desde allí se ve toda la marina de Vigo, 
Pontevedra, Aroza, etc., y todo el mar alto (CVFG, p. 208).

De feito, nos inicios do último cuarto do século xx as isoglosas que separaban 
as terras de -án(s) e de -ao(s) no masculino e as de -án(s) e -á(s) no feminino se-
guían a discorrer por eses lugares (cf. ALGa 2, mapas 31-32, 35-38, 327; ALGa 
3, mapas 209-213, 217-220). Así mesmo, as localizacións puntuais que o padre 
Sobreira achegou para as tres variantes do plural dunha voz terminada en -ón no 
singular son congruentes co coñecido reparto actual entre resultados occidentais 
(o de Santiago), centrais (o de Ribadavia) e orientais (o de Vilavella, na Mez-
quita): “ABELLON. S.f. de ubique. El zángano de colmena. Plur. de Ribadavia 
abellòs, de Santiago abellons, de Villavieja abelloys (PDG, p. 20)”.

Na miña opinión, tanto estas coma outras divisorias lingüísticas territoriais 
deberon de se manter bastante estables durante séculos e probablemente só na 
actualidade, debido á difusión da variedade estándar desde principios da década 
de 1980 e, sobre todo, a causa da intensi�cación do abandono do mundo rural 
como consecuencia da emigración cara a cidades e vilas galegas e non galegas, 
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estarán a moverse con certa rapidez. Só a investigación rigorosa poderá con�rmar 
ou non a corrección desta hipótese.

2. CAMBIOS EN MARCHA NO GALEGO MEDIO

Actualmente, os niveis de análise en que o noso coñecemento sobre os cambios 
en marcha no galego medio ten maior alcance son o fonético e o fonolóxico, 
nos que debemos inscribir a culminación do proceso de desnasalización vocá-
lica, as transformacións do subsistema de consoantes sibilantes, o xurdimento 
da gheada, o tratamento dos ataques e das codas silábicas e outras cuestións (cf. 
Mariño Paz 2017: 427-527). Tamén se deron pasos importantes nos terreos da 
morfoloxía �exiva nominal e verbal, algo menos nos da morfoloxía derivativa 
e o léxico e case nada no da sintaxe. Consonte este noso coñecemento das mu-
danzas entón en marcha avanza, creo que se vai consolidando con argumentos a 
sensación de que unha considerable in�uencia do castelán sobre os subsistemas 
fonético, fonolóxico, morfolóxico e sintáctico do galego só se puido dar naquel 
tempo nos moi minoritarios sociolectos propios das elites, autóctonas ou, sobre 
todo, alóctonas. Polo contrario, a in�ltración e difusión de certas palabras cas-
telás moi vinculadas coas institucións e actividades en que a castelanización foi 
máis temperá (a relixión, o mundo xurídico e administrativo…) non esixía un 
contacto tan estreito entre as linguas doadora e receptora, de modo que tales 
palabras xa se rexistran con frecuencia nas fontes do galego medio: capilla, deuda, 
dios, escribano, limosna…

Como contribución ao progreso do noso saber neste campo de investigación, 
presento a seguir a análise de dous cambios en marcha no galego medio, un no 
ámbito da morfoloxía verbal e outro no da sintaxe.

2.1. A P6 do presente de indicativo dos verbos pór ou poñer, ter e vir

2.1.1. Cambios en marcha no galego medieval

Do in�nitivo latino P N RE resultou o galego medieval põer, que en numerosas 
ocasións aparece na escrita daquel tempo sen ningún trazo indicador de reso-
nancia nasal (poer). No presente de indicativo a P3 PŌN T produciu o esperable 
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pon, con apócope da consoante oclusiva �nal de palabra e mais do /e/ (< lat. ) 
situado tras consoante nasal alveolar, mentres que *PŎNENT deu regularmente 
põen, con apócope da oclusiva dental, nasalización anticipatoria da vogal tónica 
e síncope da consoante nasal intervocálica. Consonte Martínez Mosquera (2001: 
83-85), fronte a põen e á súa variante desnasalizada poen, non se coñecen rexis-
tros medievais dunha P6 do presente de indicativo pon (eles / elas pon) en que se 
consagrase o seu sincretismo coa P3 (ambas con /’ /), ao paso que outros posibles 
testemuños de formas integradas nun paradigma innovador pór6 na documenta-
ción daquel período que esta investigadora relaciona (Martínez Mosquera 2001: 
78, 101) non son concluíntes porque aparecen en edicións de textos que non 
inspiran completa con�anza ou porque son indiscutiblemente o resultado de 
decisións editoriais erradas7. En principio, as formas de futuro de indicativo ou 
de pospretérito con radical escrito por- (porey, poría…) probablemente non son 
outra cousa ca variantes grá�cas das entón máis abundantes, que se escribían coa 
secuencia porr- e tiñan consoante vibrante múltiple no lexema (porrey, porría…  
< *pon’rey, *pon’ria… < *PŌN RE A Ō/ A…) (cf. Martínez Mosquera 2001: 
90-95; Varela 1998), de modo que en xeral tampouco podemos catalogar tales 
porey, poría, etc. como probas da existencia dun paradigma innovador pór antes 
de que rematase o período medieval. Así e todo, dado o seu carácter tardío, creo 

6 Do meu punto de vista, a explicación fonética para a xeración de pór a partir de poer é pouco convincente 
porque esixe postular a insólita concatenación dun hiperbibasmo (poér > *póer) e unha asimilación dila-
toria (*póer > *póor), seguida �nalmente de coalescencia. Non coñezo ningún outro posible caso galego 
en que tal concatenación puidese darse. Máis acorde con pautas de cambio ben coñecidas me parece falar 
dunha creación analóxica inspirada nos evidentes paralelismos de poer con outros dous verbos irregulares 
de altísima frecuencia de uso: ter e vir (cf. Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega 2003: 158; 
Mariño Paz 2003: 241).

7 Non �xen unha comprobación exhaustiva de todos estes rexistros, mais si dalgúns deles. Sobre o pre-
sunto xerundio pondo que aparece na edición do Tratado de Albeitaría (ca. 1409-1420) realizada por 
Domínguez Fontela (1938-1939: 351) xa Pérez Barcala (2013: 257, n. 262) advertiu que non hai tal no 
manuscrito, onde o que se le é podẽ. Tampouco parece haber un in�nitivo pór na mesma obra, pois a 
lectura “et en por moito en esto estudo et caamento” que propuxeron Domínguez Fontela (1938-1939: 
352) e Pensado (cf. TA: p. 69) non fai sentido no contexto en que aparece porque supón unha incorrecta 
interpretación do que se ve no manuscrito, que semella ser “cu | p_” (= cunpre, con omisión do trazo abre-
viatorio de <-n> sobre <u> no manuscrito) (cf. Pérez Barcala 2013: 265, n. 298). Canto ao presunto pôr 
dun texto do Concello de Ourense de 1438 editado por Ferro Couselo (VFD: II, 263), a súa lectura no 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense reveloume que na realidade se trata probablemente de poer, e 
de ningunha maneira de pôr. Con todo, en textos portugueses os rexistros máis antigos do in�nitivo pôr 
parecen datar da primeira metade do século xv (cf. Louredo Rodríguez 2014: 35), polo que desde logo é 
posible que tal innovación tamén se coñecese xa daquela en galego.
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que o poria de CI (5.6) si se podería corresponder xa cunha forma con /- -/ do 
paradigma de pór.

Canto a poñer, o modelo alternativo a poer e a pór xerado mediante a extensión 
do primitivo lexema da P1 do presente de indicativo (*PŌN Ō > poñ-o) e de todo 
o presente de subxuntivo (*PŌN AM > poñ-a, etc.) a todos os tempos do tema de 
presente, tamén temos que desterrar do escenario distintos fantasmas que desde 
hai tempo circulan en edicións de textos medievais realizadas con pouco rigor 
�lolóxico8. Se limitamos a nosa exploración ás edicións que si inspiran con�anza, 
creo que debemos empezar por alegar o rexistro de pon a en LNAP (“e le pon a e 
puso ẽno jur e posesiõ”), que data de 1457 e en todo caso abonda para certi�car a 
circulación de poñer, ou polo menos dalgunhas unidades deste novo paradigma, 
nalgunhas variedades do galego oral daquel tempo. De feito, un in�nitivo poñer 
aparece inequivocamente nun inventario de bens celanovense do 20 de xullo de 
1519 de lingua híbrida galego-castelá (cf. VFD: II, 218) que lin persoalmente 
no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Pola súa parte, o poner de DAG 
(“t cada una parte poner ua emente”, ano 1276) aparece nun documento tem-
perán en que tamén se len auenas, monesteiro, monesterio e una9, de modo que 
me inclino a pensar que debemos interpretalo como variante grá�ca de põer10, é 
dicir, como unha voz con indicación da resonancia nasal mediante <-n->, como 
adoitaba facerse nos nosos textos romances máis antigos.

8 As buscas de rexistros medievais fíxenas por medio do TMILG, onde o lector interesado poderá atopar 
as referencias exactas que lle permitirán localizar en cada texto as formas daquela época citadas nesta 
contribución. A consulta persoal dos correspondentes manuscritos permíteme a�rmar con toda a certeza 
que os poner (19.06.1338), ponemos (01.06.1349) e interponya (08-09.11.1423) de FDUSC non son 
outra cousa que põer, põemos e jnterpoyna, mentres que de ponemos (FDUSC, 14.05.1377) debo dicir 
que creo que podería corresponderse con ponem9, mais non estou en condicións de aseguralo porque a 
tinta do documento está esvaída nesa pasaxe. Os tres insólitos poner que o TMILG recolle de LP —dous 
deles, ademais, presentes en cantigas de trobadores que con certeza non foron galegos— inspiran escasa 
ou nula con�anza: o de Don Dinis só se dá nos tardíos B e V; o de Pedr’Amigo de Sevilha é poner en B 
e põer en V (cun trazo oblicuo en posición interna que risca algo anterior e trazo abreviativo sobre <o>); 
e o de Estevan da Guarda é põer tanto en B coma en V (cf. Lopes / Ferreira 2011). O suposto ponen dun 
documento celanovense de 1481 (VFD: I, 171) é realmente põen ou poen, como puiden comprobar no 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Non �xen o escrutinio de todos os demais posibles rexistros 
de formas de poñer / poner que devolve o TMILG, mais o feito de que aparezan en edicións sen garantías 
�lolóxicas obriga a consideralos con moitas reservas.

9 Iso si, de par de alg a, centẽõ e Chãõ e de Graada, homéés, Móógo e Moogo.
10 E as outras voces citadas como variantes grá�cas de auẽas, mõesteiro, mõesterio e as.
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A P3 do presente de indicativo de tẽer > teer > ter (< lat. T NĒRE) é na lingua 
medieval ten11, a forma resultante das sucesivas apócopes da consoante oclusiva 
dental e de /e/ tras nasal alveolar experimentadas por T NET. Pola súa parte, a 
P6 tẽen > teen (< lat. T NENT), coas súas diversas variantes grá�cas, formouse 
debido á apócope da oclusiva dental, á nasalización anticipatoria da vogal tónica 
e á síncope da consoante nasal intervocálica. Certamente, o conservadorismo da 
escrita medieval no tocante á representación dos hiatos heterorgánicos e homor-
gánicos (cf. Mariño Paz 2006) coutou o emprego �uído da variante escrita ten 
(ou tem, ou tẽ), con expresión explícita da coalescencia das dúas vogais da P6 teen 
que se debeu de dar desde antigo na lingua oral. Así e todo, en edicións de textos 
dignas de crédito áchase algún rexistro dela, seguro ou moi probable12.

Son probables, mais non completamente seguros, os dous seguintes testemu-
ños de THCS, nos que, aínda que ten leva de feito un suxeito en plural, non se 
pode descartar a posibilidade de que os seus responsables establecesen a concor-
dancia do verbo estritamente coa primeira das dúas unidades coodinadas por e 
en cada un dos dous casos:

As quaes libras auedes de pagar ao teençeiro que porlos tenpos for da dita teença do 
Horro a que perteeçen as ditas casas, e asý etcétera por uós etcétera e sen desconta da dita 
contía por vosa custa avedes de adubar e rrefazer as ditas casas de todo adubeiro que lles 
foren mester e fazerlas igoães das outras ditas casas d’a par delas que ten o dito Gonçaluo 
Torto e Peruxa des día de… (THCS, ano 1392).

a leira da herdade que jaz ẽna Agra da Gafaría junta con a outra herdade que de min ten 
aforada Iohán Gonçalues e Afonso Fernandes (THCS, ano 1393).

Dada a súa coordinación con creen, paréceme moi probable que ten sexa ta-
mén unha P6 na seguinte pasaxe de CI (1467-1468), na que, ao se entender 
eglleia como substantivo colectivo, acaba por establecerse unha concordancia ad 
sensum entre suxeito e verbos:

Eño qual, en suma, se conten que o santo padre por rreuerẽçia do apostollo Santiago, 
cuJo corpo he sepultado enã eglleia de Cõpostella, segũ ten et creen a eglleia oçiden-

11 Pode aparecer coas variantes grá�cas tẽ e tem.
12 Tamén hai un rexistro da variante disimilada te  nun testamento de 1260: “e mãdule mia vot daquela 

erdade que me te  os frades de melon forzada” (TEP).
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tal, por rreuerençia do apostollo Santiago, do qual foy trasladada a Eglleia de Yria en 
Conpostella et sacada de subJeyçõ da metropolitana, a Eglleia de Bragãa, et santo menbro 
da Eglleia de Rroma.

Tamén me inclino a interpretar como P6 os seguintes dous casos de HG-P, o 
primeiro deles de data tan temperá como 1262:

Outro i mãdamo  que ho moe teyro de Subrado dé en apre tamo vno agro que e t en 
Feruenza  que fuy de Pay Rodriguez, que chamã do Pino, a e a Maria Perez  a ua neta 
Vrracha Rodriguez per la condictiom que tem o  outro  tre  ca are  en Veegio por Subrado 
 e e mõe teiro deue a ella  fazer e e agro de paz  ella  ajudandoo  aa bona fe (HG-P, 

ano 1262).

Item aforã a Eynes Rodrigue  et a seus �llos et netos a vina do Val de Oso et tres leyras 
aa seara: a de dar en ua vida setima et dizimo et as voses sesto et dizimo enna granja; et 
mais o oliuar que tẽ13: dá em ua vida sesto das belotas et as vozes sesto et dizimo; et… 
(HG-P, ano 1473).

Para evitar prolixidades, omito a discusión sobre outros posibles casos de ten 
como P6 que se poden rastrexar mediante o TMILG, especialmente en fontes do 
século xv. En todo caso, o seu rexistro certo nun texto de 1527 (CNV1) con-
fírelles unha convincente aura de versosimilitude a tales testemuños medievais.

Polo contrario, non existen atestacións inequívocas dunha P6 teñen en es-
crituras do Medievo, xa que as que proporciona o TMILG proveñen, unha vez 
máis, de edicións sen garantías �lolóxicas14. Obviamente, tampouco nos valen os 
catro rexistros de tenen que aparecen no texto A do Tombo das viñas de Ribadavia, 
xa que este se redactou, probablemente entre 1251 e 1258, nunha variedade hí-
brida galego-leonesa na que son frecuentes outras voces como tener ou una, que 
en galego perderon o /n/ intervocálico pero que nel se escribiron con <-n-> (cf. 
Méndez Fernández 2015: 91-92). Esta innovadora P6, formada coa incopora-
ción do lexema propio da P1 do presente de indicativo (T N Ō > teño) e de todo 
o presente de subxuntivo (T N AM > teña), permitía evitar a homofonía entre 
13 Coido que o suxeito deste tẽ é o mesmo ca o de aforã, na primeira liña.
14 No Arquivo Histórico Provincial de Ourense comprobei persoalmente a incorrección da lectura teñen que 

se le na edición que Ferro Couselo (VFD: I, 127) �xo dun testamento ourensán de 1439 que se copiou 
nun texto de 1484. O que alí se le é realmente tenan ou teña. Non �xen comprobacións doutros presuntos 
rexistros medievais de teñen.
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P3 e P6 á que se chegara ao consumarse a coalescencia do hiato da P6 teen: el(a) 
ten / eles, elas ten > el(a) ten / eles, elas teñen.

Canto ao verbo vẽir > v ir > viir (< V N RE), a P3 do presente de indica-
tivo V N T resultou na medieval ven como consecuencia das apócopes de /t/ 
e do /e/ en que acabara o  latino, mentres que a P6 *VENENT xerou vẽen  
(> veen), con apócope de /t/, nasalización anticipatoria da vogal tónica e síncope 
de /n/. Un rexistro dunha P6 ven, con coalescencia das dúas vogais en hiato, 
aparece nun texto recollido en VFD (II, 20) que está datado en Ourense o 21 de 
febreiro de 143315. Como testemuño do uso dunha P6 analóxica veñen non vale 
o uenen dun documento de Samos de 1264 que Margot Sponer editou en DAG 
(“  en plazo de .X. ano  primo  que uenen”), xa que neste documento, xunto a 
bõa, boa , duzea, Graada, Juliao, moeda, moe teiro, tééde , teudo…, tamén se len 
béne , bona , bono , pertenencia , uener e una, onde a resonancia nasal das vogais 
asimiladas polo /n/ que se perdeu se marca con <-n->.

Por tanto, mentres que fronte ás comúns tẽen e vẽen se ven nas fontes me-
dievais ocasionais rexistros das innovadoras ten e ven, non podo ofrecer ningún 
testemuño de pon como alternativa a põen en documentos daquel tempo. Por 
outro lado, en tanto que non contamos con atestacións seguras nin de teñen nin 
de veñen, a de pon a en 1457 e a de poñer en 1519 autorizan a admitir o uso de 
poñen en certas variedades do galego oral de mediados do século xv e principios 
do xvi. Evidentemente, estas fontes de estudo non nos transmiten información 
íntegra sobre todo o espazo variacional da Idade Media, polo que non podemos 
desbotar que na lingua oral de entón xa se usasen tamén as innovacións teñen e 
veñen.

2.1.2. Cambios en marcha no galego medio

Para informar ordenadamente sobre como evoluíu a situación anteriomente des-
crita no galego medio é imprescindible reparar en que, mentres que nos casos de 
ten / teñen e de ven / veñen a mudanza ha de examinarse circunscribindo a análise 
ás formas da P6 do presente de indicativo rexistradas despois da Idade Media, no 
de pon / poñen non se pode actuar da mesma maneira, xa que estoutra variación 
se inscribe no marco dunha completa reorganización do escenario variacional do 

15 Comprobei persoalmente esta lectura no Arquivo Histórico Provincial de Ourense.  
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verbo medieval põer, que deu paso á con�guración de dous paradigmas novos, 
o de pór e o de poñer, que no estándar actual coinciden nos tempos do tema de 
perfecto e no participio, pero diferéncianse en case todos os tempos do tema 
de presente, na P5 do imperativo, no xerundio e no in�nitivo.

Presento, antes de nada, os datos destas tres P6 recadados nos textos do galego 
medio16. Polo que se re�re ás formas que a seguir expoño, cómpre sinalar que, en 
coherencia co que dixen no parágrafo anterior, nos casos de pór e poñer recollín 
non só as formas da P6 do presente de indicativo, senón tamén aqueloutras que 
poidan revelar cal dos dous modelos é o que prevalece en cada texto. Esta infor-
mación resúmese en cifras absolutas e en porcentaxes na Táboa 1.

CNV1 (1527). ter: ten (l. 12).

DAB (ca. 1595-1596). ter: ten (v. 306).

CG6 (1604). pór / poñer: in�nitivo, pólas [pór] (l. 16).

HY (ca. 1617-1630). pór / poñer: in�nitivo, por (9r, 12v, 16r) [CI: poer, 4.11, 5.6, 6.9], 
pôr (16v) [CI: poer, 6.10], poer (13r) [CI: poer, 5.6]; xerundio, pondo (14r) [CI: poendo, 
6.3.]; copretérito, puñan (8v) [CI: poynã, 4.10]; futuro do pretérito, poria (13r) [CI: 
poria, 5.6]. ter: ten (7v) [CI: téén, 4.7], ten (15r) [CI: ten, 6.5].

HDS (ca. 1625-1637). pór / poñer: pon [7, 73 -2 veces-, 77]; in�nitivo, por (13, 73, 
114); copretérito, punan (111) e o estraño poña (39); futuro de indicativo, ponerey (44) 
e ponderey (37, co lexema do castelán). ter: ten (47 veces). vir: ben (4 veces), ven (27 
veces).

XF (1649). vir: vem (v. 30).

EF (1671). pór / poñer: in�nitivo, por (1v, 2v, 3r, 3v), polas ‘pór as’ (2r); xerundio, 
pondo (1v). ter: nas intervencións en portugués, tein (1r, 2r). vir: ben (2v); nas interven-
cións en portugués, vein (1v).

FM (1697). pór / poñer: opòn (FM4, v. 6), propon (FM6, v. 22); in�nitivo: compòr 
(FM3, v. 1). vir: ven (FM4, v. 17).

16 Fixen esta busca mediante sucesivas lecturas de todas e cada una das fontes que menciono. A moitas destas 
fontes pódese acceder a través do recurso Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna 
(Álvarez / González Seoane 2017), que conta cun buscador que pode ser útil para localizar formas empre-
gando diversos tipos de �ltro.
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SFR (ca. 1708-1712). pór / poñer: in�nitivo, por (v. 25), pòr (vs. 127, 436) / poñer 
(v.  47); xerundio, poñendo (v. 410); imperativo P5, Ponda messa (v. 405). ter: teñen 
(vs. 97, 524). 

JNC (1708). ter: ten (v. 38). 

HSIIF (1713-1737). pór / poñer: pon (79.3); in�nitivo, poer (73.8) [CI: poer, 4.11], 
poer (137.22). vir: ven (79.4).

PF (1723). pór/poñer: futuro de indicativo, porey (v. 18).

CVGR (1746-1747). pór / poñer: pon (487.4, 999.3); o paradigma de poñer, só no 
copretérito, e non de forma exclusiva (cf. Mariño Paz 1995: 89). ter: tem (23.4), ten 
(109.3, 540.3, 545.2 -tein MP-, 551.1 -tein MP-, 694.3, 705.2, 773.4, 951.3, 1116.3, 
1193.1), tên (1127.4, 1145.2)17.

GMM (ca. 1750). pór / poñer: in�nitivo, pór (v. 61).

MGO (ca. 1755). vir: ben (l. 10). 

RUSA (1777). ter: teñen (vs. 407, 439). 

CF1 (1778-1781). pór / poñer: pon (vol. III, p. 315), componse (vol. I, p. 331); in�ni-
tivo, póres (P2, conxugado: vol. I, p. 322) / opoñerse (vol. I, p. 316); xerundio, propondo 
(vol. III, p. 318). ter: ten (vol. I, p. 316; vol. I, p. 322). vir: ven (vol. I, p. 315).

CF2 (1754-1776). pór / poñer: in�nitivo, pôr (p. 177, v. 2), compòr (p. 178, v. 20) / 
compoñelos (p. 178, v. 35); xerundio, compondome (p. 178, v. 19). ter: ten (p. 172, v. 53). 
vir: ben (p. 179, v. 26).

CF3 (ca. 1755). pór / poñer: in�nitivo, por (p. 191, v. 2; p. 193, v. 20; p. 194, v. 54) 
/ Compoñerlos (p. 192, v. 35); xerundio, compondome (p. 192, v. 19). ter: ten (p. 188, 
v. 40; p. 193, v. 23).

CF4 (1775-1778). pór / poñer: in�nitivo, porme (“A Cabaza”, v. 29).

CF6 (1775) pór / poñer: in�nitivo, porme (5v); xerundio, póndome (5r); futuro de indi-
cativo, porá (4v). ter: tén (3v) / teñen (8r).

DC (ca. 1773-1777). pór / poñer: in�nitivo, Compor (D45) / poñerche (D15), poñer 
(D24), poñerlles (D24), poñerte (D48); xerundio, poñendote (D14), compo[ñ]endo (D44); 
futuro de indicativo, poreiche (D49). ter: tente (D1), manten (D11) / teñen (D9). vir: 
veñen (D9, 2 veces).

17 Nas coplas engadidas que presenta o tardío manuscrito MP, que non son de Sarmiento, lense ten (1236.3, 
1300.2) e teñen (1238.3). Sarmiento nunca usou teñen nas súas 1201 coplas (cf. Mariño Paz 1995: 16).
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APC (1788). ter: ten (p. 37).

CFB (ca. 1790; Baiona). ter: teñen (3r).

PDG (1792-1797). pór / poñer: in�nitivo, por (pp. 130, 156, 185, 234…), compolo 
(p. 185). ter: ten (p. 465; nas Mariñas). vir: ven (p. 214, s.v. antoninas).

EHGBG (1794). ter: tén (p. 261).

VP (ca. 1800; Padrón). pór / poñer: in�nitivo, poñer (p. 82; e o adxectivo poñedor).

A lectura dos datos que proporciona o ALGa1 (mapas 319-322, 328-329, 
332-334) revela que no galego popular de hai uns corenta anos poer se mantiña 
con consistencia na área asturiana, ao paso que o modelo de poñer, consolidado 
—aínda que non sen excepcións— nas dúas provincias setentrionais e mais no 
norte da de Pontevedra, estaba a avanzar a custa do meridional pór, que con todo 
resistía con non pouco vigor en puntos da Coruña e de Lugo, e particularmente 
na área �sterrá. A pugna entre pór e poñer semellaba intensa no litoral ponteve-
drés situado entre as rías de Arousa e de Vigo, mais tamén en bastantes puntos do 
interior da provincia de Pontevedra e da de Ourense, nos que a variante innova-
dora se presentaba xa como alternativa consolidada fronte á tradicional. A substi-
tución do modelo de pór polo de poñer parecía algo máis adiantada no xerundio e 
na P6 do presente de indicativo ca nas outras formas, xa que non se usaban pondo 
nin pon en bastantes lugares en que si se usaban pór, pomos, pondes, puña, porei, 
poría e ponde, e nomeadamente na zona costeira que vai desde a ría de Arousa 
ata a de Vigo. No interior resultaban moi reveladores os datos de Oímbra e a co-
marca de Verín, onde se empregaban pór e poñer (este con moi pouca frecuencia), 
pondo e poñendo, pomos e ás veces poñemos, pondes (e podes) e poñendes, puña e 
poñía / puñía (estas variantes, infrecuentemente), ponde (e pode) e poñende (e ta-
mén poñede), mais nunca pon nin poñerei nin poñería, senón sempre poñen, porei 
e poría. Semella, por tanto, que nestas terras do sueste ourensán a substitución 
de pór por poñer estaba daquela concluída na P6 do presente de indicativo, nin 
sequera iniciada no futuro de indicativo e no futuro do pretérito e a medio cami-
ño nos restantes tempos. Que a P6 do presente de indicativo se situaba entón na 
vangarda do cambio parecía rati�calo o feito de que a innovadora variante poñen 
se rexistrase sen competencia de pon en bastantes lugares das provincias meridio-
nais en que perduraba o modelo de pór nos outros tempos. Tamén o rati�ca o 
feito de que moito máis recentemente Louredo Rodríguez (2018: 245) observase 
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que na comarca do Ribeiro esta P6 pon é, xunto á P5 pondes, a menos usada das 
formas especí�cas do paradigma de pór, que se encontra en proceso de abandono 
naquela comarca ourensá.

Desde a perspectiva que con�guran estes datos do último cuarto do século xx 
e de principios do xxi, os extraídos das fontes do galego medio veñen a con�rmar 
que pór era no xvii e no xviii unha variante solidamente ancorada na Galicia 
do sur, da que con certeza emanaron os lucu-aurienses HDS18, FM619 e PF, os 
tudenses CG6, EF e quizais tamén FM3 (cf. Couceiro Freijomil 1951-1953: I, 
308), o talvez lalinense FM420 e mais o pontevedrés CVGR, e na que ademais se 
recolleu a maior parte do léxico e das expresións que se reuniron en PDG. Ora 
ben, SFR21 pon de manifesto que é posible que ao principio do século xviii o 
modelo de pór conservase aínda altos niveis de uso na comarca da Coruña22, para 
a que o ALGa1 só revelaba hai unhas décadas a persistencia de pór ao lado de 
poñer no in�nitivo, mais non en ningún outro punto do paradigma23.

Xunto a este, paréceme moi digno de atención o testemuño que ofrece HY 
(ca. 1617-1630), unha copia de CI que se realizou no ámbito catedralicio de 
Santiago e que, caracterizada por unha marcada inclinación modernizadora da 
lingua, pasou para por ou pôr24, pondo e puñan os poer, poendo e poynã da fonte 
do xv. Casan ben con isto o feito de que a mediados do xviii o probablemente 
compostelán GMM achegue tamén un caso de pór e o de que os datos do cura 
de Fruíme (CF1, CF2, CF3, CF4 e CF6) revelen preponderancia deste modelo, 
mentres que nos nosos tempos é poñer o que prevalece por terras de Santiago 

18 Ponerey é forma excepcional neste texto.
19 José Guerrero Lasso de la Vega, o autor de FM6, era madrileño, mais exerceu como cura párroco das 

freguesías chantadinas de San Salvador de Vilaúxe e San Miguel de Buciños (cf. Couceiro Freijomil 
1951-1953: II, 210).

20 Aínda que natural de Santiago (cf. Couceiro Freijomil 1951-1953: II, 165-166), o seu autor, Joseph Gil 
Taboada, pertencía a unha familia oriúnda destas terras.

21 Salvador Francisco Roel, o seu autor, era natural da Coruña, segundo se declara na primeira páxina do seu 
“Entremes gallego”.

22 Con esta impresión concorda o dato da presenza de pór e de porei en cántigas reunidas no Cancionero 
popular gallego (1885-1886) que o seu autor, José Pérez Ballesteros, escoitou nos concellos de Aranga e 
Abegondo, respectivamente (cf. Sánchez Rei 2006: 275).

23 Sucedía isto, concretamente, no lugar de Mesoiro, pertencente á parroquia de Elviña.
24 Só nunha ocasión se mantivo poer (13r). Pola contra, obsérvese que HSIIF resulta neste aspecto moi 

conservador da forma propia do galego medieval, xa que unicamente empregou poer, tanto cando verteu 
directamente algún fragmento de CI coma cando non.
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e da montaña de Lousame, en todo caso non moi distantes de lugares en que 
hoxe perdura o emprego, non sistemático, das variantes do paradigma de pór. 
Esta pugna entre pór e poñer preséntase con claro predominio da segunda opción 
en DC, probablemente obra dalguén oriúndo tamén da bisbarra compostelá ou 
asentado nela (cf. Fernández Salgado 2017: 112-113). Obviamente, o cura de 
Fruíme e mais o autor de DC coñecían ben as dúas variantes desta variable ver-
bal, polo que foron optando por unha ou outra segundo llelo fosen demandando 
as esixencias de medida, ritmo e rima dos seus versos. En �n, un uso bastante 
estendido de pór na bisbarra compostelá suxíreno aínda os datos das tertulias 
santiaguesas de principios do século xix (cf. Mariño Paz 2003: 238-241).

Da liña fronteiriza entre as terras de pór e de poñer que hoxe está situada 
no suroeste da actual provincia da Coruña procede tamén o rexistro de poñer no 
padronés VP, de arredor de 1800. Pola súa parte, CVGR apunta a un claro pre-
dominio de pór ata moi entrado o setecentos na cidade de Pontevedra e na súa 
redonda, onde hoxe en día tende a impoñerse o paradigma de poñer.

En conxunto, a lectura combinada dos datos do galego medieval, do galego 
medio e do ALGa1 suxire que pór e poñer deberon de coexistir en moitos lugares 
do noso territorio desde o �nal da Idade Media e que o avance de poñer a custa 
de pór en dirección norte-sur e leste-oeste estaba menos estendido ca hoxe ao 
finalizar o século xviii. Os textos das primeiras décadas do xix configuran 
en conxunto unha situación na que pór resistía moi pouco na P6 do presente de 
indicativo, bastante máis no in�nitivo e nas outras persoas do presente de indi-
cativo e moito máis no xerundio, no copretérito, no futuro de indicativo e no 
futuro do pretérito25. Este modelo de pór mantivo aínda un alto grao de repre-
sentación na tradición gramatical e literaria de todo o xix (cf. González Seoane 
1992: 603-606; Freixeiro Mato / Sánchez Rei / Sanmartín Rei 2005: 449-451; 
Louredo Rodríguez 2014: 36-37).

25 A propósito disto, reitero aquí o que dixen en Mariño Paz (2003: 239): “Probablemente isto queira dicir 
que, no amplo proceso de mudanza morfolóxica que levou cara á xeración do innovador modelo de poñer, 
os movementos máis antigos e/ou máis rápidos corresponderon á constitución de formas analóxicas na 
P6 do presente de indicativo e no in�nitivo, para a partir de aquí írense creando e/ou consolidando as 
correspondentes solucións na P4 e a P5 do presente de indicativo, no copretérito, no futuro de indicativo, 
no pospretérito e no xerundio”.
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PÓR / POÑER TER VIR

pon poñen ten teñen ven veñen

CNV1 1

DAB 1

HY 2

HDS 4 47 31

XF 1

EF 1

FM 2 1

SFR 2

JNC 1

HSIIF 1 1

CVGR 2 13

MGO 1

RUSA 2

CF1 2 2 1

CF2 1 1

CF3 2

CF6 1 1

DC 2 1 2

APC 1

CFB 1

PDG 1 1

EHGBG 1

Totais 11 (100%) 0 (0%) 76 (91,5%) 7 (8,5%) 39 (95%) 2 (5%)

Táboa 1. Números de rexistros e porcentaxes das variantes da P6 dos presentes de indicativo 
dos verbos pór ou poñer, ter e vir e os seus derivados en textos do galego medio

Polo que se re�re en concreto á P6 dos presentes de indicativo de pór e poñer, o 
certo é que os rexistros con que contamos son tan poucos que debemos manexa-
los con moita cautela. Que só poidamos presentar casos de pon, compón, opón ou 
propón nos Séculos Escuros debe explicarse en parte pola procedencia meridional 
segura ou probable de case todos os textos que os conteñen, coa excepción da obra 
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de Diego Cernadas, cura de Fruíme, que viviu en terras centrais en que no século 
xviii aínda debían de utilizarse con frecuencia os dous paradigmas26. Por outro 
lado, cómpre ponderar tamén que seis dos once casos detectados se encontran en 
textos poéticos, nos que a escolla entre pon e poñen non era libre, senón que estaba 
condicionada polas necesidades métricas. Certamente, ao �nal desta centuria po-
ñen tiña que gozar dunha frecuencia de uso na lingua oral que non se correspon-
dería para nada coa súa ausencia na moi fragmentaria documentación conservada: 
a isto apuntan os datos dos primeiros textos do xix, nos que (com)po ñen é moito 
máis abundante ca pon e mesmo aparece nun texto en que o in�nitivo que se le é 
pór (cf. Mariño Paz 2003: 239)27. En �n, que a información que nos proporcionan 
os textos do galego medio é moi parcial a respecto disto resulta tamén evidente 
cando observamos que, se no galego medieval non achamos máis que rexistros de 
põen e poen para a P6 de põer, nos do xvii e o xviii só alcanzamos a ver testemuños 
de pon, sen rastro ningún dun poen que aínda non se extinguiu na actualidade.

Canto á P6 dos presentes de indicativo de ter e de vir, o ALGa1 (mapas 374, 
408) mostra que á altura de 1975, aproximadamente, teñen e veñen se usaban 
por case todo o territorio, mentres que as variantes tradicionais ten e ven se cir-
cunscribían ao oeste da provincia da Coruña, ao centro e sur da de Pontevedra e 
a distintas zonas da de Ourense, onde en todo caso aparecían en moitos lugares 
en concorrencia xa desfavorable para elas con teñen e veñen. No galego oriental 
prevalecían daquela tein e vein, con tei ou tẽ  e vei ou vẽ  nalgúns puntos do leste 
de Lugo e do oeste de León.

Polo contrario, as fontes do galego medio amosan un predominio indiscuti-
ble das variantes con coalescencia vocálica ten e ven que xa a�oraran na docu-
mentación medieval. Con certeza, este predominio está algo magni�cado pola 
recursividade con que en HDS se empregaron fórmulas do estilo de “Os de Ri-
vadeneyra ten seu pazo e casa de soar no castello chamado Lupario” (HDS, 51) 

26 O uso advertido en HSIIF (P6 pon), aínda podendo etiquetarse como meridional, non estaría xeogra�-
camente moi lonxe do propio de Cernadas. Recórdese que o seu autor, Pedro de Otero Romero y Torres, 
debía de ser natural das terras do Salnés e residiu na vila de Padrón (cf. Arias / Noia 2011: 23-24), onde 
hoxe en día non se conserva a P6 pon. É relevante ter en conta tamén que o pon de HSIIF aparece nunha 
pasaxe en que o seu autor non seguiu o texto de CI, senón outras fontes historiográ�cas en castelán ou en 
latín que tamén utilizou para o seu propósito.

27 Aos datos do meu traballo de 2003 hai que lles engadir aínda o dun texto que entón non coñecía, o do Se-
gundo Diálogo dos Esterqueiros de 1807, no que se le poñen (cf. Mariño Paz / Barreiro Fernández / Aneiros 
Díaz 2008: 44, v. 444). Este é o máis antigo rexistro desta variante innovadora que hoxe en día coñezo.
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ou “Estos cabaleiros [os Feijos] ven de Mendo Sandi e de Dona Aldara de Ribera” 
(HDS, 59). Mais esta distorsión ten unha magnitude moderada, pois se nos no-
sos cómputos �xésemos caso omiso desta Historia de don Servando, o marcado 
predominio de ten fronte a teñen sería de 80% fronte a 20% (e non de 91,5% 
fronte a 8,5%) e o de ven fronte a veñen de 77,8% fronte a 22,2% (e non de 
95% fronte a 5%), o que quere dicir que de ignorarmos HDS a diferenza entre 
variantes antigas e variantes innovadoras sería menor, pero de todos os xeitos moi 
avultada. Desde logo, non se poden trazar paralelismos estritos entre estes usos 
escritos (moitos deles en textos en que as esixencias de medida dos versos resul-
taban determinantes) e os usos orais da época, pero con todo cabe a�rmar que 
as variantes conservadoras aínda tiñan que manter unha frecuencia de uso moi 
alta no galego oral de todo o século xviii. Neste sentido, é ben signi�cativo que 
tanto no caso de ter coma no de vir todas as ocorrencias que se dan en textos en 
prosa sen condicionamentos métricos (CNV1, HY, HDS, HSIIF, MGO, APC e 
o rexistro de ven en PDG) son para ten ou para ven. Tamén o é que das dezasete 
fontes que conteñen rexistros desta P6 só cinco presentan a innovación teñen, e 
que das dez con P6 de vir só unha ofrece veñen. 

Os indicios que nos poden proporcionar as re�exións baseadas na presumible 
procedencia xeográ�ca de diversos textos da época tamén apuntan cara ao uso 
ou o coñecemento de eles / elas ten en lugares onde hoxe só se emprega teñen: a 
probable Pontevedra e comarca curcunveciña de DAB e CVGR28, o tamén pro-
bable Santiago de HY (que deixou en ten os téén e ten de CI), as terras da capital 
ourensá, de Chantada e de Coles de HDS, o Santiago de CF e DC, o Lousame 
de CF ou a zona do curso alto do Ulla de APC. Por outro lado, se fose correcta 
a hipótese de que os “Versos gallegos à Nuestra Señora de Reza” (1708) non son 
obra de Joseph Noguerol y Camba senón do quirogués Luís de Losada29, o em-
prego que neles se observa de ten non parece cadrar exactamente co da Quiroga 
actual, mais si co de terras pouco distantes dela30.
28 Este coas variantes tein e teñen no tardío manuscrito MP, que nin saíu da man de Sarmiento nin contou 

coa súa supervisión (cf. Mariño Paz 1995: 14-17).
29 Esta hipótese foi defendida por Julio González Montañés no Simposio “Calen barbas, falen cartas. 

A escrita en galego na Idade Moderna (Santiago de Compostela, 20-22 de novembro de 2017). Sobre outra 
obra segura de Losada e o uso que nela �xo o autor de variantes lingüísticas quiroguesas cf. Mariño Paz / 
Suárez Vázquez (2012).

30 A meu ver, o uso de oy (v. 2) por hoxe neste poema é un indicio forte a favor da súa atribución a un qui-
rogués como Losada, xa que, consonte Fernández Rei (1990: 103) e o ALGa4 (mapa 170), hoi rexístrase 
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No tocante a eles / elas ven, cómpre referirse tamén a certos textos que suxiren 
o seu uso ou o seu coñecemento en zonas en que hoxe non se conserva: Ourense, 
Coles e Chantada en HDS, Pontevedra en MGO e Santiago e Lousame en CF. 
Para o ven de FM4, obra de Joseph Gil Taboada, de familia lalinense, atopo un 
certo referendo no ALGa1 (mapa 408, nota 9), onde se nos di que en Lalín se 
empregaba hai uns corenta anos a P6 ten, polo que cabe supoñer tamén, cando 
menos antigamente, o de ven. Así mesmo, algún eco do uso observable en HSIIF, 
obra dun autor do Salnés aveciñado en Padrón, podería estar vibrando aínda 
no Laíño (Dodro) do último cuarto do século xx, onde o ALGa 1 (mapa 408) 
deixou constancia da resistencia da P6 ven, que se empregaba daquela xunto con 
veñen; canto a isto, é relevante que este ven de HSIIF apareza nunha pasaxe en 
que o autor non seguiu o texto de CI.

As primeiras documentacións que coñezo das innovacións teñen e veñen son 
moi serodias, de principios do xviii no caso da primeira e probablemente de en-
tre 1773 e 1777 no da segunda. O reducido do seu número invita a pensar nunha 
difusión xeográ�ca e social aínda moi lonxe das actuais ao �nal do século xviii, 
mentres que a notable frecuencia que alcanzan nas do xix (cf. Mariño Paz 2003: 
245-246, 251; González Seoane 1992: 625-627) permite conxecturar que nesta 
centuria se debeu de vivir unha fase álxida da pugna entre elas e as tradicionais 
ten e ven. Agás a baionesa CFB, as fontes que presentan estas variantes innova-
doras proceden da metade setentrional de Galicia (SFR, RUSA, CF, DC), talvez 
porque estas formas analóxicas, aínda que non xurdisen nun único núcleo terri-
torial a partir do cal se expandisen, estiveron orixinariamente máis estendidas 
polo centro, norte e leste da provincia da Coruña e pola maior parte da de Lugo.

Da carencia de testemuños de poñen non se pode inferir que no seu caso a 
difusión fose máis lenta ca nos de teñen e veñen. En efecto, de termos en conta o 
limitado número de fontes escritas con que podemos traballar para aquela época 
e tamén que ter e vir alcanzan no galego actual unha frecuencia de uso moi supe-

modernamente no galego de Asturias, do leste de Lugo e de falas do Bierzo. É certo que o ALGa4 (mapa 
170) só rexistra hoxe en Quiroga, mais no non moi distante Carracedo (León) sitúa h[‘o]i e no tamén cer-
cano Benuza (León), h[‘ ]i. Así mesmo, é moi signi�cativo que o ALGa2 mostre en Quiroga alternancia 
de catro / cuatro e de cando / cuando, pois en JNC lemos quatro (v. 25) e cando (v. 26). As variantes ladròs 
(v. 37) e e eiqui (v. 52; tamén en LL, v. 39) tamén cadran co uso actual de Quiroga, como tamén o SNP 
-che (alumbrache, v. 32), o SNP -i da P5 do imperativo (quedaybos, v. 56); non tanto iste (v. 6), istes (v. 
19) e moytas (v. 50), que se poderían interpretar como préstamos dialectais lucu-aurienses na lingua de 
Losada.
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rior á de pór ou poñer (cf. Bugarín López 2007), resulta verosímil que poñen non 
apareza simplemente porque hai bastantes menos rexistros de pór ou poñer ca de 
ter e vir nos textos do galego medio. Realmente, é de presumir que, a pesar da 
ausencia de calquera ocorrencia de poñen ou dos seus derivados nas fontes escritas 
dos séculos xvi, xvii e xviii, na lingua oral xa se usase entón tal variante, conxec-
turable para a segunda metade do século xv dado o xa mencionado rexistro do 
copretérito pon a en LNAP (1457) e para principios do xvi en razón do uso do 
in�nitivo poñer nun texto de 1519 (VFD: II, 218).

2.2. Ende: de adverbio pronominal a conector ilativo e adversativo31

En dous textos do século xvii, un de arredor de 1627 (MT) e outro de 1671 
(EF), ende úsase como un marcador discursivo que conecta dous argumentos con 
sentido ilativo, é dicir, que presenta o segundo como unha reacción xerada como 
resposta ao expresado polo primeiro. En efecto, o que en ambos os casos vemos é 
un conector que dá paso a preguntas que se fan como réplica a algo a�rmado in-
mediatamente antes, ben para redargüír (MT), ben para pedir explicacións (EF):

Eu, meu santo, oyn agora
o crego desta maneira:
que bos dan por compañeira
unha santa gran doutora;
¡ballame nosa Señora!
¿Ende bos non bastas soo
para desfacer empoo
cantos mouros e judeos
houber contrafe de Deus?
Deciao el meu abo.

(MT, vs. 11-20)

31 Non dispoño de espazo para tratar aquí nin sobre a gramaticalización de ende ben (CF1, vol. V, p. 183; 
RG, vs. 1-4) como o que Álvarez e Xove (2002: 605) chaman “adverbio conector” nin sobre o que semella 
a transformación de ende nunha preposición que antecede un xerundio verbal para indicar anterioridade 
inmediata respecto do expresado polo verbo principal: “Ende vindo Todos Santos / e pasando San Andrés / 
viño novo vello he” (PDG, p. 469). Para ambas as formas hai verosímiles precedentes medievais (cf. 
TMILG) e rexistros en fontes lexicográ�cas e literarias dos séculos xix e xx (cf. DdD e TILG).
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P[ortugués]: Eu venho sabeis a que?
À darbos muto e do pau.

L[abrador]:  Força, ira de callau!
Ende iso, señor, por q[ue]?

P[ortugués]: Porque quero.
(EF, 2r.)

No galego contemporáneo estes dous valores exprésanse normalmente me-
diante o marcador discursivo e logo —que con eses mesmos sentidos se transfor-
ma en y luego no castelán de Galicia (cf. Vázquez Veiga / Fernández Bernárdez 
1996: 724-727, 728-729) —, e xa nunca por medio de ende. Non coñezo oco-
rrencias de e logo como marcador discursivo nas fontes do galego medio32, mais 
si bastantes nas de principios do xix, tanto cos dous valores anteditos coma con 
outros33. Parece, por tanto, que e logo se consagrou como sucesor de ende para a 
expresión deste tipo de conexións argumentativas, con usos orais que certamente 
datarán de antes de que os seus rexistros chegasen á lingua escrita hoxe coñecida 
da primeira década do oitocentos. Probablemente, na lingua oral do século xviii 
o esmorecemento de ende con este valor correu en paralelo coa creación e a inicial 
propagación da innovación e logo.

Mentres que en MT e EF ende funciona como un conector integrado na ora-
ción que abre, no caso que a seguir transcribo aparece como un conector paren-
tético34 que está dotado dun valor adversativo (‘mais’, ‘pero’, ‘porén’):

Logo ben podo dezer 
Falando coa boca chea, 

32 Tampouco sinala ningún Freixeiro Mato (2005: 142-143).
33 Debido ás lóxicas limitacións de espazo que debo respectar, indico só os valores ilativos e as referencias 

bibliográ�cas dalgúns destes rexistros decimonónicos de e logo: introdutor dunha demanda de explicación 
ou de información adicional sobre o tópico (DE1, v. 527; DAS1, l. 39; PC, l. 29), introdutor dun con-
traargumento (PG, l. 591; TQ1, l. 37; DAS1, l. 74), tematizador ou introdutor dun novo tópico (DE2, 
v. 283; TP1, l. 44)...

34 Sobre a diferenza entre conectores integrados e parentéticos cf. Montolío Durán (2001: 35), de quen se 
fai eco Freixeiro Mato (2005: 171-172). No caso de FM8 a pausa está marcada con coma no propio texto 
impreso de 1697.
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Mais lle debe èl à Cidade, 
Que à Cidade ò gran Fonseca.

Confesso en canto ò primeiro, 
Ende, nego à consequencia: 
El non librou òs veziños 
De trabucos, è canseiras?

(FM8, vs. 33-40)

Do meu punto de vista, os tres usos anteriores pódense explicar como o re-
sultado dunha evolución semántica que empezou por trasladar para o causal e o 
consecutivo o inicial sentido espacial ou referencial do vello adverbio pronomi-
nal ende (ou da súa variante apocopada en) ‘de aquí, de alí, del(es), diso’ (< lat. 
NDE). En efecto, se o conector ilativo de MT e EF introduce preguntas xeradas 

como réplica a algo a�rmado inmediatamente antes, o adversativo de FM8 pre-
senta unha consecuencia contraria a aquela que o dito en primeiro lugar facía 
esperar, de tal maneira que en calquera dos casos ende dá paso a un enunciado 
que se xera como un efecto desencadeado polo enunciado anterior. A mudanza 
semántica de en(de) —exento de preposición ou precedido de por (por en(de))— 
desde o sentido espacial ata o referencial e despois ata o causal e o consecutivo, 
xa operada no galego medieval, foi explicada hai anos por Brea (1988: 184-185):

A evolución semántica [de en] ven xusti�cada perfectamente a partir do primitivo signi-
�cado do adverbio latino NDE, é decir, ‘de alí’. Cando ese punto ó que se fai referencia 
non é un lugar, senón un ser (persoa, obxecto, etc.), pasará a ser ‘de eso’ (ou ‘del, dela’, ...) 
e, dado que a procedencia ou orixe de algo pode se-la causa dese algo, acabará desenro-
lando en ocasións un valor causal, que virá marcado dun xeito máis evidente se se reforza 
mediante a preposición por. Unha vez �xado como complemento causal en por en, non 
resulta difícil entender que chegue a gramaticalizarse funcionando como conxunción 
consecutiva.

Certamente, o sinalamento do axente causante de algo pódese completar coa 
explicitación dese algo ou dunha consecuencia derivada dese algo, de tal maneira 
que, adoptando a terminoloxía de Mattos e Silva (1984), podemos dicir que 
na nosa lingua medieval tanto porén (< PRO NDE) coma pero ou peró ‘por isto’  
(< PER HŌC) se usaron a miúdo cun valor “conclusivo-explicativo” que está 
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abundantemente documentado35. Do meu punto de vista, esta combinación de 
por con ende ou en revela, xa na lingua medieval, unha tendencia para a perda 
da consciencia do primitivo valor semántico de tal adverbio pronominal (‘de alí’, 
‘diso’)36, xa que en caso de tal valor se manter non cabería a asociación conceptual 
das preposicións por e de: en efecto, con valor conclusivo-explicativo por ende ou 
porén non podían signi�car ‘por disto’, senón ‘por isto’.

Con todo, o que máis importa para a elucidación da traxectoria evolutiva des-
te adverbio e dos casos de MT e EF é que no galego escrito da Idade Media non 
son poucos os rexistros en que ende sen preposición por expresa unha conexión 
causal37 ou, coma nas dúas pasaxes seguintes, unha conexión consecutiva:

Ca assi como o ladrom que anda a furtar, uos apartades et andades et, pero que uos 
buscamos, nõ uos podemos achar. Et somos ende muy maos por que tãto uollo sofremos 
(TC, 73.64-66).

Amjgos, oýde et creede o que vos ora diser. Sabede que día de cras sayrey eu d’aqui et 
yrm’ey ao meu Señor Ihesucristo; et ende uos rrogo que ueledes conmjgo ata aquela ora 
que me ouver a yr d’aquí (MS, pp. 126-127).

Son evidentemente estes usos de ende con valor consecutivo os que pre�guran 
a súa actuación como conector ilativo, patente en dúas fontes galegas do xvii.

Canto ao desenvolvemento do seu valor adversativo, visible en FM8, cómpre 
recordar que este proceso de cambio tamén se deu con porén. Consonte Mattos e 

35 Deixando a un lado pero ou peró, que non constitúe o obxecto principal da miña atención nesta contribu-
ción, poderíanse poñer numerosísimos exemplos medievais en que por ende e por en asumen este sentido. 
Sinalo só un coa variante plena e outro coa variante apocopada: “Poys que el rey don Fruella ouve reynado 
hũu ãno et dous meses, quanto auemos dito susu que reynara, engafeçeu; ca os ma[o]s nõ quer Deus que 
chegẽ aa meadade de seus dias. Et por ende perdeu muyto agina o rreyno” (TC, 55.1-3); “E sabi que o 
cavalgar moito de noite empece ao cavalo […]. E por én val más cavalgar en el porla mañãa” (TA, p. 65)

36 Tamén a revela a súa frecuente asociación con de, na que asume o valor espacial ‘alí’, coma neste caso: 
“et con moi grande alegría entraron ennos navíos logo que tenpo ouveron para se d’ende partir” (HT, 
p. 1402). Co mesmo sentido espacial (‘alí’), mais sen preposición, aparece a miúdo en CI: “fezo et orde-
nou o mosteyro de Santa Maria de Coonjo de moy bõa eglleja et claustra, et cercoa de boos muros, et 
fezo ende hũa moy grande orta ata cerqua do rrio” (CI, 6.9). Con valor temporal (‘entón’) e precedida de 
des lese, por exemplo, nesta pasaxe: “Et des ende fezo seus sacri�cios a aquelas deesas” (HT, p. 1435).

37 “E pois entrou en Tolosa, foi llogo �llar pousada / en casa dun grand’ erege, non sabend’ end’ ele nada; / 
mas quando o viu a gente, foi ende maravillada / e disseron ao �llo: ‘Dest’ albergue vos quitade’” (CSM, 
175.11-14). “Et darria he door de ventre, que ronpe as entranas et faz ẽnos omes menaçõ tan forte que 
morrẽ os omes ende” (TC, 129.17-18).
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Silva (1984: 144-149), a adquisición deste signi�cado por parte de porén debeu 
de darse debido á concorrencia de dous factores: a perda da consciencia da súa 
composición etimolóxica —consumada tamén en pero, mais no caso de porén 
acompañada do completo abandono do antigo emprego de ende ou en como 
adverbio pronominal—, e o seu uso en contextos negativos ou en oracións xa 
marcadas como adversativas, nas que se utilizaba en compañía de conxuncións 
como mais (mais pero, mais porén). Con tal valor adversativo porén aparece xa nas 
Cantigas de Santa María38 e, aínda que en galego este tipo de conexión tendeu 
despois a expresarse prioritariamente coas conxuncións mais e pero, o testemuño 
do romance de 1697 de Juan Antonio Torrado (FM8) revela que ao �nal do 
século xvii aínda debía de circular en certas variedades da nosa lingua un ende 
adversativo desprovisto da preposición por para o que, en todo caso, non coñezo 
ningún antecedente medieval39. A meu ver, o feito de que os tres endes galegos 
do século xvii aparezan sen preposición revela que un proceso análogo ao de 
porén aconteceu tamén con ende, que a partir do signi�cado espacial e referencial 
desen volveu tamén o causal e aínda o ilativo e o adversativo.

Batemos aquí, en de�nitiva, cun cambio lingüístico cuxas orixes medievais 
demandan aínda unha exploración a fondo dos diversos usos de ende ou en na 
documentación conservada e cuxo percorrido no galego medio só pode ser re-
producido de maneira aproximativa, porque a día de hoxe só contamos con seis 
rexistros desta voz nos textos do xvi, do xvii e do xviii: os tres aquí analizados, 
os dous de ende ben e o de ende vindo (cf. nota 31). Podemos dicir, iso si, que o 
emprego de ende como conector ilativo debeu de irse extinguindo no século xviii 
a medida que como tal se habilitaba e propagaba outra fórmula -e logo- xerada a 
partir doutro adverbio temporal que desenvolveu usos de conector consecutivo 
(logo)40. Canto ao ende adversativo, pouco podemos concluír aquí, pois, ademais 
de nos faltaren datos sobre o seu posible percurso medieval, o feito de que só 
dispoñamos para el de un rexistro no galego medio proxecta serias dúbidas sobre 
o grao de difusión de que entón puido chegar a gozar. 

38 Véxase: “Que ascondeu no meu saco o vaso per que prendesse / eu a morte crua e maa; poren non quis 
que morresse / a Virgen Santa Maria, mas guisou-mi que vivesse (CSM, 175.59-61).

39 Conste, con todo, que non �xen unha exploración exhaustiva.
40 Con distinta cronoloxía, deuse un proceso análogo nos casos de entón e daquela (cf. Freixeiro Mato 2013: 

438-443).
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Ninguén dubida hoxe que o invento da imprenta significou unha revolución qui-
zais só comparable ás actuais tecnoloxías da información e a comunicación. O libro 
impreso supuxo unha penetración do texto escrito como nunca existira, por máis 
que os seus inicios fosen lentos e por máis que durante séculos parte da comuni-
cación, incluída a científica, seguira a desenvolverse en grande parte mediante tex-
tos manuscritos, moi especialmente cartas, informes, etc. Pero os libros impresos, 
dende comezos da Idade Moderna, comezaron a formar parte da paisaxe das uni-
versidades, das institucións eclesiásticas e das bibliotecas particulares dos sectores 
máis favorecidos socialmente, aínda que fose en moi pequenas cantidades. Non 
hai que esquecer que a facilidade de aprendizaxe da lectura se viu favorecida polo 
feito da regularidade da letra impresa fronte á manuscrita, e así os textos impresos 
penetraron en capas máis populares, especialmente a través da impresión e venda 
de pregos soltos.

O libro impreso comezará, pouco a pouco, a ir desenvolvendo un novo negocio 
non moi distinto ó principio do dos manuscritos, de cuxo mercado procedían moi-
tos dos primeiros impresores. Vendendo primeiro localmente, no local da imprenta 
ou noutros da localidade, a produción mecánica obrigaba a estender as vendas 
noutros territorios (Geldner 1998: 191-192). Así o negocio chegará a alcanzar di-
mensións internacionais, e acabará converténdose no “comercio da librería”. 

Tanto se desenvolveu o novo invento que o tópico do exceso de libros, un lu-
gar común que se repite dende a antigüidade, se retoma no século xvi. Comezan 
a aparecer os “malos libros” de que fala Lutero, e logo os libros que non deixan 
de ocasionar libros sobre os libros, unha literatura secundaria que non está feita 
más que por escolios, notas e conxecturas. Esta era, polo menos, a opinión do 
humanista e filólogo holandés Erycius Puteanus (Chatelain 2008). Non debía 
estar lonxe desta opinión o posuidor, lector ou bibliotecario que deixou unha 
nota sobre unha folla de garda dun impreso da Universidade de Santiago: “Tanto 
libro, tanto libro, tanto dinero gastado”.
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Esta percibida abundancia de libros acabará desenvolvéndose no século xvii 
nun campo de saber autónomo, a res libraria, bibliografía e biblioteconomía, nos 
inicios dos estudos da historia da imprenta e nos intentos de categorizar e clasi-
�car os libros, formando parte dos esforzos da sistematización do coñecemento, 
que se coñecerá co nome de historia literaria no século xviii, pero que é posible 
rastrexar dende o século xvi coa publicación da Bibliotheca universalis de Conrad 
Gesner (Miert 2016: 213). 

Neste texto, a pesar do seu título tan xenérico, vou �xarme só en dous as-
pectos da denominada República das Letras: os libreiros e a súa capacidade de 
mobilizar libros por toda Europa, e as coleccións, privadas e institucionais, no 
seu papel na construción do coñecemento e a identidade. Intentarei facer esta 
exposición acompañada dalgunhas notas sobre o libro e as bibliotecas en Galicia 
e dos escritos de Martín Sarmiento, que tan ben coñeceu esta República literaria.

1. O MERCADO INTERNACIONAL E A PUBLICIDADE DO LIBRO

O grupo de comerciantes que chamamos libreiros estaba constituído dende o 
nacemento da imprenta por axentes diversos, que con frecuencia executaban dis-
tintas funcións. O termo aplicábase ós impresores, editores, libreiros no sentido 
actual do termo, encadernadores e mercadores de todo tipo, e que podían desen-
volver unha ou varias destas actividades. Algunhas delas, nun número non 
desprezable de casos, foron desenvolvidas polos autores, que �nanciaban total ou 
parcialmente a edición, e tamén vendían libros nas súas casas. 

Unha das máis importantes fontes que tiveron para coñecer os libros os homes 
e mulleres da Idade Moderna, e que nós temos para estudar a cultura libraria, é a 
publicidade dos libros. Dado que estes foron dos primeiros produtos fabricados 
en serie, dende moi pronto se buscaron formas de distribución e de publicida-
de. Xa no período incunable coñecemos anuncios con pequenas listas de libros, 
unha forma de publicidade xa coñecida en Roma (Coppens / Nuovo 2018). 
A distribución dos libros a distancia era realizada por axentes ambulantes que 
facían longas viaxes e os expoñían en fondas ou na casa dalgún comerciante, co-
locando anuncios dos libros nas portas das igrexas e lugares similares, soporte ta-
mén dos edictos de prohibición da Inquisición, que non deixaron de contribuír á 
publicidade dos libros que condenaban. Os axentes ambulantes abastecían, ade-
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mais, os almacéns de que dispoñían os grandes impresores en distintas cidades, 
convertendo moi pronto este comercio en internacional (Geldner 2008: 195).

No tránsito do século xv ó xvi aparecen os primeiros antecedentes dos catálo-
gos de librería, editados por Aldo Manucio en Italia. No primeiro deles o impre-
sor italiano, xunto á descrición dos libros, engade o prezo, un dato que elimina 
nos posteriores posiblemente en consonancia cun mercado que xa superaba o 
ámbito local e que esixía modi�car os prezos en función dos gastos de transpor-
te, ou polos descontos que había de facer a outros libreiros (Coppens / Nuovo 
2018). Malia estes antecedentes, podemos dicir que é no século xvi cando teñen 
lugar dous feitos de singular importancia para a historia da comercialización dos 
libros: a aparición dos primeiros catálogos de libreiros con forma de libros e as 
poxas de libros. 

A medida que se produce primeiro unha deslocalización das vendas e logo unha 
internacionalización do mercado libreiro, os catálogos fanse máis abundantes nos 
grandes centros de produción. De especial importancia foron os da Feira interna-
cional de Frankfurt, ó principio, en 1564, para os fondos do seu editor, o libreiro 
de Ausburgo Georg Willer, e a partir de 1573 para o conxunto de libros da feira. 
Grandes impresores como Robert Étienne tamén imprimiron catálogos dos seus 
libros. Os catálogos de Aldo e Étienne correspondían ós fondos impresos por 
eles, pero o catálogo que acabará xeneralizándose na Idade Moderna entre os li-
breiros ou os impresores/libreiros é o do fondo da súa librería, cos libros propios 
e cos doutros impresores, ademais de libros de segunda man. Incluían libros edi-
tados en distintos países, e frecuentemente datados dende o comezo da imprenta. 
Estes catálogos distribuíanse separadamente, polo propio libreiro e a súa rede co-
mercial de librerías, pero encontrámolos tamén inseridos nos libros que editaban. 

As poxas, como unha nova forma de comercialización dos libros, inícianse 
nas almoedas, das que falaremos posteriormente. Se ben a combinación de poxa 
e catálogo xa se coñece no século xvi en Leiden (Lechner 1991), nos séculos xvii 
e xviii a combinación de ambos constitúe unha forma de revitalizar o comercio 
libreiro, fundamentalmente en Holanda e máis tarde en París, vivi�cado tamén 
pola súa especialización en libros antigos e raros. A expresión libro raro é usada 
xa en 1609 no título dun catálogo de venda de Luis Elzevier. Tamén en Francia 
se encontra no século xvii o uso do termo en catálogos do libreiro �omas Jo-
lly, datados ó redor de 1655. Os libros destas poxas procedían dunha ou varias 
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bibliotecas privadas vendidas polos herdeiros á morte do coleccionista, ou ben 
en vida para �nanciarse ou porque descon�aban dos seus herdeiros, ás veces in-
cluíndo tamén fondos da librería. Os catálogos impresos destas poxas alcanzaron 
unha circulación internacional, e foron a fonte da que se nutriría o coleccionismo 
de toda Europa. Incluían libros editados en distintos países, e frecuentemente 
datados dende o comezo da imprenta. As poxas celebrábanse en diferentes lu-
gares, na casa do defunto propietario dos libros, especialmente cando se trataba 
dunha biblioteca copiosa, na tenda do libreiro ou en lugares públicos. A súa 
duración era variable en función do número de libros ofertados, nun só día ou 
en ata máis de vinte, aínda que a miúdo os catálogos só indican o día de comezo 
“e seguintes”. En ocasións era posible examinar os libros nos días anteriores.  
O novo sistema de venda supoñía unha nova forma de �xación colectiva do 
prezo dos libros, que tamén fóra das poxas eran negociados entre comprador e 
libreiro en moitas ocasións. A mostra témola nunha carta de Ignacio de Heredia 
sobre a compra do conde de Aranda nunha almoeda parisina: “un libro que le 
costó 27 pesetas, lo compré yo en la misma librería pasados dos días por 3” (Pra-
dells Nadal 2000: 187).

Certamente estamos a referirnos a catálogos de grandes libreiros con mer-
cado internacional. Temos constancia da chegada a Galicia dalgúns destes ca-
tálogos, presentes hoxe nalgunhas bibliotecas da nosa comunidade. Os que nós 
coñecemos son todos do século xviii. A Biblioteca Universitaria de Santiago 
posúe catálogos de libreiros internacionais, tanto de fondo da librería como de 
poxas. Algúns �guran nos seus fondos a �nais do século xviii, como o da poxa 
de 1743 dos libreiros de Amsterdam Salomon Schouten e Pierre Mortier, a Bi-
bliotheca Selectissima formada por uns 18.000 libros, entre eles algúns españois 
e portugueses.

Exemplares destes catálogos circulaban xa entre os eruditos españois do sécu-
lo xvi, como Juan Páez de Castro e Jerónimo Zurita (Domingo Malvadi 2011: 
358-369). No século xviii chegaban directamente ós coleccionistas, entre eles 
Mayans e Sarmiento. Este último a�rma que os catálogos dos libreiros europeos 
eran tamén obxecto de venda, xa que “se pueden hallar en muchas partes, y aún 
comprarse a moderado precio” (Sarmiento 1750-1751: 53). Os catálogos das 
grandes coleccións seguen comercializándose anos despois da poxa, pero a prezos 
elevados, como escribe Ignacio de Heredia a Roda en 1776: “Tengo en mi poder 
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[...] los dos Cathalogos del Abbé de Rothelin, y Mr. De Bore [...]; pero tan 
caros [...] por lo que no me he resuelto a comprarlos hasta informarle” (Pradells 
Nadal 2000: 187). O primeiro era do ano 1746; o segundo de 1753.

A librería internacional desenvolveu no século xvii outras formas de publici-
dade, sobre todo para os libros dirixidos a un público erudito. Unha delas foi o 
prospectus, un texto impreso que daba a coñecer o interese da obra, o seu método, 
forma de presentación, etc. No século seguinte o prospectus combínase cun novo 
sistema de �nanciamento da edición, a subscrición, na que os lectores adiantaban 
en parte o pago da obra, obtendo a cambio un desconto, pero que servía tamén 
para crear contactos. Estas subscricións ás veces xestionábanse mediante redes de 
libreiros ou en librerías locais. As modalidades desta fórmula chegan a incorporar 
o que hoxe coñecemos como crowd content, ó pedir ós eruditos que acheguen 
información sobre o tema co �n de mellorar o contido da obra. Sirva de exemplo 
o anuncio publicado na Gaceta en 1734 do Diccionario histórico de Moreri, tra-
ducido ó español por José de Miravel y Casadevante, onde os libreiros Tournes 
de Lyon piden información de España, Portugal e Indias: “con este motivo se 
suplica a los Eruditos contribuyan al Author con las noticias, ò curiosidades, que 
puedan ilustrar tan gran Obra”. A subscrición foi utilizada con frecuencia para os 
libros de antigüidades e historia natural (Yale 2016: 17), e será o sistema de venda 
que adoiten ter as publicacións periódicas. Prospectus e subscrición publicitan o 
libro con anterioridade á súa impresión, o que facilitará a súa rápida aparición 
noutra forma de publicación, as publicacións periódicas. 

A partir do século xvii contamos tamén coas novas de libros nas recentemen-
te nacidas publicacións periódicas. En 1665 iniciase en París a publicación do 
Journal des Çsavants, cuxo primeiro número contén esencialmente a descrición 
de libros aparecidos o ano anterior. Este tipo de publicacións, que demostran a 
e�ciencia á que ten chegado a distribución do mercado libreiro, consolidan, así 
mesmo, a esfera pública e unha República literaria internacional. 

En España o inicio destas publicacións será máis tardía, pero a prensa o�cial, 
a Gazeta de Madrid e o Mercurio histórico y político, inclúen anuncios de libros 
españois e estranxeiros, onde se indican os lugares en que se venden en distin-
tas cidades. Noutras ocasións, a prensa, como o Correo literario de la Europa 
(1781-1787) e o Correo mercantil de España y sus Indias (1792-1808), inclúe 
extractos e novas de libros dos libreiros estranxeiros que indican con frecuencia 
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o seu prezo e o enderezo da libreiro/editor de París, Londres, etc. onde están á 
venda. Estes anuncios de libros deberon ter considerable éxito, xa que o Correo 
de Madrid en 1787 repite nalgúns números os anuncios do número anterior, 
segundo confesa o seu editor pola demanda dos lectores, e acaba anunciando a 
publicación mensual dun catálogo con todos os libros do mes. 

Na década de 1780 xorden publicacións máis especializadas, como o Memo-
rial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid (1784), que inclúe, entre 
outras novas, anuncios de libros, pero tamén anuncios da publicidade dos libros, 
por exemplo dos prospectus de libros editados fóra e que se traducen ó español. 
Ó ano seguinte nace tamén a Biblioteca periódica anual para la utilidad de los 
libreros y literatos, que testemuña a falta deste tipo de publicacións en España, 
e pide a colaboración dos “autores de provincias”, cuxas obras son aínda máis 
descoñecidas, ao tempo que nos informa de que seguían existindo carteis para 
publicitar os libros.

Os libreiros con mercado internacional visitan tamén ós libreiros que venden 
os seus libros en España, coa �nalidade de facer negocios e distribuír os seus ca-
tálogos e novidades. Estas viaxes son aproveitadas para realizar contactos persoais 
cos coleccionistas, como nos testemuñan Sarmiento e Mayans. Nestas visitas os 
libreiros buscaban tamén orixinais españois con vista á súa edición, e, a través dos 
españois, contactos con eruditos doutros países, como ben testemuña a abundan-
te correspondencia conservada de Mayans. Destas relacións derivaban así mesmo 
envíos directos de libros, como indica Sarmiento en 1751 respecto ó libreiro ita-
liano Leonardo Venturini: “El gigantón Venturini me escribió desde Milán [...]. 
Me remite seis tomos en folio de las Homilías de San Carlos Borromeo [...]; pero 
les pone el precio según la estatura de su cuerpo; y yo regulo los libros según otra 
estatura” (Sarmiento 1995: 67). 

Seguramente as viaxes dos libreiros servían tamén para o intercambio e ad-
quisición de libros do país visitado. Sarmiento nas Re�exiones literarias láiase 
dos emisarios que recollen libros por España para envialos fóra. Chama a atención 
os numerosos libros impresos en España nos séculos xvi e xvii que encontramos 
nun Catalogo de libros españoles dos libreiros lyoneses Deville. 

Non esqueceron tampouco os libreiros ofertar os seus servizos ás bibliotecas. 
Os  irmáns Deville diríxense á Biblioteca Universitaria de Santiago e envíanlle os 
seus catálogos, e tamén lle anuncian que na súa viaxe a España pasarán por Com-
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postela. Entre os seus contactos debía �gurar ademais o mosteiro de San Martiño 
Pinario, xa que se conserva na mesma biblioteca un libro de Jean-Baptiste Deville 
coa súa dedicatoria ó bieito Bernardo Ruiz.

2. UN LECTOR DE CATÁLOGOS E BIBLIOGRAFÍAS NO SÉCULO 
XVIII

Máis alá da súa primixenia �nalidade comercial, os usos que os lectores facían 
dos catálogos de libreiros ou das poxas non se dirixían só á compra de libros. 
A súa lectura ía con frecuencia acompañada con anotacións en determinados 
libros, e nos catálogos de poxas indicábanse á man os prezos de adxudica-
ción, como mostran moitos exemplares conservados en Europa. Eran tamén 
incluídos dentro das coleccións librarias, e frecuentemente asinados polos seus 
posuidores. 

Vexamos como se servía deles Martín Sarmiento, quen nos deixou nos seus 
escritos varias relacións de libros seleccionados a partir de catálogos de librería. 
Ningún destes catálogos �gura no índice da biblioteca de Sarmiento. Posible-
mente as seleccións que conservamos fosen feitas sobre exemplares emprestados, 
como ocorreu con outras lecturas súas, razón pola cal foron lidos coa pluma na 
man, en lugar de anotados no propio catálogo. Participarían así da lectura eru-
dita, destinada a posteriores usos, e analizada no caso dos cadernos de lugares 
comúns por Castillo Gómez (2016: 64).

Na orde en que aparecen estes extractos na Colección Medinasidonia baixo o 
título Precios de algunos libros, según los diferentes Catálogos que he visto impresos… 
(Sarmiento 1730-175-?), a primeira selección está realizada sobre un catálogo do 
libreiro veneciano Giovanni Battista Albrizzi. Este impresor, editor e libreiro po-
ñía á venda libros propios e doutros moitos editores internacionais, como mostra 
a selección de Sarmiento, composta por libros editados en Italia, Francia, Ale-
maña e os Países Baixos nos séculos xvi, xvii e xviii, entre eles a Biblia Regia de 
Arias Montano. Descoñecemos sobre que catálogo concreto do libreiro traballou 
Sarmiento e tamén o ano en que �xo esta selección, pero ten que ser posterior a 
1734, xa que os libros máis recentes están editados en 1735. A selección sarmen-
tina abarca 85 títulos e 454 volumes, ordenados alfabeticamente, posiblemente 
seguindo a orde do catálogo do libreiro, que edita así outros catálogos posterio-
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res. Anota tamén os prezos de cada libro, que sumaban 13.948 libras venecianas, 
equivalentes aproximadamente a 377 dobróns.

A segunda selección corresponde á revisión realizada por Sarmiento sobre 
un catálogo de Adrian Motjens, libreiro da Haia. A casa de edición Moetjens 
comezara no século xvii con Adriaen (I) Moetjens, e xogou dende os inicios 
un importante papel no comercio internacional de libros. No século xviii tiña 
un sistema de venda por subscrición que xestionaba a través de libreiros de 
Reino Unido, Francia, Alemaña, Italia, Portugal e España. Os seus catálogos 
foron apreciados polos bibliógrafos de libros raros como Johannes Vogt e David 
Clément. O extractado por Sarmiento foi publicado baixo o título Bibliotheca 
exquisitissima, e corresponde a unha poxa de 1732. Está formado por unhas 
12.000 entradas de manuscritos e impresos dos séculos xv a xviii, aínda que 
cun número maior de títulos, xa que incluía libros facticios. Moetjens numeraba 
cada un dos rexistros de libros e dividía os fondos en función do formato, ini-
ciando unha nova numeración en cada formato. Sarmiento selecciona aquí 560 
libros, prestando especial atención ós libros españois de historia e belas letras. 
Pero modi�cou o criterio de ordenación do catálogo, dividíndoos por clases e 
dentro de cada unha por formatos. Como o texto que conservamos é unha copia 
da Colección Medinasidonia, non podemos observar se empregou esta mesma 
orde na súa lectura a partir de carencias ou sobras de espazo no papel, pero, en 
todo caso, realizou unha reordenación do catálogo cun criterio atento ó seu 
contido e máis práctico para posteriores consultas. Aínda que seleccionou na 
maioría dos casos libros que Moetjens cuali�cara con algunha marca de rareza, 
non sempre seguiu o criterio do libreiro, incluíndo libros que non a tiñan ou 
modi�cando o grao de rareza. Sarmiento mostra así ter un bo coñecemento 
de moitos dos libros en venda, e o seu propio criterio respecto á súa rareza en 
España.

Podemos preguntarnos agora cal é o obxecto da revisión atenta dos catálogos 
e da redacción das escolmas sarmentinas. O número de libros que selecciona 
é demasiado voluminoso e custoso para ser obxecto dunha compra conxunta. 
Ademais, no caso do catálogo de Moetjens, nos exemplares facticios ás veces só 
selecciona un título dos distintos que compoñían o volume, o que indica clara-
mente que non era a súa idea adquirir estes exemplares na poxa. Máis ben parece 
usar os catálogos como un instrumento de formación, apropiándose así dunha 
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cultura libresca. Dende logo que tamén estes extractos lle permitirían no futuro 
facer algunhas compras para a súa importante biblioteca.

O uso que realizou Sarmiento sobre os catálogos de librería é igual ó que �xo 
sobre algúns tomos dunha bibliografía de libros raros alemá, a Bibliotheca curieuse 
de David Clément, tamén extractada polo bieito. Aínda que nos apuntamentos 
desta obra inicia o texto sinalando que os fai para identi�car os libros raros da 
súa biblioteca, a realidade é que algúns dos anotados non os posuíu ou posuíunos 
en edicións distintas, o que parece sinalar maior atención ó texto que á rareza da 
edición. 

Moi similar sería a lectura que faría sobre os catálogos publicados das grandes 
bibliotecas (Real de París, Oxford, etc.) e as bibliografías que �guran no catálogo 
da súa biblioteca, aínda que neste caso non necesitase facer apuntamentos, fóra 
dos posibles no corpo da obra. Neste sentido, os catálogos dos libreiros supera-
ban a súa primeira �nalidade, a venda de libros, para converterse en obras de co-
ñecemento bibliográ�co, ó igual que os catálogos de bibliotecas, as bibliografías 
e as publicacións académicas, das que Sarmiento posuía importantes e numero-
sas coleccións (Journal des Çsavants, Acta eruditorum, Philosophical Transactions, 
Mémoires de Trévoux, etc.). Nalgunhas destas obras debeu coñecer Sarmiento a 
Locke, un autor non presente na súa biblioteca, pero cuxa in�uencia sobre Sar-
miento ten sido sinalada (Costa Rico 1997: II, 245-300). 

Coa pluma na man debía acudir Sarmiento tamén ás librerías. Nas Memorias 
para la historia de la poesía (1775: 339) déixanos testemuño de ter consultado 
había anos un manuscrito do século xv de Calila e Dimna na casa dun libreiro 
que puña á venda algúns manuscritos que pertenceran a Manuel Pantoja e que 
despois serían vendidos a Portugal. Pois ben, Sarmiento transcribe literalmente 
o título, describe as ilustracións, e anota que a subscrición do manuscrito é de 
1416, o que implica que na librería tomara as correspondentes notas.

Nos seus apuntamentos dos catálogos e das visitas a librerías Sarmiento 
testemuña o desexo de apropiación dun capital intelectual, difícil de adquirir 
por outras vías, e do que non deixa de facer uso noutros escritos. Un capital 
que empregará na década de 1740, nas Re�exiones literarias e no Catálogo de 
algunos libros curiosos y selectos, repetindo as anotacións tomadas no catálogo 
de Albrizzi das reimpresións venecianas dos Bolandos, Papebroquios, Grevios 
e Gronovios. 
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3. OS LIBREIROS LOCAIS

Moi distinto ó comercio internacional é o caso dos libreiros locais da Idade Mo-
derna, aínda que algúns sevillanos tiveron intereses comerciais transatlánticos. 
Ata o século xviii coñecemos poucos catálogos de libreiros españois. De �nais do 
século xvi é un do libreiro italiano asentado en Madrid Simone Vassalini (Rueda 
Ramírez 2018); do xvii algúns sevillanos do libreiro Diego Crancer e do impre-
sor López de Haro (Rueda Ramírez 2012), ou os madrileños de Gabriel León 
(Martínez Pereira 2016). Con frecuencia as existencias dos libreiros só poden co-
ñecerse a través de inventarios post-mortem, por mor de vendas, cartas de dote, 
etc., ou dos realizados con motivo das visitas inquisitoriais, que nunca deixaron 
de ter os libros no seu punto de mira. Algúns destes inventarios foron estudados 
no caso galego por Juan Eloy Gelabert (1982), Ofelia Rey Castelao (2003) e Be-
nito Rial Costas (2007, 2013), entre outros. 

Adoita sinalarse a debilidade da produción de libros en Galicia, aínda a falta 
dunha bibliografía retrospectiva completa, que hai que enmarcar na debilidade 
da produción libraria en toda España. Por máis que na etapa incunable a im-
prenta se estableceu en moitos lugares, foi incapaz de manterse neles, e acabou 
concentrándose nas cidades que tiñan unha poboación su�ciente para sostela 
(Wilkinson 2012: 497). A crise económica da segunda metade do século xvi tivo 
un forte impacto sobre a produción de libros. Sirva de exemplo que unha cidade 
como Sevilla, cun importante mercado americano, ve caer a impresión de libros 
neste período, e prima a importación sobre a produción propia, o que supuxo 
que esta se especializase en pregos soltos (Maillard Álvarez / Rueda Ramírez, 
2008), os denominados entón “papeis”, de grande éxito dada a súa abundante 
presenza nos inventarios de libreiros españois. Con razón os impresores lioneses 
do século xvi, como Guillaume Rouillé, facían referencia nas cartas ó lector ó seu 
papel na edición de libros españois: “de las quales [importantes edicións] gozan 
quasi todas las otras naciones (o por lo menos la mayor parte dellas) salvo la suya 
española” (apud Baras 1981: 6). 

Así pois, no Antigo Réxime é clara a dependencia española do mercado librei-
ro dos Países Baixos, Francia e Italia, que souberon aproveitar as vías comerciais 
doutras mercadorías para introducir os seus libros no mercado español. Os pro-
pios impresores e os seus factores instaláronse en España, onde vendían os libros 
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máis baratos que os das imprentas locais. Os que non o facían viaxaban con fre-
cuencia aquí. Andando o tempo, tamén tiveron como obxectivo sacar de España 
libros valiosos, unha práctica da que Sarmiento acusa ós libreiros españois como 
intermediarios dos libreiros estranxeiros. 

A librería compostelá, que funciona como distribuidora para o resto de Ga-
licia, nutriuse no século xvi primeiro nos importantes centros libreiros de Va-
lladolid e Medina del Campo, onde tiñan representantes os grandes impresores 
de Venecia, Lyon e Amberes; logo tamén en Salamanca, e non se descoñecen 
adquisicións en Francia e Flandres. Procedentes das poxas ou de adquisicións a 
particulares, as librerías revendían tamén libros de segunda man. Na librería de 
Giraldo de Sol (Rial Costas 2007) algúns libros eran vellos, e no inventario de 
Alonso Díaz (Castro 1968) eran usados ou vellos sobre un 30% dos libros.

As provisións das nosas librerías non parece que fosen menores que as doutras 
cidades españolas no século xvi. O inventario de Giraldo de Sol en 1552 ten 784 
rexistros e mais de 2500 volumes; en 1558 o de Agustín de Paz 1208 (Gelabert 
1982: 173); en 1563 o de Beatriz Pacheco 571 rexistros e 1500 volumes (Rial 
Costas 2013), cifras similares ás de inventarios doutras cidades. Comparemos a 
oferta coa dalgunhas librerías sevillanas do século xvi: tres delas posuían entre 
100 e 300 libros, catro entre 700 e 1800 libros, e tres superaban os 3000 libros; 
só dúas, cuxos libreiros eran tamén editores, superaban con moito estas cifras, 
pero tratábase de produtores de libros con numerosos exemplares dos títulos 
editados por eles (Álvarez Márquez 2007: 254-280). Estes datos corresponden á 
populosa Sevilla, nun momento ademais en que posúe o monopolio do comercio 
americano. 

Un aspecto menos estudado é a variedade de títulos e edicións que estas li-
brerías posuían, ó que non son alleas as di�cultades que presenta a redacción 
dos inventarios, onde non é sempre posible identi�car as obras e distinguir con 
claridade a indicación de edicións duplicadas e títulos editados en varios volumes. 
Se puidésemos xeneralizar os datos obtidos no estudo da librería sevillana, diria-
mos que as librerías máis pequenas, en xeral, se limitaban a un exemplar de cada 
título; as medianas adoitaban ter varios exemplares, e as grandes librerías tiñan 
moitos exemplares de cada título, con frecuencia debido ás edicións feitas polos 
propios libreiros. Cantidade e variedade parecen ir en sentidos contrarios. Así, en 
1629 o inventario do libreiro/editor madrileño Miguel Martínez ten 5258 volu-
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mes correspondentes a soamente 85 rexistros (Dadson 1997), xa que algúns dos 
títulos contaban con máis de 1000 exemplares. Unha parte destes volumes corres-
pondía a libros que editaba o libreiro, e é posible que nalgún caso actuase como 
distribuidor, como na Arte de Nebrija, editada a conta do Hospital General de 
Madrid. Ademais, seguramente intercambiaría títulos con outros editores, como 
era frecuente. Dous anos antes, en 1627, o inventario de Alonso Díaz das Penelas, 
libreiro compostelán que non parece que se dedicase nin á edición nin á impresión 
de libros, ten 427 rexistros na tenda, e 142 en caixóns procedentes dunha com-
pra. Os rexistros corresponden na súa maioría a poucos exemplares, con algunhas 
excepcións como libros de pequeno formato de obras de gran difusión polo seu 
uso nas escolas, como os dísticos de Michael Verinus, dos que tiña máis de 900 
exemplares, ou 244 cartillas. Un cotexo feito por nós sobre distintos inventarios 
de librería xa estudados indica que esta era unha situación bastante xeneralizada. 

Xunto ós libreiros atopamos tamén os mercadores ambulantes de libros. Ade-
mais das compras feitas en Castela por libreiros, coñecemos unha viaxe a Galicia, 
encargada pola libreira de Valladolid Ana Vélez, para vender libros en Santiago e 
noutras cidades galegas en 1595 (Rojo Vega 2013: 381-401). Se ben é certo que 
as vendas de libreiros ambulantes e outros mercadores, feirantes, etc. adoitaban 
ser pequenos impresos (coplas, sermóns, catecismos, cartillas, etc.), representati-
vos da lectura popular, non parece que fosen os únicos que se vendían en pregos 
soltos. Esta forma de publicación empregouse tamén para despachar outros li-
bros por pregos coa �nalidade de abaratar a súa adquisición. É o caso do Teatro 
crítico de Feijoo, que a partir de 1765 se fraccionou en discursos polo alto custo 
da edición.

Ó lado destas vendas ambulantes, os libros e papeis comercializábanse na Ida-
de Moderna en moi variados lugares, en tendas de todo tipo, como un impreso 
de Diego Antonio Cernadas de Castro dunha ofrenda funeral a Feijoo, da im-
prenta santiaguesa de Pedro Frayz, impreso en 1765, que “se hallarà en la Tienda 
de el Sillero, frente Hospitalillo, junto a las Huerfanas”, o barrio libreiro compos-
telán por excelencia. Vendíanse na casa dos propios autores cando estes �nancian 
a edición; e vendíanos tamén os seus posuidores, como mostran os anuncios da 
Gaceta de Madrid.

Unha distribución non menosprezable, pero pouco estudada, é a realizada nas 
porterías dos mosteiros e conventos, que representa un 10% dos libros anuncia-
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dos na Gaceta (Buigues 1998: 517). Ás veces correspondía a edicións feitas pola 
orde. Era na portería de San Martín de Madrid onde no século xviii se vendía 
o Teatro crítico de Feijoo, que segundo nos informa o seu editor Sarmiento tan 
grandes bene�cios lle proporcionaría, xa que cada tomo tiña un custo de entre 
8000 e 9000 reais. Imprimíronse 1500 exemplares, que se vendían a 12 reais 
cada un, o que implicaba un bene�cio de polo menos 9000 reais en cada tomo. 
No mesmo sitio venderíase posteriormente a impresión da Historia de la poesía 
y de los poetas españoles de Sarmiento. Como testemuñan algúns pés de imprenta 
e os anuncios da Gaceta, algúns destes conventos en Santiago de Compostela 
eran os de San Agostiño, San Domingos de Bonaval, A Nosa Señora da Cerca e 
San Francisco. Neste último vendíase en 1747 a Doctrina pueril “compuesta en 
lengua lemosina por el B. Raymundo Lulio, traducido en Lengua Española”, 
segundo informa a Gaceta de Madrid de 12 de decembro dese ano.

No século xviii Madrid presenta un mercado libreiro relativamente puxante. 
As publicacións periódicas conteñen novas de grande interese para coñecer os 
libros que chegaban a Galicia a través dos anuncios de libros e dos avisos para 
realizar a subscrición. Tamén son de interese para a realización dun censo de 
librerías galegas no século xviii. En 1729 algunhas edicións madrileñas podían 
adquirirse na librería de Bernabé de Quintana; en 1750 na de Juan Francisco de 
Ponte y Andrade, na rúa da Sillería; en 1758 na de Cayetano Vázquez e Gregorio 
Blanco, na Praza do Campo, as tres en Santiago; en 1799 na de Laine ou Layne 
en Ferrol, onde tamén era posible subscribirse á Gaceta ou ó Diario de Madrid. 
En 1787 as subscricións ó Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de 
Madrid podían facerse na librería coruñesa de Vicente Gutiérrez, que tamén se 
encargaba de facelas para América. En 1818 na librería de Cardesa ou Cardeza 
na Coruña era posible subscribirse ó Diario de Madrid ou á Continuación del 
Almacén de frutos literarios. 

Nas librerías madrileñas nutriuse a Biblioteca Universitaria de Santiago nas 
últimas décadas do século xviii, especialmente nas de Antonio de Sancha e Ber-
nardo Alverá, onde adquiriu cerca de dous mil volumes. A documentación destas 
compras deixa claro o papel dos libreiros na selección de libros, xa que as solici-
tudes do bibliotecario eran, en ocasións tan xenéricas como “colecciones varias 
de viajeros”. Antonio de Sancha prestou outros servizos á Universidade, como 
a realización do índice da biblioteca de Felipe de Castro e o seu depósito en 
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Madrid, e a valoración da biblioteca do bispo de Blois. A súa librería era unha das 
mellores de Madrid, e dela editou algúns catálogos, onde, ademais de seleccións 
de libros do seu fondo, encontramos unha relación das futuras publicacións nas 
súas prensas, estratexia que tiña unha �nalidade similar ós prospectus, a publici-
dade antes da publicación. 

O aprovisionamento de libros realizábase igualmente en librerías de Madrid 
a través de amigos e correspondentes. Sarmiento realizou o papel de provedor 
de libros para os bieitos de San Martiño Pinario, como indica a dedicatoria do 
exemplar da Universidade de Santiago do libro Epistolae Apologeticae... (1715) de 
Bernhard Pez a Bernardo Ruiz. 

Os libreiros vendían tamén libros “a exame”, é dicir, ocupábanse de fornecer 
na residencia do comprador os libros que pensaban que eran do seu interese. 
Francisco Manuel de Mena indica en carta a Mayans en 1741: “ya tenía dados los 
Aparatos (entraron con unos libros griegos en la celda del P. Sarmiento a vistas y 
alli se quedaron)” (Mestre 1993: 480).

Por suposto, libros de segunda man vendíanse nas almoedas locais. Corres-
pondían a propiedades dun ou varios posuídores, e eran taxados previamente, 
usualmente por un libreiro, conservándose inventarios cos prezos de adxudica-
ción. Con frecuencia inclúen pequenas coleccións, nas que os libros se vendían 
título a título, e eran comprados por individuos do mesmo sector profesional que 
o defunto. Tamén se poñían á venda en lotes ou a colección no seu conxunto, 
mercados preferentemente por institucións e libreiros. Sarmiento deixounos tes-
temuño da picaresca que estes últimos poñían en marcha nestas poxas de libros, 
cuxa valoración facían previamente, para logo mercalos eles mesmos, e �nalmen-
te vendelos multiplicando os prezos. Nas almoedas adquiriu libros a biblioteca da 
Universidade de Santiago, e tamén os vendeu polo mesmo sistema, como �xo en 
1776 cos libros duplicados procedentes dos Colexios dos xesuítas, do que con-
servamos o inventario, no que se indican autores, títulos, adxudicatarios e prezo 
en que se venderon, aínda que non falten indicacións xenéricas, tales como “once 
libritos viejos”, e que tampouco falten algúns nomes de autores e compradores, 
os primeiros “por ser de poca consideración”, os segundos por “no dar lugar la 
abundancia de compradores y confusión”, o que parece indicar o grande éxito 
da venda. 
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Andando o tempo, algúns dos libreiros, ademais de vender libros, ofertaban 
outros servizos. Un ex libris dunha edición italiana de Filangieri de �nais do 
século xviii, que debeu ingresar na Biblioteca Universitaria de Santiago máis 
tardiamente, infórmanos: 

Esta y otras obras de todas clases antiguas y modernas se hallan de venta en la Coruña, 
librería de Pérez, calle Real número 84 al mismo precio que en Madrid.
En dicha librería se dan libros para leer en las casas á razon de 12 rs. al mes; y tambien hay 
un gran salon donde pueden léerse todos los periódicos de Madrid, y algunos franceses 
por la módica retribucion de 8 rs. Mensuales.

O libreiro coruñés José María Pérez, aínda activo en 1850, aproveita o seu ex 
libris tanto para publicitar a venda de libros como os seus servizos de alugueiro 
e consulta. Aínda que os manuscritos medievais tamén se alugaban, e temos 
noticias de propietarios de libros impresos que tamén o facían a cambio dunha 
renda mensual (Lorenzo Pinar / Ferrero Ferrero 2004: 94), agora trátase dun 
libreiro que tenta desenvolver o seu negocio con actividades complementarias, 
o alugueiro de libros a domicilio e a lectura da prensa nas súas instalacións.  
O primeiro destes gabinetes de lectura, moitas veces chamados en España ga-
binetes literarios, abriuse en Edimburgo en 1725. Na segunda metade do século 
xviii e no xix estendéronse por toda Europa, en España especialmente no Trie-
nio liberal, xeralmente ligados ós libreiros. Algúns destes gabinetes só ofertan a 
lectura da prensa, e é precisamente esta na que parece ter descansado o seu éxito, 
xunto coas obras de consulta, como as enciclopedias, ás que non todos podían 
acceder por causa dos seus prezos. A oferta de servizos destes gabinetes era va-
riada, xa que nos seus anuncios na prensa madrileña ofertan, ademais, venda 
dos periódicos, subscricións a libros e prensa estranxeiros, e ata billetes para a 
casa de baños. A comercialización dos servizos de lectura apóiase en distintas 
modalidades: lectura dos libros in situ, o seu alugueiro para a casa, o pagamen-
to dunha cota ou dun depósito, o alugueiro de consulta de periódicos título a 
título, ou de toda a prensa dispoñible, e ata o alugueiro da cadeira, sen que sexa 
posible permanecer de pé. Xunto ó seu papel de difusión da lectura, os gabinetes 
constituíron unha forma de ampliar o mercado libreiro e, como consecuencia, 
o negocio da librería.
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4. O COLECCIONISMO DE COÑECEMENTO

Destruír e construír son dous procesos inherentes ás bibliotecas na Idade Moder-
na, xa que, se algo as caracteriza, é o frecuente trá�co de libros que se produce en-
tre elas, derivado en gran parte do comercio de libros de segunda man. Fronte á 
permanencia que caracterizara o coleccionismo medieval, as coleccións modernas 
parecen estar en continuo movemento. Este deambular de libros ten a súa apo-
teose en España ó �nalizar a Idade Moderna, coa desamortización das bibliotecas 
dos mosteiros e conventos: os seus libros chegan a bibliotecas, privadas ou pú-
blicas, de España e doutros moitos países europeos e dos Estados Unidos, cando 
non se destrúen ou se venden ó peso. 

Nas bibliotecas o desprazamento dos libros ás veces proviña dos exemplares 
duplicados ou dos que non se consideraban necesarios, que se transferían a outra 
biblioteca. En ocasións facíanse trocos de libros duplicados por outros, e mesmo 
chegaban a mercarse libros coa �nalidade de seren permutados, como confesa a 
Universidade de Santiago en 1796. Bibliotecas privadas de moi diverso tamaño, 
e tamén libros soltos, foron a integrarse en bibliotecas institucionais a través de 
doazóns e disposicións testamentarias. Almoedas e poxas disgregaban bibliotecas 
completas ou obras soltas, que pasaban a formar parte doutras bibliotecas. En-
contramos todas as formas de adquisición, compra, doazón e troco, e todas as 
formas de venda, con inventarios e catálogos manuscritos ou impresos, ou coa 
exposición dos libros, vendas directas ou por encargo, bibliotecas completas, tí-
tulo a título ou por lotes. 

Todas estas prácticas están documentadas nas bibliotecas privadas, moitas de-
las dende o século xvi. Sirvan de exemplo os esforzos nese século do humanista 
Juan Páez de Castro e do cronista Jerónimo Zurita, sempre atentos ás mortes dos 
eruditos con vistas a adquirir os seus libros, ou os do humanista italiano Ful-
vio Orsini, quen comprou exemplares de clásicos latinos da biblioteca de Pietro 
Bembo (Patiño Loira 2017: 189). No xviii testemuñan estas prácticas as com-
pras feitas por Sarmiento de libros procedentes da biblioteca do Conde Duque, 
e os regalos e trocos que re�icte o seu catálogo. Modalidades similares encontra-
mos nas bibliotecas dos mosteiros e das Universidades. Así se des�xo a biblioteca 
de Quevedo, que xa só en parte chegara ó mosteiro de San Martín de Madrid cos 
libros mercados á morte do duque de Medinaceli. O mosteiro vendeu os dupli-
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cados, e o importe obtido supúxolle moito máis do que pagara polo conxunto 
dos libros. A Biblioteca da Universidade de Santiago fai adquisicións en libreiros 
españois e estranxeiros, compra e vende en almoedas, recibe doazóns, e en 1796 
troca ata 600 volumes por 580.

O movemento dos libros, foran estes de bibliotecas privadas ou de bibliote-
cas monásticas, tamén se produce mediante os préstamos. Páez de Castro toma 
prestados libros de Diego Hurtado de Mendoza durante o Concilio de Trento 
(Domingo Malvadi 2011: 319). A biblioteca do mosteiro de Poio recibiu en 
1729 libros en préstamo da Congregación de Valladolid para completar as súas 
coleccións. As bibliotecas dos mosteiros tamén deixaban libros a particulares, 
como ocorría no século xviii na de San Martiño Pinario. Os libros non sempre 
debían volver ós seus propietarios, e as reticencias son claras no caso de Poio, xa 
que os Capítulos da Congregación de Valladolid reiteran nos anos seguintes que 
se inventaríen para que sempre conste a súa propiedade. Tampouco nos présta-
mos entre particulares debían ser devoltos todos. Especial coidado respecto ó 
control dos préstamos mostra Sarmiento nas súas notas de lectura, onde indica os 
libros que ten emprestados, e que posúe na súa cela un catálogo dos libros que 
el emprestou. As reclamacións de libros tamén chegaban vía anuncios no Diario 
de Madrid, como este de 1798: 

Si alguno tuviere libros prestados del difunto D. Miguel de Manuel, Bibliotecario [...] 
de los Reales Estudios [...], se servirá entregarlos [...] en la portería de San Isidro el Real, 
pues hacen falta para completar las obras. Igualmente si alguno le hubiese prestado algún 
libro, dando las señas se le entregará (18/9/1798). 

Os frecuentes contactos epistolares entre os membros da República das Letras 
en boa parte servían para dar noticias sobre novos libros, ou para intercambialos, 
mandar libros propios, manuscritos ou impresos, e tamén obras mercadas por 
encargo. A correspondencia de Cornide con António Ribeiro dos Santos, con-
servada na Universidade de Santiago, exempli�ca ben estes contactos ó redor dos 
libros. Se a isto engadimos no século xviii as innovacións do mercado libreiro, o 
intercambio de plantas e outros obxectos naturais, ou de transcricións de inscri-
cións, etc., as viaxes literarias, sempre atentas ós libros e ás bibliotecas, e o nace-
mento de novas institucións cientí�cas, podemos falar dun “comercio literario”, 
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e comezar a trazar un panorama da circulación do coñecemento na Idade Mo-
derna, que sitúa as bibliotecas como parte dun coleccionismo do coñecemento. 

5. O COLECCIONISMO BIBLIÓFILO

Como é coñecido, dende o século xvi as prácticas coleccionistas expándense máis 
alá das igrexas e mosteiros, cun interese fundamentalmente dirixido ó mundo 
grego e romano, pero tamén ós estudos orientais, mediante as viaxes arqueolóxi-
cas, cuxo punto de mira se vai desprazando das cuestións teolóxicas ás históricas e 
�lolóxicas. Estas expedicións raras veces volvían sen manuscritos. Así con razón a 
Encyclopédie francesa consideraba que a erudición oriental comprendía tres ramas 
principais do coñecemento: a historia, incluíndo a historia das artes e as ciencias, 
as linguas e os libros. No século xviii con�úen algúns factores que reforzarán 
este coleccionismo, como foron os descubrimentos de Pompeia e Herculano, 
a publicación de L’Antiquité expliquée de Montfaucon (1719-1724) e as viaxes 
literarias, que comezan a interesarse polas antigüidades nacionais. Sen dúbida, 
esta atención ás antigüidades nacionais non pode verse separadamente do desen-
volvemento dunha historia nacional, na que as inscricións, as moedas, os monu-
mentos, as esculturas e os textos escritos forman parte das fontes imprescindibles 
para a súa elaboración, como ben sinalaba Montfaucon.

Pero ó seu carón, xurdiu un coleccionismo distinto, moito máis especializado, 
que podemos chamar coleccionismo biblió�lo, aínda que o termo biblio�lia non 
aparece ata o século xix, e nos dicionarios españois ata o século xx. A principios 
do século xvii unha nova tipoloxía bibliográ�ca comeza a aparecer nos catálogos da 
librería que poñían á venda bibliotecas particulares ou grandes coleccións de libros 
procedentes de distintas bibliotecas, e que se manifesta en cuali�cativos aplica-
dos ós títulos dos catálogos ou a algúns libros dentro deles como rari, praestan-
tissimi, exquissitimi, insigni, curiosi, sós ou combinando varios destes termos. 
Non cabe dúbida de que estas denominacións tiñan unha intención claramente 
comercial, xusti�car un incremento nos prezos dos libros, pero sen dúbida ser-
viron tamén para atribuír un valor simbólico sobre a nova clase de libros, os 
libros raros e curiosos. A mediados dese século esta clase de libros comeza a 
teorizarse, especialmente polos bibliógrafos, e convértese nunha auténtica cate-
goría bibliográ�ca. Caracterizada con criterios distintos, tres elementos acaban 
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delimitándoa: a escaseza de exemplares, a súa manufactura e a singularidade da 
temática. Libreiros e doutos contribuirán á creación de novos libros raros. Os 
primeiros, mediante tiradas dalgúns exemplares dos seus catálogos en gran papel 
de Holanda. Os segundos, imprimindo curtas tiradas, por exemplo dos catálo-
gos das súas bibliotecas, que distribuían entre os seus amigos e non chegaron a 
comercializarse. 

A razón da aparición dos libros antigos e raros foi relacionada polo investiga-
dor holandés Fontaine-Verwey (1963) coa aparición das novas ciencias no século 
xvii, hipótese que encontramos moito máis acaída que a simple atribución a 
unha moda promocionada polos propios libreiros. Perdido o seu interese infor-
mativo, estes libros manteñen o seu valor histórico como fontes para a historia do 
coñecemento, denominada entón historia literaria. A eles engádense libros con 
valores artísticos ou relacionados coa excepcionalidade da súa temática, da súa 
impresión, ou do escaso número de exemplares conservados. Todos eles comezan 
así a formar parte das antigüidades e as curiosidades, expresan o capital cultural 
de quen os posúe, e dalgunha forma a proxección dunha identidade persoal. 

6. O COLECCIONISMO DE IDENTIDADE

Pero dende algún momento a mediados do século xvii os libros antigos e raros 
comezan a ser obxecto de interese por valores emotivos e simbólicos que remiten 
á historia e á cultura da nación, acompañando a construción das identidades 
nacionais. Comeza agora a creación do patrimonio bibliográ�co, como mostra a 
historiadora francesa Fabienne Henryot (2012), que rastrexou o nacemento do 
carácter patrimonial dos manuscritos dende �nais do século xvii nas comunida-
des relixiosas, especialmente entre os beneditinos. 

Martín Sarmiento, que, como é ben coñecido, estivo moi in�uenciado polos 
maurinos, deixounos abundante información sobre o mundo do libro, e sobre 
todo ideas novidosas para a reforma do sector libreiro e as bibliotecas. Reuniu 
unha importantísima biblioteca con máis de 5500 volumes no catálogo que el 
mesmo redactou. Seguramente é o máis claro expoñente do coleccionismo de 
coñecemento, pero tamén da patrimonialización dos libros en España. Xa nos 
referimos ó uso feito por el sobre o catálogo da poxa de Moetjens. Imos deternos 
agora neste catálogo. Nel as Belas Letras e a Historia constituían máis da metade dos 
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cerca de 12.000 libros que ofertaba o libreiro, e eran as disciplinas que achegaban 
a porcentaxe máis alta de libros sinalados como raros. Destes libros, Sarmiento 
anota na súa selección máis do 89% dos libros raros españois de Historia e mais 
do 93% dos de Belas Letras. Noutras materias, como a teoloxía e a xurispru-
dencia, moito menos representadas no catálogo, selecciona o 100% dos raros 
españois, e en ciencias o 81%. Que nos din estes datos? En primeiro termo que 
eran as materias que poñen de relevo a lingua e a historia común as mellor re-
presentadas no catálogo do libreiro holandés, ademais das que proporcionaban 
maior porcentaxe ós rara, o que tamén resulta indicativo dos intereses biblió�los 
que o libreiro supoñía en Europa, e Sarmiento, seleccionando principalmente 
libros españois, é unha boa mostra dese interese.

Conservamos tamén unha relación do beneditino baixo o título Libros raros 
en castellano, formado por 71 entradas de libros dos séculos xv ó xviii, ás veces 
referencias xenéricas a un autor, un tema ou a un xénero. Sarmiento non limita 
a lista de libros a aqueles que son difíciles de atopar, senón que inclúe obras que 
cuali�ca de triviais noutros escritos, como o Nobiliario do Conde de Barcelos ou o 
Fuero Juzgo. En canto ás materias as Belas Letras e a Historia seguen a ser as máis 
representadas. Por outra parte, o interese �lolóxico de Sarmiento non se reduce 
ós libros de Belas Letras, xa que “todo Libro Antiguo, es Libro de Lengua; pues 
las voces que no han quedado en uno, quedaron en otro” (Sarmiento 2008: 204). 
No Sistema de adornos (Sarmiento 2002b) subliña o papel de lugares de memoria 
que Sarmiento outorga ós libros, titulando a súa selección para enterrar no Pa-
lacio Real como “Memorias subterráneas”. As súas palabras para referirse a estes 
libros van sempre cargadas de afectividade e simbolismo, memoria e emocións, 
compoñentes básicos da identidade colectiva que representa o patrimonio: “pre-
ciosos monumentos literarios”, “libros propios y nacionales”. 

O concepto de patrimonio, indisociable dos procesos de formación identita-
ria en Europa (�iesse 2010: 12), supón a necesidade de determinar que pezas 
forman ese patrimonio, a súa descrición, protección e a concepción de tales co-
leccións como bens públicos. Determinar o patrimonio é seleccionar e inventa-
riar a herdanza da nación, idea na que Sarmiento insiste unha e outra vez. Nas 
Re�exiones literarias con vistas á protección das obras patrimoniais propón a ela-
boración e impresión dun catálogo que permita identi�car as obras, impedindo 
a súa saída de España polos portos de terra e mar. No mesmo texto Sarmiento 
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mostra o sentido de perda que lle supón o comercio de libros antigos e raros, 
“monumentos de literatura que yo quisiera que no saliesen fuera de la patria” 
(Sarmiento 2002a: 122-123). 

Pero as súas propostas non rematan aquí: estes libros deben ser propiedades pú-
blicas e ser custodiados por institucións públicas. Así di que cando nos portos se 
con�squen estes libros sexan distribuídos polas bibliotecas públicas, con preferen-
cia da Biblioteca Real, e, se alguén lle comenta que quere desfacerse dalgúns deles, 
remíteos á Biblioteca Real, outorgándolle deste xeito o papel de depósito nacional. 
En relación con esta idea do patrimonio público hai que enmarcar as abundantes 
doazóns feitas en toda Europa de coleccións privadas ás bibliotecas públicas, can-
do non foron directamente o xermolo da súa creación, como ocorreu en España 
coa do marqués de la Compuesta. O propio Sarmiento, como é coñecido, quería 
deixar a súa colección para abrir unha biblioteca pública en Pontevedra, o que, 
dende logo, non podía facer, pois á súa morte pasaba ó mosteiro de profesión.

Paralelamente á reconceptualización destes libros prodúcese unha relocaliza-
ción. Cando Sarmiento propón a disposición do edi�cio para a Biblioteca Real, 
sinala que se deben conservar separadamente “las ediciones primitivas y raras 
de los autores famosos, y, en especial, las de letra gotiquilla de nuestros autores 
españoles, pues ya pasan de originales” (Sarmiento 2002a: 58). Esta separación 
encontrámola tamén nas coleccións particulares, onde constitúen gabinetes es-
peciais. O anticuario catalán Jaume Pasqual posuía unha biblioteca, que, cando 
en 1808 Jaime Villanueva visita o mosteiro premonstratense de Bellpuig, está 
formada por un espazo que contén os libros, e dúas alcobas, unha cos códices e 
outra onde se atopan as moedas, medallas e obxectos de historia natural (Velasco 
González 2011: 52-54). Por poñer un exemplo dun galego en Madrid, aínda 
que do século xix, lembremos que cando Parga y Puga realiza o seu testamento 
sinala: “dejo un Estante que está en mi Gabinete a la mano derecha, conforme 
se entra a la Alcoba, con todos los libros que contiene, de literatura antigua y 
moderna, a la Biblioteca de la Ciudad de Santiago”. Estes libros tiñan tamén un 
papel lexitimador do nacionalismo español e da súa brillante cultura, fronte ó 
resto da súa biblioteca, dispersa hoxe en distintas institucións españolas. A propia 
doazón será entendida en clave patriótica por Neira de Mosquera (1941: 353), 
que a sitúa na tradición dos �llos de Galicia “amamantados en el sentimiento del 
provincialismo”.
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A mirada sobre os outros é tamén constitutiva dos procesos de creación da 
identidade propia. Sarmiento nunca deixou de estar atento ós “outros”. Ó igual 
que estes libros antigos e raros representaban o estatus e a cultura dos coleccionis-
tas, a súa presenza nas bibliotecas públicas era símbolo do poder e da cultura da 
nación. Tamén disto nos achega Sarmiento testemuño, ó comparar as coleccións 
de manuscritos arábigos da Biblioteca Real francesa cos da Biblioteca do Escorial, 
algo superiores en número nesta última: “Es corto el exceso, pero aun la igualdad 
sorprendera à muchos, y aun a los mismos Franceses, que suelen ponderar sus 
cosas, y siempre con preferencia” (Sarmiento 1750-1751: 54-55). 

É aquí onde pensamos que hai que situar os Libros raros en castellano de Mar-
tín Sarmiento, unha relación, que, aínda que parca en datos bibliográ�cos, dános 
su�cientes claves para a súa identi�cación, e cuxa �nalidade é seleccionar o canon 
dos libros que representan a herdanza da nación española.

7. CONSIDERACIÓNS FINAIS

Durante a Idade Moderna os libreiros foron quen de imprimir a produción cien-
tí�ca e cultural dende o mundo clásico ata a coetánea. Sostiveron unha consi-
derable circulación de libros nacional e internacional, con estratexias de venda e 
publicidade que se van implantando por toda Europa sucesivamente ó longo de-
ses séculos, e que aínda permanecen hoxe en día. Nos seus catálogos dannos non 
só noticias das obras impresas, coñecidas e non coñecidas hoxe, senón tamén dos 
sistemas de catalogación e clasi�cación dos libros, dos seus prezos, da colabora-
ción entre distintos libreiros para abordar obras custosas, das redes de circulación 
dos libros en Europa, e ata da composición das bibliotecas de persoeiros no 
caso dos libros de anticuaria. 

Ademais, crearon categorías de libros con �ns moi diversos que acabarán ori-
xinando distintos tipos de coleccións. Identi�camos polo menos tres tipos de 
coleccionismo, ás veces concorrentes na mesma persoa. Un coleccionismo de 
coñecemento, presente nas bibliotecas monacais, institucionais e privadas. Del é 
unha boa mostra a biblioteca enciclopédica de Martín Sarmiento. No catálogo 
dos seus fondos é perceptible tamén, un coleccionismo biblió�lo, como cando 
indica que mercou obras duplicadas por seren raras. Os Libros raros en castellano, 
unha relación cuxa �nalidade é identi�car o canon dos libros que representan a 
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herdanza da nación, son testemuña de que Sarmiento é así mesmo un exemplo 
de coleccionismo para a identidade. 

Sobre todos estes coleccionismos construíuse en Europa o comercio da li-
brería, do que se serven e se lamentan a un tempo os doutos, porque “presto se 
hallará [España] aún sin aquellos libros propios y nacionales que primitivamente 
se imprimieron en estos reinos, y de los cuales jamás se ha hecho reimpresión” 
(Sarmiento 2002a: 124-125).
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Gondomar é resultado dun proxecto de investigación, desenvolvido no Instituto 
da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, co obxectivo de 
reunir nun repositorio dixital a produción escrita en lingua galega ao longo dos 
séculos xvi, xvii e xviii e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigado-
res e do público interesado unha serie de ferramentas para a súa interpretación e 
estudo.

Con este fin, Gondomar ofrece un catálogo depurado de textos do galego me-
dio, enriquecido con novas e significativas contribucións e cunha caracterización 
dos textos que ten en conta, por unha banda, a súa clasificación tipolóxica e, por 
outra, os seus trazos lingüísticos. Este catálogo aspira a servir para dar noticia 
do corpus textual da época na súa integridade, anotando os elementos falsos e 
apócrifos así como os diferentes graos de hibridación lingüística que presentan os 
textos, e mais para dar a coñecer a súa localización e as referencias bibliográficas 
relativas a cada un deles.

Por outra banda, Gondomar ofrece tamén unha edición dos textos xunto coa 
reprodución fotográfica dos orixinais ou das copias que serviron de base para 
realizala. A lectura e edición dos textos foi realizada polos membros do equipo de 
investigación, con criterios acordes con outros proxectos científicos semellantes 
e, en todo caso, uniformes e sistemáticos. A edición inclúe sempre dúas versións, 
unha transcrición paleográfica ou moi conservadora dos textos e unha edición 
interpretativa, con posibilidade de navegar entre unha e outra.

Forman igualmente parte do proxecto Gondomar o desenvolvemento de ferra-
mentas para a explotación áxil e fiable dos datos lingüísticos contidos no corpus; 
a elaboración de estudos que os analicen desde un punto de vista lingüístico e 
pragmático, indaguen nas condicións en que estes textos se produciron e recons-
trúan a súa peripecia histórica; e a presentación dos manuais que resumen as 
normas seguidas na transcrición, edición, etiquetación e lematización, e que son 
accesibles a través da web do proxecto (Álvarez / González Seoane 2017a).
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1. TIPOLOXÍA DOS TEXTOS GALEGOS DA IDADE MODERNA1

Como é ben coñecido, o nivel de cultivo atinxido polo galego ao longo da Idade 
Moderna presenta unhas cifras absolutas moi modestas. O reducido volume de 
textos producidos (ou conservados) nun período de tempo tan extenso determi-
na que a densidade de textos por unidade de tempo sexa moi baixa. Por outra 
banda, a irregular distribución dos textos no eixe cronolóxico provoca a existen-
cia de numerosas lagoas temporais, algunhas delas moi extensas, para as que non 
contamos con ningún testemuño escrito. 

Cómpre advertir ademais que, aínda que con algunha excepción notable, se 
trata de textos breves, moitos deles de circunstancias, creados para conmemorar 
un acontecemento destacado ou para concorrer a un certame, e concibidos para 
seren empregados nunha celebración ou data sinalada, pero non para seren con-
servados para a posteridade.

Polo demais, boa parte dos textos conservados é de autor descoñecido. Esta 
circunstancia é nalgúns casos consubstancial ao propio xénero ou tradición tex-
tual en que se inscriben, caso, por exemplo, dos vilancicos. Polo que se re�re 
aos autores coñecidos, cabe salientar que se trata de produtores letrados, algúns 
deles funcionarios, outros vinculados a determinados círculos nobiliarios e ecle-
siásticos. Un deles é, sen dúbida, o creado arredor da �gura singular de Diego 
Sarmiento de Acuña, primeiro conde de Gondomar (cfr. Álvarez / Rodríguez 
Montederramo 2002, 2004, 2005). Outros círculos corresponden a pequenos 
grupos de ilustrados, como o que reúne a tres dos irmáns Feijoo Montenegro 
(Benito, Plácido e Anselmo) e a Sarmiento, por unha banda, e o formado por 
María Francisca de Isla, Diego Antonio Cernadas y Castro e José Cornide Saa-
vedra, por outro. Finalmente, outro dos núcleos produtores de textos en galego 
aparece vinculado á Compañía de Xesús. Tal e como teñen mostrado autores 
como Cortijo / Zugasti (2016) e González Montañés (2007), semella evidente 
que o galego ocupaba un certo papel nalgunhas das actividades desenvolvidas nos 
colexios que a Compañía tiña en Galicia, e de xeito particular no teatro escolar 
producido en Lemos e Monterrei (cf. ademais Álvarez / González Seoane 2015, 
esp. 21-23).

1 Este apartado é unha reelaboración parcial de Álvarez / González Seoane (2016).
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Nalgúns casos, o emprego do galego vén imposto pola propia tradición tex-
tual. Isto é o que ocorre cos vilancicos en galego ou de galegos, e tamén cos par-
lamentos en galego (ou en algo que pretende pasar por galego) inseridos en en-
tremeses e comedias, que permiten aos seus autores caracterizar un personaxe 
fortemente estereotipado (cfr. González Seoane 2019). Noutros casos, en cam-
bio, especialmente nas pezas de maior ambición literaria, a adopción do galego 
é un indicador dunha convicción �rme por parte dos seus autores acerca da 
dignidade estética do galego e da súa aptitude para ser vehículo para a expresión 
de sentimentos elevados.

Se consideramos a produción textual conservada atendendo á súa tipoloxía, 
axiña nos decatamos de que, con independencia da clasi�cación que se adopte, 
son moitos os xéneros ou tipos de texto para os que non contamos con ningunha 
mostra. Malia todo, advírtese tamén unha marcada dispersión tipolóxica, o que 
se traduce nunha moi baixa densidade por tipo de texto. Este desenvolvemento 
irregular do cultivo do galego ao longo da Idade Moderna non resiste a compa-
ranza, nin en termos cuantitativos e nin cualitativos, coa que presentan neste 
mesmo período linguas con tradicións consolidadas e ininterrompidas. 

En calquera caso, resulta do máximo interese afondar nunha caracterización 
tipolóxica sistemática dos textos do corpus por mor das implicacións de carácter 
lingüístico e sociolingüístico que comporta. Non convirá esquecer, neste sentido, 
que o abano de tipos textuais cuberto por unha lingua nun momento dado da 
súa historia vén sendo considerado, xunto co tipo de temas tratados, un claro in-
dicador do nivel de cultivo e de elaboración atixindos por esa lingua, así como da 
función que esta desempeña e da consideración social de que goza dentro da súa 
comunidade (Kloss 1967, 34; Joseph 1978, 76-79). Pero ademais, como puxe-
ron de relevo as propostas metodolóxicas desenvolvidas no marco das chamadas 
“tradicións discursivas”, as clasi�cacións textuais adquiren unha relevancia que 
transcende o puro interese taxonómico. Neste sentido, por máis que de ningún 
xeito se deba identi�car “tradición discursiva” e “tipo de texto”, a identi�cación 
e caracterización dos tipos de texto poden proporcionarnos o marco primario ou 
básico para unha correcta valoración dos datos lingüísticos (Kabatek 2006, 165; 
2007, 337). Así, o tipo de texto pode impoñer certos elementos estruturais ou 
formais. Pénsese, por exemplo, nos condicionantes métricos, rítmicos e estró�-
cos dos textos poéticos, ou na estrutura recorrente que caracteriza os epistolares. 
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Noutras ocasións, o xénero ou tipo de texto pode propiciar a aparición de certas 
formas lingüísticas e di�cultar a doutras. Así, os textos teatrais e dialogados favo-
recen, por exemplo, o emprego de formas de primeira e segunda persoas, ou do 
imperativo, que teñen moita menor presenza en textos narrativos. Finalmente, 
o tipo de texto pode determinar a adopción por parte do seu autor dunha certa 
variedade ou rexistro en función da súa estratexia discursiva.

Estas consideracións teñen unha especial importancia en casos coma o que 
nos ocupa, en que o cultivo dunha lingua aparece fortemente restrinxido tanto 
cuantitativa como cualitativamente a un elenco moi limitado de tipos textuais.

a) Adscrición xenérica

Unha primeira clasi�cación, ben coñecida e habitual nas tipoloxías adoptadas na 
construción de corpus textuais, é a que permite distinguir entre textos literarios 
e non literarios. Polo que se re�re ao noso corpus, entre os primeiros cabe esta-
blecer os seguintes grupos:

• Poesía culta, de corte académico, maioritariamente profana, dentro da que 
ocupa un lugar central a poesía de circunstancias. Pertencen a este grupo as 
pezas compostas para festexar un acontecemento gozoso ou para lamentar 
un feito luctuoso, para participar en xustas e certames literarios, ou sim-
plemente para afagar un personaxe poderoso. A poesía culta está represen-
tada ao longo de toda a Idade Moderna, desde �nais do século xvi ata as 
postrimerías do xviii. En todo caso, cómpre sinalar que a concentración 
de textos se incrementa conforme avanzamos na liña do tempo, ata atinxir 
unha maior densidade na segunda metade do setecentos.

• Poesía popular e popularizante. Trátase, por regra xeral, de pequenas pezas, 
maioritariamente coplas, transmitidas oralmente e rexistradas por algún 
autor. A elas habería que engadir as compostas a imitación deste modelo, 
como as coplas que conforman o Coloquio de veinticuatro gallegos rústicos 
de Sarmiento (1746).

• Poesía cancioneiril. Forman parte deste grupo algúns poemas presentes en 
diversos cancioneiros hispánicos, principalmente casteláns, do século xvi. 
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Trátase de textos de transmisión dubidosa, escritos nun galego estereotipa-
do ou fortemente hibridado.

• Vilancicos. Conforman este grupo as composicións “en galego” ou “de ga-
legos” que eran cantadas, sobre todo en Nadal e Reis, en igrexas e catedrais, 
polo xeral fóra do territorio galegófono, en España, Portugal ou a América 
Hispánica. Aínda que os vilancicos comparten algunhas das características 
sinaladas a propósito doutros grupos (transmisión irregular, hibridación 
lingüística e, ocasionalmente, intencionalidade paródica), constitúen unha 
tradición ben diferenciada, o que fai aconsellable mantelos como tipo á 
parte.

• Textos dramáticos e dialogados. Integran este grupo algúns diálogos e pe-
zas de carácter entremesístico, escritos enteiramente en galego e, ademais, 
fragmentos e parlamentos en galego incluídos en obras teatrais en castelán 
ou plurilingües, producidas tanto dentro coma fóra de Galicia.

• Textos en prosa. Son moi escasas as mostras conservadas.

Polo que se re�re aos textos non literarios, cabe distinguir os seguintes tipos:

• Prosa documental, maioritariamente notarial. Trátase da manifestación 
epigonal dunha tradición iniciada no século xiii e mantida de maneira 
continuada ata o comezo do seu declive na segunda metade do xv. Aínda 
así, o galego subsiste, aínda que moi marxinalmente, neste tipo de textos 
ata ben entrado o século xvi.

• Correspondencia privada. Pertencen a este tipo un pequeno conxunto de 
cartas privadas, entre as cales cabe salientar dous grupos, datados entre 
1527 e 1530 e entre 1567 e 1626 e dirixidos, respectivamente, a Pedro 
Álvarez Soutomaior, terceiro conde de Camiña, e a Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar.

• Textos historiográ�cos. Neste grupo intégranse algunhas memorias e tex-
tos cronísticos que constitúen falsi�cacións de textos pretendidamente 
antigos realizadas ao longo do século xvii e tamén algúns outros textos 
que chegaron a nós a través de copias realizadas con posterioridade á súa 
composición.
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• Refráns e proverbios. Deste tipo de textos consérvanse algunhas compila-
cións, como a realizada por Hernán Núñez a mediados do século xvi.

• Glosas e anotacións marxinais. Trátase de framentos, frases ou palabras 
integradas en textos escritos noutro idioma ou anotadas á marxe de escritos 
e documentos.

b) Ámbito de difusión

Outro criterio de gran relevancia polas súas implicacións, tanto na esfera do pro-
piamente lingüístico coma no dominio sociolingüístico, é o ámbito de difusión 
primario dos textos. Este criterio permítenos establecer un eixe en cuxos extre-
mos se situarían, respectivamente, os textos concibidos orixinariamente como 
privados (por exemplo, as cartas particulares) e aqueloutros creados para a súa 
difusión pública (por exemplo, os textos publicados e difundidos a través da im-
prenta). Entremedias estarían os textos de contido non estritamente privado pero 
que, aínda así, non foron pensados para a súa difusión pública (por exemplo, boa 
parte da prosa documental) e, por outra banda, os textos que, por razóns que 
cumpriría analizar detalladamente, non foron dados á imprenta, pero que foron 
creados para ser lidos por un círculo restrinxido de persoas.

A contraposición entre textos públicos e privados solápase parcialmente coa 
distinción entre impresos e manuscritos. Así, os textos privados e os semipú-
blicos (dirixidos a un público restrinxido) aparecen, como é lóxico, en forma 
manuscrita; os textos impresos teñen, tamén obviamente, carácter público; non 
obstante, non todos os textos manuscritos teñen necesariamente carácter privado 
ou semipúblico.

c) Autonomía

Tomando como base este criterio podemos distinguir tres grupos:

• Textos autónomos, completos e independentes, que non forman parte 
dunha obra máis extensa. Nesta categoría poderíanse integrar tamén os 
textos autónomos que �guran en antoloxías ou compilacións de diverso 
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tipo, pero que non manteñen unha relación formal ou temática directa con 
outros textos contidos no mesmo volume.

• Textos autónomos integrados en antoloxías ou volumes colectivos xunto 
con outros textos cos que comparten trazos formais ou temáticos.

• Textos incluídos en obras máis extensas e integrados nelas en maior ou en 
menor medida.

d) Variedade lingüística

Atendendo á variedade lingüística empregada nos textos podemos establecer os 
seguintes tipos:

• Galego. Constitúe a categoría non marcada do corpus. Así pois, adscríben-
se a este tipo os textos escritos en galego que non participan das caracterís-
ticas de hibridación ou falsi�cación que de�nen os seguintes tipos.

• Hibridación galego-castelán. Rexístrase en textos escritos sobre unha base 
galega fortemente interferida por elementos tomados do castelán.

• Hibridación galego-portugués. Rexístrase en textos que presentan unha 
base galega cunha signi�cativa presenza de elementos do portugués.

• Galego arcaizante. Corresponden a este tipo os textos pretendidamente 
medievais que, como parte da súa estratexia falsi�catoria, tentan imitar, 
con desigual pericia, o galego antigo.

• Galego paródico. Adscríbense a este tipo os parlamentos postos en boca 
de personaxes galegos que, con intención paródica, tratan de remedar o 
galego seleccionando, acertadamente ou non, trazos estereotipados supos-
tamente representativos.

Non será preciso insistir demasiado na importancia deste parámetro para 
unha valoración axustada dos datos lingüísticos que presentan os textos.
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2. A EDICIÓN DE TEXTOS EN GONDOMAR (I). A TRANSCRICIÓN 
PALEOGRÁFICA2

Tal e como sinalabamos ao comezo, Gondomar  ofrece unha multiedición dos 
textos que forman parte do corpus, e que inclúe, ademais da reprodución facsi-
milar, unha transcrición paleográ�ca ou moi conservadora e unha edición inter-
pretativa. 

O punto de partida do proceso de edición constitúeo a transcrición dos textos 
orixinais nun documento xml de acordo co estándar TEI.

2.1. A cabeceira

Cada un dos documentos leva unha cabeceira (<teiHeader>) que contén todas as 
informacións que permiten identi�car o texto electrónico, o seu autor, as diferen-
tes persoas e entidades que tiveron algunha responsabilidade ou interviñeron no 
proceso de edición, as características da edición, os datos relativos á composición, 
publicación, transmisión e conservación do texto orixinal, así como a súa carac-
terización lingüística e tipolóxica.

A cabeceira integra os seguintes elementos básicos:

• <�leDesc>, que contén as informacións relativas á identi�cación, catalo-
gación e caracterización tanto do texto electrónico coma do texto orixinal 
(autoría, proceso de edición, composición, transmisión, publicación, etc.).

• <encodingDesc>, que documenta a relación existente entre o texto electró-
nico e o texto orixinal.

• <pro�leDesc>, que informa das características tipolóxicas e lingüísticas do 
texto.

2.1.1. Identi�cación e catalogación do texto

Os datos relativos á identi�cación e catalogación do texto documéntanse a través 
do elemento <�leDesc>, que contén á súa vez os seguintes elementos:

2 O protocolo completo e detallado para a transcrición dos textos pode verse en Álvarez / González Seoane 
(2017b).
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• <titleStmt>, no que se rexistran os datos identi�cativos do texto electró-
nico.

• <publicationStmt>, que recolle os datos que identi�can a entidade respon-
sable da edición do texto electrónico.

• <seriesStmt>, que identi�ca a serie ou colección en que se edita o texto 
electrónico.

• <sourceDesc>, que rexistra os datos identi�cativos e catalográ�cos do texto 
orixinal empregado como base da edición electrónica.

a) Identi�cación do texto electrónico

Os datos básicos que permiten identi�car o texto electrónico documéntanse a 
través do elemento <titleStmt> que, á súa vez, contén os seguintes elementos:

• <title>, no que se indica o título do texto en versión normalizada.
• <author>, no que se indica o autor do texto, tamén en versión normalizada.
• <respStmt>, que permite identi�car as distintas persoas que interveñen no 

proceso de edición do texto electrónico e as tarefas desenvolvidas por cada 
unha delas. Este elemento contén un ou varios elementos <resp> cun atri-
buto @n, a través do cal se indicará a tarefa realizada (“principal”, para os 
directores do proxecto; “funder”, para a entidade �nanciadora do proxecto; 
“edition”, para as persoas responsables da edición interpretativa; “transcrip-
tion”, para as persoas responsables da transcrición paleográ�ca; “annotation”, 
para as persoas responsables da lematización e anotación...), e, no seu in-
terior, un elemento <name>, no que se consigna o nome da persoa ou da 
entidade responsable de cada tarefa ou función.

b) Identi�cación da entidade responsable da edición do texto electrónico

O obxectivo desta sección é documentar, a través dun elemento <publicationStmt>, 
os datos editoriais correspondentes ao texto electrónico (entidade ou institución 
responsable da edición, lugar e data de publicación, dispoñibilidade do texto, 
etc.). Os elementos previstos nesta sección son os seguintes:
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• <publisher>, que permite rexistrar o nome da institución ou entidade res-
ponsable da edición do texto electrónico.

• <pubPlace>, no que se recolle o lugar de publicación do texto electrónico.
• <date>, no que se indica o ano de edición do texto electrónico.
• <availability>, no que se informa sobre a dispoñibilidade e condicións de 

uso do texto electrónico (restricións, licenzas, etc.).

c) Identi�cación da serie en que se inscribe o texto electrónico

Esta información introdúcese a través dun elemento <seriesStmt>, dentro do cal 
a indicación da serie ou colección se ofrece mediante un elemento <title>.

d) Identi�cación e catalogación do texto orixinal

Esta sección ten por obxecto identi�car e catalogar, mediante un elemento 
<sourceDesc>, o texto empregado como fonte para a edición do texto electrónico.

Para a de�nición dos campos que van integrar esta sección debe terse en con-
ta, por unha banda, que os textos que forman parte do corpus poden proceder 
tanto de fontes impresas coma manuscritas. Por outra banda, en calquera dos 
dous casos os textos poden constituír un obxecto individualizado (impreso ou 
manuscrito) ou ben formar parte dun obxecto máis amplo.

1. Fontes impresas

Os campos necesarios para a descrición de fontes impresas corresponden aos 
elementos agrupados baixo a etiqueta <biblStruct>, un dos elementos posibles 
dentro da etiqueta <sourceDesc>.

Débese ter en conta que a maior parte dos textos do corpus procedentes de 
fontes impresas son pezas, fragmentos ou partes contidas en obras máis am-
plas. En consecuencia, é necesario distinguir, por unha banda, unha serie de 
campos referidos ao texto propiamente dito, que se agrupan baixo un elemento 
<analytic>, e, por outra, unha serie de campos que se re�ren á obra ou volume 
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en que está contido o texto —ou ben ao texto cando este constitúe unha obra 
independente—, que se agrupan baixo un elemento <monogr>.

Dentro do elemento <analytic>, onde se describe o texto propiamente dito, 
poden inserirse os seguintes elementos:

• <author>, no que se indica o autor do texto tal e como �gura mencionado 
nel.

• <title>, no que se indica o título orixinal do texto na forma en que �gura 
neste.

• <date>, que se cobre só cando o texto leva unha data diferente da data de 
edición da obra que o contén.

• <textLang>, no que indica a lingua ou linguas en que está escrito o texto.

A información sobre a obra en que se inscribe o texto (ou sobre o texto, cando 
este constitúe unha obra independente) rexístrase, como xa queda dito, mediante 
un elemento <monogr>, que contén á súa vez os seguintes elementos:

• <author>, no que se indica o nome do autor da obra tal e como �gura nela.
• <editor>, no que se indica, no caso de antoloxías e obras de autor múltiplo, 

o nome da persoa que actúa como editor ou compilador.
• <title>, no que se consigna o título do volume ou da publicación periódica 

de que forma parte o texto.
• <imprint>, no que se indican os datos relativos á publicación do texto. Para 

iso, no seu interior insírense os elementos <pubPlace>, para indicar o lugar 
de publicación; <publisher>, para rexistrar o nome da editora ou imprenta, 
e <date>, para consignar o ano de publicación da obra.

• <extent>, no que se indica o número de páxinas que compoñen a obra.
• <textLang>, no que se indica a lingua ou linguas empregadas na obra.
• <biblScope>, a través do cal se indica en que lugar da obra (volume, núme-

ro, páxinas) está localizado o texto.
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2. Fontes manuscritas

Os elementos necesarios para a descrición de fontes manuscritas corresponden ás 
informacións agrupadas baixo o elemento <msDesc>, un dos elementos posibles 
dentro de <sourceDesc>.

O elemento <msDesc> pode, á súa vez, conter no seu interior os seguintes 
elementos:

• <msIdenti�er>, que contén todas as informacións necesarias para identi�-
car e localizar o manuscrito correspondente ao texto. 

• <msContents>, que recolle a descrición da parte do manuscrito que con-
tén o texto.

• <physDesc>, que permite realizar unha descrición completa das caracterís-
ticas físicas do manuscrito.

• <history>, no que se recolle a información sobre a historia do manuscrito.

No interior do elemento <msIdenti�er> intégrase unha serie de elementos 
que teñen por obxecto identi�car e localizar o manuscrito correspondente ao 
texto (ou en que �gura o texto):

• <institution>, no que se recolle o nome da institución en que se encontra 
depositado o manuscrito.

• <repository>, no que se recolle o nome da biblioteca ou arquivo no que se 
conserva o manuscrito.

• <settlement>, no que se rexistra o nome da cidade en que se encontra a 
dita institución.

• <country>, no que se rexistra o nome do país correspondente.
• <collection>, no que se indica o nome da colección de que forma parte o 

manuscrito.
• <idno>, no que se indica a signatura do manuscrito.
• <altIdenti�er>, que pode conter no seu interior os elementos sinalados 

anteriormente, e que permite documentar o paso do manuscrito por 
outras institucións, así como sinaturas que tivo anteriormente dentro 
da mesma institución.
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• <msName>, no que se consigna o nome con que é coñecido o manuscrito 
que contén o texto.

No interior do elemento <msContents> intégrase unha serie de elementos 
que teñen por obxecto describir o contido do manuscrito e, en particular, a parte 
do manuscrito que contén o texto (tanto se manuscrito e texto coinciden coma 
se non):

• <textLang>, no que se indica a lingua ou linguas empregadas no conxunto 
do manuscrito.

• <msItem>, que permite rexistrar as informacións relativas á parte do ma-
nuscrito que contén o texto. Para iso, no seu interior inclúense os seguintes 
elementos:

 0 <author>, no que se consigna o nome do autor ou autora do texto na 
súa forma orixinal, non normalizada. 

 0 <title>, no que se consigna o título do texto na súa forma orixinal.
 0 <respStmt>, no que se consignan outras mencións de responsabilidade. 

Con este �n, emprégase o atributo @n para indicar a función realiza-
da (“edition”, “transcription”, “translation”, etc.) e o elemento <name> 
para documentar o nome da persoa responsable.

 0 <locus>, no que se indica a localización do texto dentro do manuscrito.
 0 <textLang>, no que se indica a lingua ou linguas empregadas no 

texto.

No interior do elemento <physDesc> intégrase unha serie de elementos que 
teñen por obxecto describir as características físicas do manuscrito:

• <objectDesc>, que contén á súa vez unha serie de elementos destinados a 
describir as características do manuscrito:

 0 <supportDesc>, no que se recollen as informacións relativas aos aspec-
tos materiais do manuscrito, da súa constitución, do seu estado de con-
servación, etc.
 § <support>, para indicar o tipo de soporte (papel, pergamiño...).
 § <extent>, para indicar o número de páxinas.
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 § <dimensions> (cun atributo @unit, no que se indica a unidade de 
medida e uns elementos <height> e <width>), para indicar as medi-
das do manuscrito.

 § <collation>, para indicar como está constituído �sicamente o ma-
nuscrito.

 § <foliation>, para indicar o sistema empregado para a numeración 
das páxinas do manuscrito.

 § <condition>, para dar conta do estado de conservación do manus-
crito.

 0 <layoutDesc>, no que se ofrecen detalles sobre a distribución do texto 
en páxina.

• <handDesc>, no que se dá conta das mans que interviñeron no manuscri-
to.

• <bindingDesc>, no que se indica o tipo de encadernación do manuscrito. 

Finalmente, no interior do elemento <history> intégrase unha serie de ele-
mentos que teñen por obxecto estruturar a información sobre a historia do ma-
nuscrito:

• <origin>, no que se indica, se é posible, cando, onde e en que circunstan-
cias foi redactado o manuscrito.

• <provenance>, no que se documenta, se é posible, o percorrido do ma-
nuscrito desde a súa redacción ata a súa adquisición polo seu propietario 
actual.

• <acquisition>, no que se indica, se é posible, a fórmula ou procedemento 
polo que o manuscrito chegou ás mans do propietario actual.

2.1.2. Relación entre texto electrónico e texto orixinal

Esta información consígnase a través dun elemento <encodingDesc>, no que se 
indica de xeito sumario o tipo de edición realizada e as modi�cacións introduci-
das na edición electrónica con respecto ao texto orixinal. 
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2.1.3. Clasi�cación lingüistica e tipolóxica do texto

Para a clasi�cación lingüística e tipolóxica do texto emprégase un elemento <pro-
�leDesc>, que á súa vez contén no seu interior os seguintes elementos:

• <creation>, que contén no seu interior un elemento <date> no que se indi-
ca o ano en que se quere datar o texto. Este elemento será empregado logo 
como parámetro nas buscas que se realicen sobre o corpus.

• <textClass>, que contén no seu interior un elemento <keywords>. No seu 
interior consígnanse, a través do elemento <term>, as características tipoló-
xicas do texto de acordo cos seguintes parámetros de clasi�cación:

 0 @subcat=“source type”, que permite indicar se o texto é impreso ou 
manuscrito.

 0 @subcat=“text type”, que permite clasi�car o texto como literario (para 
o que se prevén os seguintes tipos: poesía culta, poesía popular, poesía 
cancioneiril, vilancico, texto dramático ou dialogado, texto en prosa) 
ou como non literario (para o que se prevén os seguintes tipos: pro-
sa documental, correspondencia privada, texto historiográ�co, refráns 
e proverbios, e glosas e anotacións).

 0 @subcat=“circulation”, que permite clasi�car o texto como privado, se-
mipúblico ou público.

 0 @subcat=“autonomy”, que permite clasi�car o texto como autónomo, 
compilado ou non autónomo.

• <langUsage>, cun elemento <language> no seu interior, que permite 
identi�car a lingua, variedade ou rexistro en que está escrito o texto. Sen 
prexuízo de que sexa necesario ampliar esta clasi�cación, prevense a priori 
as seguintes variedades: galego, hibridación galego-castelán, hibridación 
galego-portugués, galego arcaizante, galego paródico.

2.2. A transcrición do texto

Os criterios de transcrición adoptados teñen por obxecto fornecer un primeiro 
nivel de edición que reproduza o texto orixinal coa máxima �delidade posible. 
Por esta razón, óptase por respectar as grafías empregadas (agás no caso de gra-
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femas desusados, coma o  , que se resolve en s), a acentuación, a puntuación, a 
separación de palabras, as abreviaturas, os saltos de liña, columna e páxina, etc. 
Ademais, sinálanse as lagoas, riscaduras, emendas e di�cultades de lectura apre-
ciadas no texto orixinal, que se visualizan na aplicación de lectura mediante o 
contraste de cor.

2.2.1. Elementos estruturais básicos

O texto propiamente dito queda demarcado dentro do documento xml por un 
elemento <text>, que contén un elemento obrigatorio <body>. Este pode ir pre-
cedido dun elemento opcional <front> e seguido dun elemento <back>, tamén 
opcional:

• <body> contén o texto propiamente dito.
• <front> emprégase para demarcar mencións que preceden o texto e que 

non forman parte del, como por exemplo, un título ou a indicación do 
tipo de estrofa de que se trata, o nome do autor, unha dedicatoria, etc. 

• <back> emprégase para demarcar mencións de características análogas ás 
mencionadas para <front> que aparecen a continuación do texto propiamen-
te dito (por exemplo, nome do autor, lugar de redacción do texto, data...).

O elemento <front> pode conter, á súa vez, unha ou varias seccións, que se 
marcan empregando o elemento <div>. Á súa vez, <div> pode conter un ou va-
rios dos seguintes elementos, entre outros:

• <head> para a mención do título e autor do texto.
• <epigraph> para as citas introdutorias, dedicatorias, etc.
• <set> para a descrición da escena ou para a localización espacial ou tempo-

ral da acción (no caso das pezas teatrais ou parateatrais).
• <castList> para introducir a relación de personaxes (e eventualmente o re-

parto de actores) no caso de pezas teatrais ou parateatrais. Este elemento 
pode incluír, á súa vez, un elemento <head> para introducir a fórmula 
empregada para encabezar esta sección no texto orixinal e un elemento 
<castItem> para cada personaxe.
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O elemento <body> contén un ou varios elementos <div>, que corresponden 
ás divisións ou seccións que pode presentar o corpo do texto. Emprégase este 
elemento para diferenciar, por exemplo, partes do texto separadas por epígrafes, 
espazos en branco, sinais divisorios, etc. 

Nos textos en prosa e verso, cada elemento <div> pode conter un ou varios 
dos seguintes elementos:

• <p> para parágrafos en prosa.
• <lg> para grupos de versos que funcionan como unha unidade formal (por 

exemplo, estrofas, retrousos, etc.). Os distintos versos contidos dentro dun 
elemento <lg> están demarcados polo elemento <l>.

Nos textos teatrais ou parateatrais, as diferentes unidades estruturais márcanse 
mediante cadanseu elemento <div>, que, de ser o caso, vai acompañado dun atri-
buto @type no que se indica o tipo de unidade de que se trate (“act”, “scene”...) 
e dun atributo @n no que se indica o número que corresponda.

Nos textos dramáticos e, en xeral, nos textos dialogados, cada unha das in-
tervencións vai inserida dentro dun elemento <sp>, acompañado dun atribu-
to @who, no que se especi�ca o nome ou a identidade do personaxe que fala. 
Esta identi�cación realízase a través dunha forma normalizada e, por tanto, non 
necesariamente coincidente coa que �gura no texto orixinal introducindo cada 
parlamento. Este elemento <sp> pode, á súa vez, conter os seguintes elementos:

• <speaker> para a indicación do nome ou mención tal e como �gura no 
texto orixinal.

• <p> para os parlamentos en prosa.
• <l> para os parlamentos en verso.
• <lg> para poemas, cancións ou fragmentos en verso inseridos no texto e 

que presentan entidade propia. Este elemento contén no seu interior un 
elemento <l> para cada verso.
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Nos textos teatrais e parateatrais, as indicacións escénicas (decorados, accións 
que realizan os personaxes, entradas e saídas de escena, etc.) márcanse mediante 
o elemento <stage>.

Finalmente, o elemento <back> pode, á súa vez, conter unha ou varias sec-
cións, que se marcan mediante o elemento <div>. Este elemento pode incluír no 
seu interior outros elementos, como por exemplo:

• <trailer> para indicacións de �nal de texto, colofóns, etc.

2.2.2. Saltos de páxina, columna e liña

a) Saltos de páxina

O comezo dunha nova páxina ou folio márcase cun elemento <pb/>. Este ele-
mento vai acompañado de dous atributos:

• @n, que indica o número de páxina ou folio.
• @facs, que permite vincular as páxinas do texto cos arquivos que conteñen 

as reproducións facsimilares correspondentes. 

b) Saltos de columna

Os saltos de columna márcanse inserindo no lugar correspondente un elemento 
<cb/>, seguido dun atributo @n que indica o número de columna. Para este �n 
empréganse as letras “a” e “b” (e “c”... no caso improbable de que sexan máis de 
dúas).

c) Saltos de liña

Nos textos en prosa os saltos de liña márcanse inserindo no lugar correspondente 
un elemento <lb/>, seguido dun atributo @n que indica o número de liña. 

Para a indicación das liñas nos textos en verso emprégase, segundo queda dito, 
un elemento <l>.
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Nos casos en que o salto de liña cadre no interior dunha palabra, o elemento 
insírese no lugar correspondente (con eliminación do guión de �nal de liña).

2.2.3. Riscaduras e supresións existentes no texto orixinal

Os fragmentos que no texto orixinal aparecen riscados mediante un trazo ou un 
borrancho márcanse mediante un elemento <del> seguido dun atributo @type, 
no que se indica “overstrike”.

No caso de que o texto riscado sexa lexible, esta circunstancia sinálase confor-
me se indica a seguir:

<del type=“overstrike”>ti</del> non me has ti de aloumiñar

Se, pola contra, o texto riscado é ilexible, emprégase un elemento baleiro con 
indicación, se é posible, do número de caracteres riscados (mediante os atributos 
@quantity e @unit):

<del type=“overstrike” quantity=“4” unit=“character”/>

2.2.4. Correccións e adicións existentes no texto orixinal

Para indicar a introdución dun ou varios caracteres que substitúen outros que 
�guraban no texto emprégase o elemento <subst>. 

• Dentro do elemento <subst> o fragmento suprimido márcase mediante 
un elemento <del>, seguido dun atributo @type no que se indica o proce-
demento empregado para a corrección (“overwrite” para correccións me-
diante sobrescritura, “overstrike” para correccións mediante riscaduras e 
borranchos...).

• O texto engadido indícase mediante un elemento <add>, seguido dun 
atributo @place, no que se especi�ca o lugar en que se insire o texto en-
gadido: “above” (sobre a liña), “below” (baixo a liña), “inline” (na liña), 
“margin” (na marxe esquerda ou dereita), “top” (na marxe superior da pá-
xina), “bottom” (na marxe inferior da páxina), “overleaf ” (no reverso da 
páxina).
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A seguir, ofrécense algúns exemplos de intervención.

1. Texto sobrescrito

Trátase de casos en que a corrección se realizou no texto orixinal escribindo 
un ou varios caracteres directamente enriba dos que se pretendía substituír ou 
corrixir:

é<subst><del type=“overwrite”>b</del><add>v</add></subst>òs para cubizár

Se o texto substituído non resultase lexible, emprégase a etiqueta baleira co-
rrespondente, pero, sempre que resulte posible, con indicación do número de 
caracteres eliminados:

é<subst><del type=“overwrite” quantity=“1” unit=“character”/><add>v</add></subst>os.

2. Corrección na interliña

Trátase de casos en que a corrección se realizou no documento orixinal riscando 
un ou varios caracteres e inserindo outros na interliña (superior ou inferior):

Se<subst><del type=“overstrike”>stanno</del> <add place=“above”>d’esta</add> 
</subst> non dòu de costas

Tamén neste caso, se o texto riscado non resultase lexible, emprégase a etique-
ta baleira con indicación do número de caracteres riscados:

Se<subst><del type=“overstrike” quantity=“6” unit=“character”/> <add place=“above”>d’esta 
</add></subst> non dòu de costas

3. Inserción de texto na liña

Neste caso, a corrección realizouse no orixinal mediante a inserción de texto na 
propia liña:

non me has <add place=“inline”>ti</add> de aloumiñar?
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Se ademais da inserción no orixinal hai algún elemento riscado, este indícase 
mediante un elemento <del>, conforme se indica no apartado 2.2.3.:

<del type=“overstrike”>ti</del> non me has <add place=“inline”>ti</add> de aloumiñar?

4. Inserción de texto na marxe

Para a inserción de texto na marxe esquerda, dereita, superior ou inferior da pá-
xina, ou no reverso emprégase tamén o elemento <add> co atributo @place, no 
que se indica se o texto foi inserido na marxe (“margin”), na parte superior da 
páxina (“top”), na parte interior da páxina (“bottom”) ou no reverso (“overleaf”).

2.2.5. Espazos en branco no texto orixinal

Se o texto presenta un espazo en branco claramente perceptible (como por exem-
plo o deixado adrede para ser cuberto logo cun dato que se descoñece no mo-
mento da redacción), emprégase o elemento <space/>, cos atributos @quantity 
e @unit:

e viron un <space quantity=“4” unit=“character”/> no ceo

2.2.6. Deterioración do soporte

Emprégase o elemento <damage> para dar conta daqueles casos en que o soporte 
material do documento presenta unha área deteriorada, por exemplo, por rotura, 
queimadura, acción de insectos ou roedores, humidade, etc., de tal xeito que 
falta unha parte do texto ou ben este resulta total ou parcialmente ilexible. Este 
elemento pode ir acompañado dos seguintes atributos:

• @agent, para indicar a causa da deterioración (“�re”, “smoke”, “mildew”...)
• @unit, para o tipo de unidade (“character”, “word”, “line”...)
• @quantity, para o número de unidades afectadas (“1”, “2”, “3”...)

Así, se, por exemplo, como consecuencia da acción do lume nun documento 
falta a parte superior dunha páxina, correspondente aproximadamente ás tres 
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primeiras liñas, indícase esta circunstancia mediante un elemento baleiro <da-
mage/>:

<damage agent=“�re” unit=“line” quantity=“3”/>

Se por esta mesma causa falta a zona esquerda dunha páxina, indícase ao co-
mezo de cada liña o número aproximado de caracteres que faltan:

<damage agent=“�re” unit=“character” quantity=“8”/>

Cando dentro dunha área deteriorada hai palabras ou caracteres que se poden 
ler emprégase un elemento <damage> para delimitar a área. No seu interior, os 
fragmentos non recuperables indícanse mediante o elemento <gap> (cos atribu-
tos @quantity e @unit). Os fragmentos lexibles indícanse sen máis, ou, no caso 
de que a lectura sexa insegura, demarcados por un elemento <unclear>:

<damage agent=“�re”><gap unit=“characters” quantity=“4”/><unclear>eiro</unclear> 
</damage>

Cando todo ou parte do texto que falta nunha área deteriorada é recons-
truíble de xeito hipotético ou conxectural, este indícase mediante un elemento 
<supplied>:

<damage agent=“�re”><supplied>querido</supplied></damage>

2.2.7. Di�cultade de lectura e ilexibilidade do texto

Cando o texto presenta nalgún punto di�cultades de lectura, emprégase o ele-
mento <unclear> (non demarcado por <damage>) para indicar o fragmento so-
bre o que editor ten dúbidas:

<unclear>verda</unclear>deiro
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2.2.8. Notas ou glosas á marxe

Cando o texto presenta glosas ou notas explicativas á marxe, estas indícanse co 
elemento <textnote>, que se insire no lugar do texto a que corresponda a nota 
(a continuación da palabra ou palabras glosadas, na �n da liña ou do parágrafo, 
etc.).

O elemento <textnote> complétase cos atributos @type (para o tipo de in-
formación introducida: “gloss”...) e @place (para o lugar en que �gura a nota no 
texto orixinal: “margin”, “bottom”...).

<l>Embejando o Indo, è o Ganjes</l>
<l>Os nosos Sar, è Sarela <textnote type=“gloss” place=“margin”><foreign xml:lang 
=“es”>Rios de Santiago</foreign>.</textnote>.</l>

2.2.9. Cambios de man

Se nun texto manuscrito aparecen varias mans, os sucesivos cambios indícanse 
mediante un elemento <handShift/> acompañado dun atributo @new, no que se 
indica a man de que se trate:

<handShift new=“#h1”/>

Cómpre lembrar que as diferentes mans deben quedar identi�cadas na cabe-
ceira dentro do elemento <handNote>.

2.2.10. Cambios de lingua

Na cabeceira dos textos hai un elemento que permite identi�car a lingua prin-
cipal do texto (“gl”) e, ao mesmo tempo, precisar a variedade empregada (gale-
go, galego paródico, galego arcaizante, hibridación galego-castelán, hibridación 
galego-portugués).

Cando nun texto do corpus aparecen fragmentos escritos noutra lingua, esta 
circunstancia indícase mediante un elemento <foreign> acompañado dun atri-
buto @xml:lang, mediante o que se especi�ca a lingua de que se trate, sempre de 
acordo co sistema de abreviaturas normalizado (cfr. http://www.iana.org/assig-
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nments/language-subtag-registry/language-subtag-registry): “es” (español), “la” 
(latín), “pt” (portugués), etc.

<foreign xml:lang=“es”>SONETO GALLEGO de el Liçenciado Pedro Bazquez de 
Neyra</foreign> <lb/> <foreign xml:lang=“la”>RESPICE FINEM</foreign>

2.2.11. Imaxes

Cando no texto aparece inserido un debuxo ou imaxe sinálase a súa presenza me-
diante o elemento <�gure>, que pode conter, á súa vez, outros elementos, coma 
no exemplo que segue, en que temos un debuxo (indicado mediante un elemento 
<graphic>, acompañado dun atributo @url onde se indica o arquivo que o con-
tén) precedido dunha referencia bíblica a xeito de título ou cabeceira (marcada 
mediante un elemento <head>) e seguido duns versos (indicados mediante un 
elemento <lg>):

<�gure>
     <head>
          <p>
               <foreign xml:lang=“la”>Frumentum electorum (Zach. 9)</foreign>
          <p>
     </head>
     <graphic url=“frumentum.png”/>
     <lg>
          <l><foreign xml:lang=“es”>El pan de los escogidos</foreign></l>
          <l><foreign xml:lang=“es”>Corriendo le e de ganar</foreign></l>
          <l><foreign xml:lang=“es”>Si acierto bien a parar</foreign></l>
     </lg>
</�gure>
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3. A EDICIÓN DE TEXTOS EN GONDOMAR (II). A EDICIÓN 
INTERPRETATIVA3

Tomando como punto de partida a transcrición paleográ�ca, abórdase a elabora-
ción dun segundo nivel de edición, correspondente á edición interpretativa, que 
ten por obxecto facilitarlle ao lector moderno unha lectura e interpretación do texto 
acorde co que, segundo o xuízo do editor ou editora, sería a vontade autorial. 
Ao tempo, a edición interpretativa aspira a facilitar o traballo de recuperación de 
datos a partir do corpus, para o que resulta imprescindible reducir no posible a 
heterografía e outras formas de variación non relevantes do punto de vista lin-
güístico. Por iso, dentro do respecto básico ao teor do orixinal, na edición inter-
pretativa intervense de forma fundamental, como veremos a seguir, en aspectos 
de carácter formal.

Todo o proceso de edición dos textos, así como a súa anotación morfosin-
táctica e a súa lematización, realízanse a través de TEITOK, unha plataforma 
desenvolvida por Maarten Janssen que permite a multiedición, anotación, le-
matización e visualización de textos en formato xml e, ademais, a súa compi-
lación e explotación como corpus lingüístico (cfr. Janssen 2016 e a contribu-
ción de Janssen / Vaamonde neste mesmo volume). As modi�cacións e variantes 
correspondentes á edición interpretativa introdúcense a través dun formulario 
dispoñible na plataforma. Este formulario permite tamén introducir para cada 
token a forma estándar correspondente. Isto posibilita que, logo, na ferramenta 
de visualización dos textos sexa posible alternar entre os diferentes niveis de edi-
ción (transcrición, edición interpretativa, edición modernizada). Polo demais, a 
introdución da forma estándar permite a lematización e anotación automática 
dos textos. En todos os casos, as variantes introducidas a través do formulario 
insírense de xeito automático no documento xml como atributos do token de 
que se trate en cada caso.

3 Unha versión máis detallada dos criterios para a elaboración da edición interpretativa poden verse en 
Álvarez / González Seoane (2017c).
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Figura 1. Formulario de edición do token en TEITOK

Segundo queda dito, a edición interpretativa parte da transcrición paleográ-
�ca, da que se toman as que se consideran as lecturas de�nitivas do texto, eli-
minando por tanto as indicacións de emendas, insercións, riscaduras, etc. Do 
mesmo xeito, os treitos ilexibles e as lagoas márcanse no texto simplemente cun 
signo convencional ([...]), mais sen indicación da súa extensión. Por outra banda, 
resáltanse cun código de cor as lecturas hipotéticas ou conxecturais e desenvól-
vense as abreviaturas. Sexa como for, dado que a aplicación de lectura dos textos 
permite alternar en todo momento entre os diferentes niveis de edición, sempre 
resulta posible recuperar ou comprobar a información que a edición interpreta-
tiva non ofrece.

Polo demais, na edición interpretativa a intervención dos editores queda limi-
tada ao plano grá�co, e máis en concreto aos seguintes aspectos:

• Regularízase a separación de palabras, seguindo de maneira xeral o criterio 
do galego moderno (ou, cando isto non é aplicable, o do portugués):

da quel gran Cavaleyro → daquel gran cabaleiro
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• Regularízanse, conforme ao criterio dos editores, formatos de letra (cursi-
vas, versaletas, etc.). Así, por exemplo, adóptase a cursiva para transcribir 
os retrousos ou as coplas que dan pé ás glosas.

• Regularízase o emprego dos signos de puntuación:

 0 Suprímense ou engádense signos de puntuación consonte a interpreta-
ción que os editores entenden que se lle debe dar ao texto:

Mandan, que se han de compòr / Vinte copras → Mandan que se han de compor / 
vinte copras

 0 No caso dos signos de admiración e interrogación, procúrase utilizar, 
sempre que resulta posible, o inicial e o �nal:

sopòn a vn luceyro sò: / Cinco à vn, è ser Galegos? → s’opón a un luceiro só: / 
¿cinco a un e ser galegos?  

 0 Utilízase a raia para demarcar os incisos:

Ou luceyros (diz à Estrela, Facendo das luzes voz) → Ou luceiros —diz à Estrela, 
facendo das luzes voz—,

 0 Márcase con raia o estilo directo cando ten forma de diálogo. Cando, 
pola contra, forma parte do mesmo parágrafo, enmárcase entre comiñas 
angulares:

—Ou luceiros —diz a estrela, / facendo das luces voz—, / miraime, miraime 
ben, / verès quen vos arrolou (...).

unha táboa de pedra con letras que rezaban: «Aiquí será poboada la gran cibdad».

 0 Nos diálogos, utilízanse comiñas de seguimento cando o parlamento 
dun personaxe se estende por máis dun parágrafo ou estrofa:

—Ou, luceiros —diz a estrela, 
facendo das luces voz—, 
miraime, miraime ben, 
verés quen vos arrolou. 
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»Eu vos faixei coma nenos; 
¿querés qu’eu non sexa mor? 
Reparai qu’o voso lume 
ós meus peitos se criou.  

• Regularízase, de acordo co uso moderno, o emprego de maiúsculas e mi-
núsculas. En particular, no caso dos textos en verso evítase o uso de maiús-
cula para marcar o comezo do verso, agás que o seu uso obedeza a algunha 
outra xusti�cación.

• Regularízase á moderna, con carácter xeral, o emprego do acento grá�co, 
tanto cando este se usa para marcar a intensidade coma cando ten función 
diacrítica.

 0 A contracción da preposición a e o artigo masculino (representada nos 
textos como <o, ò, ó, ho...>) regularízase en ó (e non en ao):
Obrigada ò seu respeyto → obrigada ó seu respeito

 0 Nos casos de dúbida, óptase pola interpretación máis congruente desde 
o punto de vista dos editores ou, en todo caso, pola máis conservadora:
Fonseca ò mundo pasmou → Fonseca o mundo pasmou 

• Regularízase, conforme o uso moderno, o emprego da diérese:
antiguidade → antigüidade

• Utilízase o apóstrofo para marcar elisións fonéticas de diverso tipo:

 0 Nas elisións vocálicas, úsase tanto se así consta no orixinal coma no caso 
de ser necesario para marcar a separación de palabras:
un par d’anos → un par d’anos.

Ou so seu respeyto foi → ou s’o seu respeito foi 

 0 Nas amálgamas do tipo prautra, pronha, utilízase para separar o seg-
mento grá�co que corresponde ao nexo, sen vogal �nal, do que corres-
ponde ao determinante, coa vogal inicial modi�cada:
pronha vida → pr’onha vida
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 0 Emprégase para separar o segmento consonántico e o vocálico en casos 
de crase entre a vogal �nal dunha forma verbal e a inicial do clítico:
Castigos Noso Señor → Castig’os Noso Señor

bejos calados → vex’os calados

 0 Nos casos en que a contracción comporta a modi�cación grá�ca dalgún 
dos elementos implicados, reponse a grafía correspondente:
dixo co vira → dixo qu’o vira

 0 Nas palabras rematadas en -ade, -ede, -ude e as súas variantes truncadas, 
mantense a grafía do texto cando a variante empregada no texto remata 
en vogal tónica ou en -de; mantense tamén cando o texto presenta unha 
variante en -d seguida de consoante ou pausa; pola contra, emprégase 
apóstrofo cando o texto presenta unha variante en -d seguida de vogal:
Mais tamen è gran verdade / Que non tuvo à terra Pay → mais tamén é gran ver-
dade / que non tuvo a terra pai

E verda que foi seu Fillo → É verdá que foi seu �llo

se esta cidad vive → se esta cidad vive

que cõ sua autoridad ajudase → que con súa autoridad’axudase

 0 Nas formas apocopadas san/sant, gran/grand aplícase o mesmo criterio 
indicado na alínea anterior:
Do gran Iulio → do gran Xulio

grand prez → grand prez

Do grand home → do grand’home

 0 Emprégase para separar a variante n(o) do adverbio de negación ante 
palabra iniciada por vogal:
ne verdade → n’é verdade

no è razón → no’é razón

Que no ay no descuberto → que no’hai (= non hai) no descuberto

no ostante → no’ostante

nostante → n’ostante
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 0 No caso das contraccións con clíticos do acusativo de terceira persoa 
procédese como se indica a seguir:
no vin → n’o vin

noo vin → no’o vin

noa via → no’a vía

navia → n’a vía

 0 Non se marcan con apóstrofo as reducións grafemáticas que se editan 
restablecendo os grafemas correspondentes (fundamentalmente, entre 
sibilantes e/ou róticos):
da suas letras → das suas letras

• Regularízase conforme o uso moderno o emprego do guión de enlace. Uti-
lízase ademais nestoutros casos, non previstos na norma actual:

 0 Para marcar o linde nos casos de contracción do adverbio non cos clíti-
cos de primeira persoa de plural e de terceira de singular ou plural, con 
redución ou amálgama da nasal �nal, de acordo coa seguinte táboa:

Orixinal Ed. interpretativa

non + P3 ou P6 non-o, non-a, non-os, non-as non-o, non-a, non-os, non-as

nono, nona, nonos, nonas non-o, non-a, non-os, non-as

nonno, nonna, nonnos, nonnas non-no, non-na, non-nos, non-nas

non + P4 nonos no-nos

nonnos non nos

 0 Para marcar a redución fonética do adverbio non ante nasal ou noutros 
contextos:
No mo dà ò corazon → no-mo dá o corazón

 0 Para marcar a epéntese de [j]:
a yalma → a i-alma

 0 Para marcar a separación de pronomes mesoclíticos:
dicir-vos-ei
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 0 Non se usa guión, en cambio, como marca de separación entre a varian-
te <i> da conxunción copulativa e a vogal coa que forma sílaba:

yeu → i eu

ela ieles → ela i eles

• Mantéñense con carácter xeral as contraccións que presentan os textos 
orixinais, e, cando procede, márcanse cun acento diacrítico seguindo os 
criterios normativos que rexen o uso do acento grá�co no galego moderno:

Orixinal Edición interpretativa

a + o, os ao(s), â o(s), à o(s)... ao, aos

pra + o, a, os, as pro(s) / pra(s), pró(s) / prá(s), 
prô(s) / prâ(s)...

pró, prá, prós, prás

ca+o, a os, as có(s) / cá(s), cò(s) / cà(s), co(s) / 
ca(s)...

có, cá, cós, cás

con + el, ela, eles, 
elas

coel(es) /coela(s), co-el(es) / co-
ela(s), co el(es) / co ela(s)...

coel, coela, coeles, coelas

 0 Gráfanse conforme o uso moderno aquelas secuencias en que a con-
tracción non repercute na contaxe de sílabas nin noutros aspectos da 
versi�cación:

Todos os de este destreyto → todos os deste destreito

 0 Pola contra, cando isto non ocorre, os membros da secuencia manté-
ñense separados:

Si o nacer con vnha Estrela → Si ó nacer con unha estrela

• Regularízase, conforme o uso moderno, o emprego de grafemas e dígrafos. 
O obxectivo é eliminar na edición interpretativa a variación grá�ca que 
carece de relevancia desde o punto de vista fonético, sempre considerando 
o estadio lingüístico do momento de produción dos textos. A seguir mós-
transe as intervencións máis frecuentes:
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Grafía orixinal Ed. interpretativa Exemplos

<ç, z> + e, i ce, ci Porçia → Porcia

he dezernos, que rezemos → é decernos 
que recemos

<qu> (/kw/) cu questios → cuestiós

quando → cuando

<ç> + a, o, u za, zo, zu obrigaçon → obrigazón

<g> + e, i (/g/) gue, gui gerra → guerra

<g, j, x> / / x fayja → faixa

<h> h/ø ay → hai

he → e, he → é

<th> (/t/), <ch> (/k/) t, c theologia → teoloxía

charta → carta

<ph> (/f/) f Philippo → Filipo

Nympha → ninfa

<y, j> (/i/) i bay → vai

Ceyo → ceio

<j> (/ /) (gheada) gh prolojos → próloghos

<j, g> (/x/) (castelanismos) j, g Jvan → Juan

<n h, mh, n...> /ŋ/ nh Vn ha cerba Mansa → unha cerva mansa

Umha laranxa → unha laranxa

Hum-ha campaiña → unha campaíña

una freira → unha freira

sacaras un a Racion → sacarás unha ración

<n, m> (na marxe silábica) n/m canbiar → cambiar

fim → fin

<r, R, rr> r/rr onRa → honra

<ss> s confesso → confeso

<u, b, v> /b/ b/v bay → vai

bermello → vermello

viue → vive

alcauela → alcabela
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 0 Mantense sen alteración a grafía orixinal dos grupos consonánticos:
aciòs → aciós

tractado → tractado 

assumpto → asumpto

copra → copra

blanco → blanco

 0 Mantense <sc>, calquera que sexa a grafía do segundo elemento: 
nasçido → nascido

 0 Actúase sobre falsos grupos, formados por duplicación:
Philippo → Filipo

 0 Exceptúanse da regularización todos aqueles casos en que a grafía evi-
dencia un trazo fonético que, caso de regularizar, quedaría oculto, como 
é o caso da variación grá�ca <s / z> (sapato, tiznada, dizque).

 0 Redúcense as vogais duplas que non teñen implicacións de carácter fo-
nético:
fee → fe

 0 Mantense a representación de procesos fonéticos que afectan ao vocalis-
mo átono (o�ndido, diárea, bunito...), incluída a paragoxe e a epéntese. 
Tampouco se restitúe <e> ante <s> líquido.

4. ANOTACIÓN E LEMATIZACIÓN DOS TEXTOS

Todos os textos que integran o corpus Gondomar están lematizados e conteñen 
anotación morfosintáctica. Para a súa anotación adoptouse o sistema de etiquetas 
EAGLES4. O proceso de anotación e lematización desenvolveuse en dúas fases 
sucesivas. Nunha primera fase, a asignación de etiquetas e lemas realizouse de 
xeito automático mediante Freeling5, unha ferramenta de análise lingüística de 
código aberto integrada en TEITOK. Nunha segunda fase, os resultados des-
4 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html
5 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/index.php/node/1
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te procesamento automático foron revisados e corrixidos manualmente polos 
editores a través do formulario de edición dos tokens mostrado na �gura 1. As 
etiquetas e os lemas asignados introdúcense como atributos de cada token no 
documento xml que contén o texto. Ademais, poden recuperarse en calquera 
momento simplemente con colocar o cursor sobre calquera das palabras do texto 
ou con activar o modo de visualización correspondente:

Figura 2. Ventá coas variantes de edición, etiqueta morfosintáctica e lema

5. VISUALIZACIÓN E EXPLOTACIÓN DOS TEXTOS DO CORPUS

Gondomar permite visualizar os textos do corpus nos diferentes niveis de edición. 
En todo momento é posible cambiar de nivel e ter á vista, ao mesmo tempo, a 
reprodución facsimilar. As intervencións dos editores márcanse no propio texto 
mediante códigos de cor que a aplicación permite activar ou desactivar de xeito 
intuitivo. 
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Figura 3. Visualización do facsímil e da edición interpretativa dun texto en Gondomar

Por outra banda, é posible descargar de xeito sinxelo o documento xml co-
rrespondente a cada texto, con toda a información introducida no proceso de 
transcrición, edición, anotación e lematización. Pódense descargar tamén as re-
producións facsimilares e a versión txt da edición que se está visualizando. 

O corpus ofrece tamén un buscador que permite realizar diferentes tipos de 
procura no conxunto dos textos compilados ou ben nunha parte deles.
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Figura 4. Formulario de buscas en Gondomar

Tal e como se pode apreciar na �gura 4, son varias as modalidades de busca que 
se ofrecen: 

• Forma grá�ca (word): permite localizar unha palabra tal e como �gura 
orixinalmente nos textos (para localizar, por exemplo, a variante pudiche).

• Estandarización (nform): permite localizar nos textos as variantes dunha 
palabra na grafía correspondente ao estándar actual (para localizar, por 
exemplo, todas as variantes que se rexistran nos textos correspondentes á 
forma estándar actual puideches: puideches, poideches, puideche, pudiche...).

• Etiqueta morfosintáctica (pos): permite localizar nos textos as formas co-
rrespondentes a unha determinada etiqueta EAGLES (para localizar, por 
exemplo, todas as formas que no corpus están etiquetadas como VMIS2S0: 
segunda persoa de singular do pretérito de indicativo).

• Lema (lemma): permite localizar nos textos as formas correspondentes a 
un determinado lema (para localizar, por exemplo, todas as ocorrencias no 
corpus do verbo poder en calquera forma do seu paradigma).
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Naturalmente, é posible tamén realizar buscas combinando dous ou máis dos 
elementos anteriores (por exemplo, buscar todas as variantes para a forma están-
dar fuches pertencentes ao lema ir, con exclusión das pertencentes a ser).

Por outra banda, ademais de realizar buscas no conxunto do corpus, pódese 
limitar a busca a un autor determinado, a unha obra e/ou a un determinado 
rango de datas.

Finalmente, para calquera operación de busca é posible, seleccionando a op-
ción correspondente no menú despregable, localizar (a) unha palabra ou etiqueta 
completa, (b) unha palabra ou etiqueta que comeza por unha determinada se-
cuencia de caracteres, (c) unha palabra ou etiqueta que remata nunha determi-
nada secuencia de caracteres, ou (d) unha palabra ou etiqueta que contén unha 
determinada secuencia de caracteres.

Pódense realizar procuras máis complexas seleccionando CQP como tipo 
de busca. Deste xeito, pódese, por exemplo, localizar todas as ocorrencias do 
lema ter seguido dunha preposición calquera:

[lemma=“ter”] [pos=“SPS00”];

ou ben, unha estrutura formada polo lema ter, seguido da preposición de e dunha 
forma verbal de in�nitivo:

[lemma=“ter”] [pos=“SPS00” & lemma=“de”] [pos=“VMN.*”];

ou ben, un posesivo non precedido dunha forma do artigo determinado:

[pos!=“DA.*”] [lemma=“meu”|lemma=“teu”|lemma=“seu”].

A través desta modalidade de busca é posible tamén cancelar a diferenciación 
entre maiúsculas e minúsculas:

[word=“miña” %ci].
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1. PRESENTACIÓN

El estudio de las lenguas en contacto en general y el de las interferencias lingüísti-
cas entre ellas en particular ha experimentado un cambio notable desde la utiliza-
ción de la informática y de la aplicación de los métodos postulados por la nueva 
disciplina llamada Lingüística de corpus. Tal como ya apunté en Torruella (2017):

sin la utilización de las nuevas herramientas de que hoy dispone el filólogo y, sobre 
todo, sin los avances que suponen los métodos de la nueva disciplina llamada lingüística 
de corpus, a los investigadores se les pasarían por alto muchos datos e informaciones 
importantes para el estudio de la lengua imposibles de detectar siguiendo el método tra-
dicional de “filología de sillón”, como a veces se la nombra, y les sería imposible manejar 
de manera eficaz las grandes cantidades de datos que los corpus proporcionan.

Con la llegada de la informática junto con la disciplina de la lingüística de 
corpus se hace posible trabajar con métodos científicos que permiten comprobar 
o rechazar hipótesis de trabajo con mayor fiabilidad de lo que era humanamente 
viable anteriormente, puesto que estas posibilitan tener una visión más amplia, 
ordenada y profunda de los datos. El uso de corpus no informatizados permite 
obtener ejemplos de ciertas incidencias lingüísticas, pero el uso de corpus ya 
informatizados permite, además, obtenerlos en grandes cantidades y obtenerlos 
todos.

En este artículo vamos a presentar un proyecto de diseño y construcción de 
un corpus lingüístico informatizado y el estudio que se puede hacer a partir de él 
de las interferencias lingüísticas del catalán en textos españoles de los siglos xviii 
y xix. En primer lugar se hablará de la finalidad y la metodología del proyecto, 
a continuación se darán unas pinceladas sobre el momento histórico en el que 
se enmarca el proyecto que presentamos, seguidamente se tratará del proyec-
to CHARTA, proyecto del cual formará parte el corpus que presentamos, para 
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pasar, a continuación, a explicar el corpus ESenCAT (su estructura, la selección 
de los documentos, el tratamiento de los textos y su marcación), para �nalizar 
exponiendo una muestra de etiquetaje de las incidencias lingüísticas que nos 
proponemos marcar y haciendo una re�exión sobre los peligros que puede aca-
rrear el hecho de trabajar en el campo de las interferencias lingüísticas en lenguas 
antiguas. Finalmente se desarrollarán las conclusiones.

1.1. Finalidad

El proyecto que presentamos, que aún se halla en estado inicial, se enmarca den-
tro del estudio de las interferencias lingüísticas entre lenguas en contacto, en este 
caso entre el catalán y el español, en el arco temporal que convierte a una socie-
dad eminentemente monolingüe en una sociedad bilingüe.

La �nalidad del proyecto es doble y complementaria. Por una parte se preten-
de realizar el estudio de las interferencias lingüísticas entre el catalán y el español 
en Cataluña durante los siglos xviii y xix y la reconstrucción histórica del pro-
ceso de formación del castellano en Cataluña a través de los usos escriturarios de 
estos siglos. Por otra parte, la previa creación de un corpus lingüístico estructu-
rado de tal manera que permita ejecutar dicho estudio. Así, utilizamos los avan-
ces instrumentales que supone un corpus informatizado para conseguir avances 
conceptuales, en este caso sobre las interferencias entre dos lenguas en contacto.

El corpus va a tener dos versiones, una para el estudio de la lengua en general 
y otra, con un etiquetaje más completo, para facilitar el estudio de las interfe-
rencias lingüísticas en particular, de manera que pondrá a disposición de los in-
vestigadores un material de gran valor para estudios tanto de carácter lingüístico 
(variación, interferencias, tradiciones discursivas, etc.) como de carácter cultural 
(historia, documentación, etnografía, etc.).

1.2. Metodología 

Para dicho estudio se ha diseñado un corpus de textos escritos en lengua española 
pero redactados por personas que tienen como lengua materna el catalán.

Como ya se ha dicho, el corpus tiene dos versiones que comparten la base 
pero que cada una está destinada a �nalidades diferentes: una versión, más dedi-
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cada a la lengua en general, se integrará en el proyecto CHARTA y, la otra, más 
dedicada a las interferencias lingüísticas y tradiciones discursivas en particular, 
será autónoma y tendrá su propio motor de gestión.

En ninguna de las dos versiones nos planteamos inicialmente el número de 
tipos textuales que vamos a incluir en el corpus ni el volumen �nal que este debe 
tener. Tampoco atendemos, de momento, a cuestiones de equilibrio en el volu-
men de documentos o de palabras en cada tipo textual. En estos momentos, el 
objetivo es poner en marcha el proyecto e ir adentrándonos en el universo docu-
mental y lingüístico de los siglos xviii y xix.

2. CONTEXTO HISTÓRICO QUE ABARCA EL CORPUS ESENCAT

El espacio temporal que cubre el corpus es históricamente interesante per el he-
cho de que durante este periodo la situación del uso de la lengua en Cataluña ex-
perimenta cambios importantes: se introduce, por primera vez, con más o menos 
intensidad dependiendo del ámbito, el español en la vida diaria de las personas, si 
bien, anteriormente esta lengua ya había llegado a Cataluña, aunque de manera 
residual, a través del ejército, del teatro o de la predicación.

Un informe redactado por José Patiño, intendente general de Cataluña, en 
1715, da buena muestra de cuál era la situación lingüística en Cataluña al inicio 
del siglo xviii: 

[Los catalanes] solamente hablan en su lengua materna y ningún común hasta ahora 
escribía si no es en cathalán, sin practicarse el uso de la lengua española, bien que ésta 
comúnmente se entiende por las personas que han seguido los estudios de Letras, pero 
en nada la gente rústica (Prats 1995: 23).

Este informe indica que al inicio del siglo xviii en Cataluña prácticamente no 
se hablaba el español y poca gente lo sabía, puesto que la lengua de cultura era la 
latina. Sin embargo, a �nales de este mismo siglo, debido a los cambios políticos 
y sociales, en el Principado de Cataluña ya había una conciencia diglósica entre 
el español y el catalán, de manera que el español se usaba en ámbitos o�ciales y 
como lengua de cultura (desplazando la lengua latina), mientras que el catalán se 
mantenía en el uso popular y oral.
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Al inicio del siglo xviii se perpetua en España un cambio de dinastía (de los 
Austria a los Borbones) que implicará una nueva manera de concebir el país y, 
en consecuencia, de usar la lengua. La Guerra de Sucesión española terminó con 
la �rma del Tratado de Utrecht en 1713 y del Tratado de Rastatt en 1714, en 
aplicación de los cuales se reconocía a Felipe, duque de Anjou como nuevo rey 
de España: Felipe V. El carácter absolutista borbónico y la nueva concepción ad-
ministrativa centralista del Estado propició una legislación que tendía a anular las 
instituciones catalanas y a introducir la lengua española en sustitución de la autóc-
tona en la mayoría de ámbitos de la vida o�cial: administraciones o�ciales, justi-
cia, religión, enseñanza (especialmente a partir de las órdenes religiosas), etc. Con 
todo, esta sustitución de la lengua no se hizo de golpe sino que fue un proceso len-
to inicialmente y que no tomó un impulso considerable hasta los años sesenta del 
siglo xviii con la promulgación, por parte del rey Carlos III, de la Real Cédula de 
Aranjuez (23 junio de 1768) donde se hacía explícita la concepción centralista y 
unitaria del Estado y, del mismo modo que establecía una moneda única, también 
pretendía establecer una lengua única. Para ello, instituía la obligatoriedad del es-
pañol en todos los niveles de la enseñanza: “Mando que la enseñanza de primeras 
letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana generalmente donde quiera 
que no se practique, cuidando de su cumplimiento las Audiencias” (Artículo VII).

La normativa legal de sustitución del catalán por el español tuvo soporte so-
cial entre la burguesía y determinados sectores intelectuales, los cuales veían el 
catalán como un idioma provincial y aceptaban la idea de una nación española 
uni�cada lingüísticamente, sin embargo en las clases trabajadoras la idea no cua-
jó. Por ello, es importante, cuando se analiza el uso de una u otra lengua en Ca-
taluña, diferenciar no solamente las actividades o�ciales de las no o�ciales sino, 
sobre todo, las escritas de las orales, puesto que en muchas instituciones que se 
usaba el español en sus documentos o�ciales el catalán seguía siendo la lengua 
hablada habitualmente.

A �nales del siglo xviii y a principios del siglo xix el panorama cambia, puesto 
que las clases populares o eran analfabetas o ya estaban alfabetizadas en español 
por la escuela primaria y seguían siendo analfabetas en su lengua materna, por 
lo que los dos tipos de lectura del gran público, la prensa y la novela de folletín, a 
pesar de ser editadas por empresas catalanas lo hacían en español, un aspecto más 
de la diglosia que paulatinamente se iba implantando en el territorio (Balcells 
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2004: 903). Sin embargo, si bien inicialmente la burguesía había aceptado con 
agrado el papel más culto e importante de la lengua española y había relegado la 
catalana a usos cotidianos (provincianos como ellos la clasi�caban), esta concep-
ción empezó a cambiar a partir del primer tercio del siglo xix con el movimien-
to cultural denominado la Renaixença (1833-1892, especialmente entre 1840 y 
1880), movimiento destinado a hacer renacer el catalán como lengua literaria 
y de cultura después de un período de abandono. No obstante, en este mismo 
período, o�cialmente aún se estaba intentando establecer el español como única 
lengua del Estado y así, por una parte, en 1857 se redactó la Ley Moyano des-
tinada a regularizar la enseñanza, y que entre otras cosas obligaba a usar todos 
unos mismos libros de texto, señalados por el Real Consejo de Instrucción Pú-
blica y, por otra parte, en 1867, poco antes de la Revolución de 1868, se redactó 
una Real Orden que prohibía las obras dramáticas escritas exclusivamente en 
cualquiera de los dialectos de las provincias españolas, puesto que: “esta novedad 
ha de contribuir forzosamente a fomentar el espíritu autonómico de las mismas 
[provincias], destruyendo el medio más e�caz para que se generalice el uso de 
la lengua nacional” (Balcells 2004: 907). La Revolución de 1868, La Gloriosa, 
supuso la destitución de la reina Isabel II y el inicio del período denominado 
Sexenio Democrático, de relativa libertad, en el que se crearon algunas revistas 
en catalán. Sin embargo, este período terminó, en 1875 con la restauración de la 
monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII, que impu-
so de nuevo el objetivo de una uniformidad, también lingüística, en la que basar 
la identidad española.

En resumen, durante los siglos xviii y xix el español inicia su andadura y 
consolidación en Cataluña de una manera contenida inicialmente y más rápida-
mente a partir de la década de los sesenta del siglo xviii hasta llegar a un estado 
de diglosia en el que conviven las dos lenguas. Sin embargo, a la hora de analizar 
la lengua, se debe diferenciar su uso en el ámbito culto o en el ámbito popular, 
en el escrito o en el oral, en el público o en el privado, etc. Por ejemplo, así como 
en la enseñanza se introdujo paulatinamente el español (los escolapios para la en-
señanza básica y los jesuitas para los estudios universitarios), en la enseñanza del 
catecismo y en la predicación se mantuvo el catalán como lengua principal. Es 
desde esta perspectiva que se debe seleccionar los documentos que van a formar 
parte del corpus y valorar los resultados que de él se van a extraer.
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3. EL PROYECTO CHARTA

Como ya se ha expuesto, una versión de nuestro corpus va destinada a formar 
parte del proyecto CHARTA (acrónimo de Corpus Hispánico y Americano en la 
Red: Textos Antiguos). Su propósito es la edición y publicación en red de un gran 
corpus de documentos antiguos, desde el siglo xii al xix. Se trata de un proyecto 
iniciado en el año 2005 y que pretende crear una red internacional de equipos1 

que compongan corpus documentales2 en lengua española en cualquier parte del 
mundo.

Sus objetivos, tal como se especi�ca en su página web (https://www.redcharta.
es/) son:

a. Establecer una metodología común para la edición de textos y la creación 
de corpus documentales. Triple presentación del documento: transcrip-
ción paleográ�ca, presentación crítica y reproducción facsimilar.

b. Fijar un estándar de presentación grá�ca para la transcripción paleográ-
�ca y la edición crítica, con criterios �lológico-lingüísticos rigurosos y 
homogéneos.

c. Elaborar un corpus creciente en Internet de fuentes documentales que 
abarque la variedad geográ�ca del español, tanto de España como de 
América, en un arco cronológico amplio, con herramientas informáticas 
comunes para el análisis lingüístico de los textos.

1 Los equipos de CHARTA que trabajan actualmente en este proyecto pertenecen a CSIC, King’s College 
London, Instituto Caro y Cuervo y a las universidades de Alcalá, Complutense de Madrid, Deusto, 
Gotemburgo, Granada, Jaén, Islas Baleares, Las Palmas de Gran Canaria, Lausana, Los Andes, Málaga, 
Nacional Autónoma de México, Navarra, Neuchâtel, Padua, Querétaro, Salamanca, Santiago de Com-
postela, Sevilla, Valladolid, Tokio, Universitat Autònoma de Barcelona.

2 Actualmente CHARTA está formado por los siguientes subcorpus: CODEA (Corpus de Documentos 
Españoles Anteriores a 1700) COTAGAL (Corpus de Textos Antiguos de Galicia); CORHEN (Cor-
pus Histórico del Español Norteño); Corpus ODE (Oralia Diacrónica del Español); CODEMA 
(Corpus diacrónico de documentación malagueña); CORAPRINA (Corpus de archivos privados de 
Navarra); CDHM (Corpus de documentos históricos de Mérida); CODCAR (Corpus de documentos 
de cancillería real); COREECOM (Corpus Electrónico del Español Colonial Mexicano); DOLEO 
(Documentación de Lamento en Español desde Orígenes); CODDEC (Las Palmas de Gran Canarias); 
DCEP (Université de Neuchâtel); DGSXIX (Universidad de Deusto).
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d. Desarrollar estudios de paleografía, diplomática, grafemática, fonología y 
fonética, morfología, sintaxis, léxico y semántica, tradiciones discursivas, 
pragmática y sociolingüística históricas sobre los materiales del corpus.

El resultado �nal de CHARTA es, tal como se puede observar en la imagen 
siguiente, la triple edición de los documentos: la facsímil, la paleográ�ca y la 
crítica.

Figura 1. Triple edición CHARTA

4. EL CORPUS ESENCAT

La versión del corpus dedicada especialmente a ofrecer datos para el estudio de 
las interferencias lingüísticas del catalán al español y de las tradiciones discursivas 
en el español en Cataluña de los siglos xviii y xix se llama ESenCAT, respondien-
do a las siglas de ESpañol en CATaluña.
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4.1. El corpus

Siguiendo los parámetros de clasi�cación de corpus estipulados en la disciplina 
de la lingüística de corpus3 el ESenCAT se de�ne como un corpus:

• Textual. Se recopilan textos enteros aunque algunas veces se pueden reco-
pilar fragmentos si el documento no está completo.

• Monolingüe. El objetivo son textos en lengua española, aunque pueden 
haber partes en otras lenguas, principalmente la latina y la catalana.

• De modalidad escrita.

• Abierto. De momento no se ha estipulado un número máximo de docu-
mentos o de palabras para completar el corpus.

• De magnitud restringida. No se pretende crear un corpus de muchos 
millones de palabras sino más bien de pequeña cantidad, pero bien es-
tructurado y etiquetado.

• De temática semiespecializada. Nos centramos solamente en documenta-
ción y, de momento, en testamentos y cartas privadas. 

• De carácter histórico. El corpus se centra en los siglos xviii y xix.

• Organizado diacrónicamente. Cada documento está fechado y las bús-
quedas se pueden �ltrar por etapas cronológicas. 

• Marcado. Los textos informatizados se marcan con etiquetas de codi�-
cación (aspectos extralingüísticos) y de anotación (aspectos lingüísticos).

• De presentación múltiple. Se facilitará que se pueda tener simultánea-
mente en la pantalla del ordenador la reproducción facsímil y las edicio-
nes paleográ�ca y crítica. 

4.1.1. Estructura del corpus 

Para poder disponer de variables que permitan defender hipótesis de trabajo a 
partir de datos obtenidos en corpus es necesario que estos estén organizados en 

3 Para una panorámica de la clasi�cación de corpus, véase Torruella (2017: 41-57).
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distintos parámetros de manera que sea posible observar como los datos están 
condicionados según los diferentes apartados de cada uno de ellos. Así, cuando 
el investigador cambia el valor de alguna o algunas de las variables, se puede ob-
servar cómo reacciona otra u otras variables. Solamente de esta manera se podrán 
buscar explicaciones al porqué de los cambios en los elementos lingüísticos ana-
lizados. Por ejemplo, si se quiere analizar la evolución de una tradición discursiva 
concreta será necesario utilizar, al menos, la variable tiempo para detectar en qué 
momento se produce el cambio, pero seguramente también será necesario utili-
zar la variable tipo textual para conocer si, aparte de en un momento determi-
nado, el cambio se produce también en algún tipo textual en concreto y luego se 
extiende a otros tipos textuales, o si el cambio se produce ya de entrada en todos 
los tipos textuales.

Con esta �nalidad, el ESenCAT se ha estructurado a partir de tres ejes princi-
pales: A) el eje temporal, B) el eje geográ�co y C) el eje tipológico-comunicativo.

a) Eje temporal 

El eje temporal del corpus establece sus límites entre el inicio del siglo xviii4 y 
el �nal del siglo xix, por ser esta época la que abarca el tiempo entre el inició de 
la implantación del español en Cataluña y su consolidación como lengua en el 
territorio.

b) Eje geográ�co 

El eje geográ�co se hubiese podido establecer según el punto de vista político 
(vegueries), el punto de vista eclesiástico (obispados) o el punto de vista juris-
dicional (baronías señoriales, bailías reales, etc.), divisiones más acordes con 
el momento histórico del corpus, pero el ESenCAT, siguiendo los criterios esta-
blecidos en el proyecto CHARTA, se ha estructurado en provincias, a pesar de 
no ser la división territorial existente en la mayor parte de la época que abarca el 

4 No es fácil encontrar documentos notariales escritos en Cataluña a principios del siglo xviii, puesto que, 
a pesar de que el Decreto de Nueva planta (1716) exigía el uso de la lengua española, tuvieron que passar 
bastantes años hasta que ésta no fue aprendida por los notarios catalanes. Actualmente, el documento 
más temprano que, de momento, se ha podido incorporar al corpus es del año 1723.
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proyecto5. Por ello el eje presenta los apartados: Barcelona, Tarragona, Lleida y 
Girona.

c) Eje tipológico-comunicativo 

El eje tipológico-comunicativo se re�ere a las variedades funcionales del lenguaje 
y se estructura desde los conceptos de campo, modo y tono del discurso6. El campo 
hace referencia al tema de que trata el texto, el modo principalmente al canal de 
transmisión seleccionado y al grado de preparación o de espontaneidad del pro-
ceso de producción del texto, y el tono hace referencia a las relaciones establecidas 
entre los interlocutores del discurso y está relacionado con el grado de formalidad 
y con el uso de este.

De este modo, en el ESenCAT el eje tipológico-comunicativo se estructura en 
seis apartados con sus respectivos parámetros cada uno.

Campo

1. Tipo de texto o tema: tipo de texto y subtipo de texto. 
Modo

1. Grado de espontaneidad: textos plani�cados, textos espontáneos.

2. Canal de transmisión: textos para ser leídos, textos para ser verbalizados.
Tono

1. Nivel de formalidad: formalidad alta, formalidad media, formalidad baja, 
formalidad neutra.

2. Uso: textos de uso público, textos de uso privado.

3. Nivel cultural del autor: con estudios superiores, con estudios básicos.

5 Históricamente Cataluña estaba organizada en vegueries. En 1720, bajo el régimen borbónico se cam-
biaron por corregimientos, siguiendo el modelo castellano. Posteriormente, en 1812, bajo el régimen 
napoleónico se crearon departamentos, según el modelo francés. Las provincias en Cataluña se crearon 
el año 1833.

6 Dicha clasificación parte de la formulada por Halliday, McIntosh y Strevens (1964), revisada 
posteriormente en distintas ocasiones por el propio Halliday y otros, y, �nalmente reestructurada en 
cuatro aspectos: campo, modo, tono y tenor. Véase Payrató (1988).
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El tema se construye sobre la base del “tipo de texto” y este en el ESenCAT se 
establece según la Propuesta de tipología documental del proyecto CHARTA re-
dactada en el año 2014. Dicha propuesta se organiza en diez apartados generales 
que, a su vez, se subdividen en subapartados (véase https://www.redcharta.es/
criterios-de-edicion/).

1. Textos legislativos 

2. Cartas de compraventa y contratos 

3. Actas y declaraciones 

4. Cartas privadas 

5. Testamentos e inventarios 

6. Informes y relaciones 

7. Estatutos 

8. Certi�caciones 

9. Notas y breves 

10. Otros

4.1.2. Selección de los documentos

En el ESenCAT, de momento, solamente se introducen documentos pertene-
cientes a los apartados 4 (cartas privadas) y 5 (testamentos e inventarios) de la 
clasi�cación CHARTA. Estos dos apartados aportan documentos cuyas caracte-
rísticas se hallan en los dos extremos del arco pragmático-comunicativo. Por una 
parte, las cartas privadas representan textos espontáneos, de uso privado, de for-
malidad baja o media, de transmisión leída y escritos por autores con estudios de 
todo tipo. Por otra parte, los testamentos son textos plani�cados, de uso público, 
de formalidad alta, de transmisión verbalizada en privado y escritos por autores 
con estudios superiores.

La lengua de la correspondencia privada está muy ligada a la enseñanza del 
español en los primeros estudios. Téngase en cuenta que en la primera parte del 
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siglo xviii la enseñanza en Cataluña era exclusivamente en catalán. Sin embargo, 
en la segunda mitad de siglo xviii, con la promulgación de la Real Cédula de 
Aranjuez (1768), se establece “que la enseñanza de primeras letras, latinidad y 
retórica se hagan en lengua castellana”7. A �nales del siglo xviii en Cataluña ya 
existía diglosia entre el catalán y el español, es decir, cada lengua se emplea en 
ámbitos y circunstancias diferentes; para las funciones comunicativas más fa-
miliares se usaba el catalán y para las funciones comunicativas más formales el 
español.

Por otra parte, la lengua jurídico-notarial en catalán tiene una larga tradición 
en Cataluña —junto con la latina— que arranca del siglo xiv (Solé Cotet 1982: 
41). El castellano se introdujo progresivamente en las notarías a partir de 1714 
a raíz del Decreto de Nueva Planta, pese a ello se continuaron redactando la 
mayoría de los documentos notariales en catalán hasta bien entrado el siglo xix. 
Dentro de los documentos notariales los testamentos fueron los documentos que 
lo hicieron más tardíamente. 

El proceso de sustitución completa del catalán por el castellano como lengua 
de la notaría se produjo en la segunda mitad del siglo xix a raíz de dos disposicio-
nes legales de la Ley del Notariado del 28 de mayo de 1862, una de ellas establecía 
el uso del castellano en la documentación notarial y la otra desprivatizaba las no-
tarías y establecía la creación de un sistema de oposiciones que llenó el territorio 
de notarios que desconocían la lengua catalana (Clavería / Torruella 2019).

4.1.3. Tratamiento de los textos

La edición de los documentos que tienen que formar parte del corpus es la prime-
ra tarea que se debe realizar —después de su selección— para que estos puedan 
ser interpretados correctamente por los programas informáticos que los tendrán 
que gestionar. Y esta tarea se debe hacer pensando en la �nalidad que el corpus 
va a tener y el tipo de datos que se pretende que este ofrezca a los investigadores 
que lo usen. Sin embargo, el hecho de tener que editar los textos pensando en su 
tratamiento por medios informáticos obliga a hacerlo siguiendo los postulados 
de lo que se llama edición �lológica digital o, simplemente, edición digital. Este 

7 Para un panorama sobre la educación en la Cataluña decimonónica, véase Gallardo (2017).
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tipo de edición comporta todas las exigencias de una buena edición textual pero 
requiere, además, una serie de intervenciones en forma de marcaje para que las 
computadoras puedan interpretar los textos. De esta manera, gestionando las 
ediciones con programas informáticos, se pueden alcanzar resultados mucho más 
avanzados que los que se pueden obtener con la edición tradicional.

Tal como expresa Francesca Tomasi (2014: 89): 

L’edizione digitale supera i limiti della staticità della stampa e questo consente di dare 
conto, potenzialmente, dell’intera storia della tradizione, dei esti e, laddove necessario, 
delle immagini digitali dei codici. Questo rende possibile evitare l’eliminatio codicum 
per i descripti, i recentiores o per i codici che non apportano lezioni signi�cative, ma pos-
sono essere importanti per la storia del testo (coloriture linguistiche, errori dei copisti, 
caratteristiche codicologiche o paleogra�che rilevanti). Questo non signi�ca esimersi dal 
restituire il testo critico, ma dar conto della vivacità della tradizione e delle implicazioni 
che comporta. Se la tecnologia consente di ride�nire il procedimento editoriale, di non 
minore impatto sono le capacità di gestione della visualizzazione di testo e tradizione da 
parte della macchina.

Se tiene que tener presente que editar un texto siempre supone, en menor o 
mayor medida, un grado de interpretación de este y la ponderación, más o menos 
marcada, de algunos aspectos. Como ya apunté en Torruella (2017: 168-169)

No hay una única manera de editar los textos, especialmente si estos son del pasado, 
puesto que tampoco hay una única manera de estudiarlos ni un único per�l de lector. 
Cada punto de vista requiere un tipo de edición determinado y cada tipo de edición 
responde a un per�l �lológico distinto. La selección del tipo de edición que se debe usar 
en los textos que han de componer un corpus es uno de los aspectos más debatidos ac-
tualmente, sobre todo si el corpus es de carácter histórico, puesto que desde el punto de 
vista �lológico tiene una importancia considerable.

Tal como ya se ha indicado, el corpus ESenCAT va a ser un corpus multiedi-
ción que combinará en la pantalla diferentes tipos de ediciones. De esta manera, 
a los usuarios se les ofrecerá un tipo de edición más cercano al “documento” y 
otro más cercano al “texto”, para intentar satisfacer mejor todas las necesidades 
que este pueda tener, necesidades que serían imposibles cubrir si este dispusiera 
solamente de un tipo de edición.



Joan Torruella

240

Sánchez-Prieto (2011: 11) comenta que en la edición de los textos antiguos 

el objetivo deseable es facilitar el acercamiento del lector moderno a obras cuya vocación 
es transmitirse en su forma original, sin falsear la lengua antigua, pero eliminando todo 
aquello que, dentro de las necesidades actuales de la Filología, pueda interponerse inútil-
mente entre la obra y sus lectores.

Así, siguiendo de nuevo las indicaciones del proyecto CHARTA, el ESenCAT 
va a ofrecer tres tipos de ediciones:

Reproducción facsímil:  Reproducción fotográ�ca 

Transcripción paleográ�ca: Criterios CHARTA

Presentación crítica:  Criterios CHARTA + Interferencias lingüísticas 

La reproducción facsímil y la edición paleográ�ca ponen más el acento en el 
texto como un documento histórico, mientras que la edición crítica se interesa 
más por el texto en sí mismo y en sus aspectos lingüísticos. La utilidad de la 
edición facsímil es, principalmente, la de facilitar la descripción física del docu-
mento y servir de referencia para poder comprobar lecciones de dudosa interpre-
tación. La utilidad de la edición paleográ�ca radica en que facilita la lectura de 
caligrafías difíciles, respeta todos los usus escribendi (preferencias lingüísticas y 
estéticas) de la tradición textual y hace posible la búsqueda de grafías y de cade-
nas de grafías por procesos informáticos (no siempre de palabras, puesto que no 
se regularizan sus aglutinaciones o separaciones). La edición crítica conlleva una 
carga interpretativa mayor que la que tenía la edición paleográ�ca, puesto que no 
solamente persigue reconstruir el texto desde el punto de vista lingüístico sino, 
principalmente, según su signi�cado.

En el ESenCAT cada documento va acompañado de una cabecera (Header) 
con los metadatos que lo sitúan dentro de los distintos apartados de cada uno de 
los ejes principales en que está estructurado el corpus. En cada cabecera �guran 
dos tipos de metadatos, los que se re�eren a aspectos documentales y los que se 
re�eren a aspectos temático-comunicativos. Estos mismos metadatos son los que 
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servirán a la hora de interrogar el corpus como parámetros para �ltrar las búsque-
das. De este modo, se podrán focalizar las consultas a solo un autor concreto, o a 
un tipo textual determinado, o a una época precisa, etc., y también se podrán fo-
calizar a combinaciones de distintos metadatos para realizar �ltrajes compuestos. 
Por ejemplo, �ltrar los resultados de una consulta a los documentos redactados 
entre una fecha y otra, de una provincia determinada, que tengan un grado de 
espontaneidad concreto y que su autor tuviera estudios superiores.

Así el ESenCAT presenta los siguientes metadatos:

Aspectos documentales:

 – Título del documento

 – Nombre del escribano o del autor

 – Año de redacción

 – Archivo de procedencia

 – Provincia en la que se redactó el documento

Aspectos temático-comunicativos: 

 – Tipo textual

 – Grado de espontaneidad

 – Sistema de transmisión

 – Uso

 – Nivel cultural del autor

4.1.4. Marcación

Cualquier texto editado para formar parte de un corpus informatizado necesita 
llevar una serie de marcas o de etiquetas que hagan posible que este pueda ser 
procesado por una computadora de manera e�ciente. En este sentido, el ESenCAT 
es un corpus a) codi�cado y b) anotado: 
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a. Codi�cado porque sus textos llevan una serie de etiquetas que marcan 
aspectos extralingüísticos referidos a la estructura interna del documento 
(números de páginas, líneas y columnas), a cuestiones formales (sello, 
�rma, etc.), a cambios de mano y a cambios de lengua. 

b. Anotado porque los textos también llevan una serie de etiquetas que mar-
can aspectos lingüísticos (interferencias, tradiciones discursivas, etc.). 

En lo que respecta a la marcación de los textos, en el ESenCAT las ediciones 
paleográ�cas se rigen por las normas ya establecidas para el proyecto CHARTA 
(Sánchez Prieto 2011) en su versión de abril de 2013. Sin embargo, en las edi-
ciones críticas, aparte de las marcas o etiquetas correspondientes a la topografía 
de los documentos (página, línea y columna), se introducen también, siguiendo 
la normativa TEI, una serie de marcas que identi�can distintos temas lingüísticos 
que se detectan en los documentos. De esta manera, el programa de gestión del 
corpus, a parte de poder �ltrar los datos a partir de los metadatos de la cabecera 
antes indicados, lo puede hacer, también,  por diferentes aspectos lingüísticos.

La TEI es el estándar de codi�cación y anotación de textos en soporte digital 
más utilizado en los ámbitos de las ciencias sociales y de las humanidades, especial-
mente en el campo de la lingüística. Su principal aportación es un conjunto de di-
rectrices que especi�can métodos de codi�cación de los textos de lectura mecánica.

Tal como explican Lou Burnard y C. M. Sperberg-McQueen (2012), 

the Text Encoding Initiative (TEI) Guidelines are addressed to anyone who wants to 
interchange information stored in an electronic form. �ey emphasize the interchange 
of textual information, but other forms of information such as images and sound are also 
addressed. �e Guidelines are equally applicable in the creation of new resources and in 
the interchange of existing ones.

El sistema de marcaje TEI está basado en una serie de etiquetas externas al 
texto, las cuales tienen una estructura determinada. Existen dos tipos de etique-
tas, las que abren y se colocan al inicio del elemento lingüístico que se quiere 
resaltar y llevan toda la información (< … >) y las que cierran y se colocan al 
�nal del elemento lingüístico que se quiere resaltar (</ … >). Las etiquetas que 
abren, que son las que llevan toda la información sobre lo que indica la etiqueta, 
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están formadas por elementos y, opcionalmente, atributos y valores, las que cierran 
solamente están formadas por elementos.

El elemento es la unidad básica de información semántica e indica de que trata 
la unidad lingüística que le sigue. El nombre del elemento constituye su identi�-
cador general. Los elementos pueden contener atributos o no.

El atributo añade una característica adicional al elemento; si un elemento tiene 
diferentes atributos estos deben estar asociados a un valor.

El valor revela el contenido del atributo8. 

 Elemento Valor del atributo
  

<Int tipo=“gráfica” orig=“ny” equiv=“ñ”>
 ↑
 Nombre del atributo

En el ESenCAT, inicialmente se marcan las interferencias lingüísticas de todo 
tipo pero no se descarta marcar otros tipos de incidencias como, por ejemplo, las 
tradiciones discursivas o los errores. Así, de este modo tendríamos los siguientes 
elementos:

 – Interferencia = Int 

 – Error = error 

 – Tradición discursiva = Td 

Para los elementos referidos a las “interferencias” lingüísticas pueden ser atribu-
tos: “fonética”, “léxica”, “morfosintáctica”, etc. Para los elementos “errores” pueden 
ser: “ortográ�co”, “sintáctico”, etc. Para los elementos “tradiciones discursivas” 
pueden ser: “incipit”, “fórmula”, “salutación”, etc.

8  Para una explicación completa del sistema TEI, véase http://www.tei-c.org/index.xml.
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Algunos ejemplos de elementos lingüísticos que se marcan son:

Interferencias lingüísticas: 

 – <Int tipo=“grá�ca” orig=“i” equiv=“y”> ... </Int>

 – <Int tipo=“fonética” orig=“lisencia” equiv=“licencia”> ... </Int>

 – <Int tipo=“léxica” orig=“llito” equiv=“lecho”>

 – <Int tipo=“morfosintáctica” orig=“El á la carta me dice” equiv=“El en la 
carta me dice”> ... </Int>

 – <Int tipo=“fraseológica” orig=“llueve a torrentes” equiv=“llueve a cán-
taros”> ... </Int>

Tradiciones discursivas: 

 – <Td tipo=“fórmula”>ordeno y es mi deseo</Td>

 – <Td tipo=“saludo”>muy señor mio</Td>

 – <Td tipo=“íncipit”>En el nombre de Dios y de la humilde Virgen Ma-
ría, madre suya sea. Amén.</Td>
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5. EJEMPLO DE TEXTO ANOTADO Y COMENTARIO

5.1. Facsímil
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5.2. Edición crítica

[Sello] [cruz] [Impreso: VEINTE MARAVEDIS | SELLO  
QVARTO, VEINTE MA|RAVEDIS, AÑO DE MIL  
SETE|CIENTOS Y VEINTE Y SEIS.]

{h 1r} {1} Die Sabbati xvj february anno a nativitate  
Domini MDCCX{2}XVI 

{3}En el nombre de Dios y de la humilde Virgen María,  
madre suya {4} sea. Amén. Yo, don Mauricio Regán,  
cirujano mayor de la Real {5} Ciudadela y plaza de  
Barcelona, en dicha Real Ciudadela, residente natu{6}ral  
de la ciudad de Limerich, en Irlanda, hijo legítimo y natural  
de {7} don Guillermo Regán, de la misma ciudad de  
Limerich, y de doña Ele{8}na Grady, su consorte, 
deffunctos, hallándome detenido de enfermedad {9} 
corporal en la cama, temiendo el peligro de la muerte, 
estando en mi {10} buen juizio, sana e íntegra memoria 
y firme locuela, hago y or{11}deno mi testamento y  
postrera voluntad, con el cual nombro por al{12}baceas 
de este mi testamento a doña Rosa Regán, mi caríssima  
consorte, {13} a los señores don Juan Iggins, primer  
médico del Rey nuestro Señor {14} (que Dios guarde), 
residente en Madrid, a don Francisco Abolín, boticario  
{15} mayor del Real exército de Su Magestad en el  
presente principado de {16} Cathaluña, y a don Gregorio 
Frenchs, en Barcelona domiciliados, a los cua{17}les,  
como más encarecidamente puedo, ruego y les doy todo  
mi poder, que {18} si yo muriera antes de hazer u ordenar  
otro testamento, dichos señores {19} mis testamentarios, 
juntos o la mayor parte de ellos, cumplen y executen, y  
ha{20}gan cumplir y executar lo que por mí abaxo  
hallaren dispuesto y orde{21}nado. 

{22} Primeramente, y antes de todas cosas, quiero, 
ordeno y mando que todas {23} mis deudas e injurias a  
restitución de las cuales yo sea tenido y obligado {24}  
sean pagadas y satisfechas de mis bienes brevemente, 
simplemente, su{25}mariamente y de llano, sin figura de 
juizio, atendiendo solo a la {26} verdad del echo, según 
dichas deudas ensenyar y provar se puedan {27} por  
testigos, vales, instrumentos u otras legítimas pruevas. 

{28} Ítem quiero que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia 
parroquial de Santa {29} María del Mar de esta ciudad de 
Barcelona, en el lugar de dicha iglesia {30} que dichos 
señores mis testamentarios dispusieren, ordenando que las 
{31} exequias y funeral por bien y descanso de mi alma, se 
haga, cumple {32} y execute a disposición y voluntad de  
dichos señores mis testamentarios, {33} gastando para ello  
de mis bienes lo que fuere menester y necessario. 

 
 

Referencia topográfica (Sistema CHARTA)

 
 
 
 
 
[Otras referencias (Sistema TEI)]
                          
<Comp tipo=“grupo culto” orig=“ct”  
equiv=“t”> <Int tipo=“fonética” orig=“e” 
equiv=“i”>
 <Td Tipo=“fórmula”>
 
 
 
 
 

<Comp tipo=“grupo culto” orig=“th”  
equiv=“t”>

 
<Td Tipo=“fórmula”>

<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>
<Td Tipo=“fórmula”>

<Td Tipo=“fórmula”>

<Td Tipo=“fórmula”>

<Error tipo=“gráfico” orig=“Ø” equiv=“h”>
 <Int tipo=“gráfica” orig=“ny” equiv“ñ”>
 <Int tipo=“gráfica” orig=“v” equiv“b”>

<Td Tipo=“fórmula”> <Error tipo=“morf” 
orig=“cumple” equiv=“cumpla”>
<Td Tipo=“fórmula”>
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5.3. Comentarios

El problema principal que conlleva el etiquetaje de incidencias lingüísticas del 
texto que presentamos es que en la época que abarca nuestro corpus el espa-
ñol estaba en proceso de regularización y aún no existían normas ortográ�cas 
bien de�nidas, especialmente durante el siglo xviii. Cano Aguilar (2008 [1988]: 
255-256) resume la situación del español en esta época del modo siguiente:

Los problemas históricos con que se enfrenta el español no son ni pequeños ni escasos. 
En primer lugar, es la lengua de un conjunto de naciones que no han estado en primera 
línea, ni en el dominio político ni en el desarrollo cultural y cientí�co de los últimos tres 
siglos. En este sentido, le es necesario adaptar términos y contenidos nacidos en otros 
ambientes lingüísticos, y ello siempre lleva consigo con�ictos; además, la in�uencia pue-
de provenir de diversas fuentes, o ser asimilada de modo distinto en cada una de las zonas 
hispánicas, todo lo cual puede poner en peligro la unidad del idioma español. No hay 
que olvidar, tampoco que en muchos países el español ha de convivir con otras lengua 
(románicas en la Península y prehispánicas en América), convivencia que, como toda 
situación de bilingüismo, siempre es problemática.
Por otra parte, el español no está formado por un solo sistema homogéneo: a las viejas 
diferencias que arrancan de la absorción de dialectos como el leonés o el aragonés por 
el castellano, vinieron a sumarse los desarrollos divergentes del castellano meridional y 
las distintas modalidades que éste adquirió en América. A ello han de sumarse las dife-
rencias sociales (a veces entrecruzadas con las geográ�cas), estilísticas, etc. Es cierto que 
la existencia de una norma suprarregional (identi�cada como “académica”) ha frenado 
la dispersión; pero esa misma norma es, a veces, precaria, y muy a menudo es puesta en 
tela de juicio.

A principios del siglo xviii no existía una “norma” para el español, existían 
diversas “normas” más o menos aceptadas, y no fue hasta la creación de la Real 
Academia Española, en 1713, que no se empezó a vislumbrar la posibilidad de 

{34} Ítem mando y quiero que, por bien y descanso de mi  
alma, me sean {35} echas celebrar las missas que dichos 
señores mis testamentarios dispusieran {h 1v} {1} en 
las iglesias que bien les pareciere y de la caridad que  
ordenaren.

<Td Tipo=“fórmula”>
<Error tipo=“gráfico” orig=“Ø” equiv=“h”> 
<Int tipo=“gráfica” orig=“ss” equiv“s”>
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establecer una “norma” o�cial. Sin embargo, su primera ortografía no vio la luz 
hasta 1741, con lo que la dispersión en criterios fue constante en buena parte 
del siglo xviii por falta de referentes9. Ello conllevaba que “una misma voz de 
grafía dudosa fuese tratada por más de un redactor de manera distinta” (Terrón 
2018: 68). La primera ortografía académica seguía dejando la puerta abierta 
a la variación ortográ�ca, puesto que considera, por ejemplo, que “en las voces 
de origen dudoso, ó incierto, y que pueden escribirse con letras diversas, pero de 
una misma pronunciación, como con b, ó con v, con g, con j, ó con x, se ha 
de consultar el uso, y no habiendole constante, se debe escribir con la letra que 
sea mas natural, y propia del idioma” (ORAE 1741: 113).

Tal como comenta Natalia Terrón (2018) en su artículo sobre “La regulariza-
ción ortográ�ca”, la propia Academia, en el prólogo al Diccionario de autoridades 
(lxvi), da cuenta del desconcierto en que se hallaba la ortografía española a prin-
cipios de siglo xviii.

En lo que hai, y se experimenta notable desigualdad en la Orthographia de la Lengua 
Castellana es en el modo de escribir las palabras, porque cada uno ha usado del método 
que le ha dictado su génio y manera de hablar, ò según los primeros rudimientos que 
aprendió en la escuela quando niño, ú después el uso le ha ido enseñando, sin atender á 
otra regla que à la común y vulgar, de que siendo la Orthographia un arte de bien escri-
bir, lo que se escribe es copia de lo que se habla, ò se concibe. Todo esto procede de no 
haverse establecido reglas para su verdadero uso con la autoridad necesaria, desde que 
se comenzó a escribir la lengua castellana.

Por todo ello, a la hora de etiquetar las incidencias lingüísticas de textos de 
esta época se tiene que tener presente de no focalizar la atención en la lengua 
actual sino a tener como referente la lengua (ortografía, léxico, sintaxis, etc.) que 
se escribía en cada momento (la época de nuestro corpus abarca todo el proceso 
de normalización del español moderno), porque no hacerlo así puede llevar a 

9 De todos modos, las primeras versiones de la ortografía de la Academia no eran claras y a veces podían 
ser diversas (en el diccionario de la corporación pueden aparecer variantes grá�cas de una misma pala-
bra), y no fue hasta su octava edición (1815) que se consuma la �jación de la norma ortográ�ca aunque 
se encuentran vacilaciones hasta el Prontuario de ortografía de la lengua castellana de 1844. Por esto, 
todavía en los inicios del siglo xix se encuentran vacilaciones en la escritura de las voces.
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clasi�car como errores o interferencias elementos que no lo son, sino que están 
en el uso de la lengua del momento. 

Por ello, el investigador que trabaja con corpus históricos no debe dejarse 
llevar por las intuiciones que pueda tener por el hecho de tratar con textos escri-
tos en una lengua que en su versión actual conoce perfectamente y debe poner 
atención en no proyectar los conocimientos que tiene de la lengua actual sobre la 
lengua antigua. Ya Sandra Montserrat (2007: 32) advirtió que 

cal fer una re�exió en aquest punt, abans d’introduir-nos en el procés d’elaboració d’un 
corpus històric. Quan ens enfrontem amb la llengua d’altres èpoques, aquesta és per a 
tots els investigadors ben bé com una altra llengua; per tant, la intuïció com a parlant 
no pot ser una eina per a la interpretació de les dades, intuïció que, en canvi, sí que pot 
utilitzar un estudiós de corpora de llengua actual.

Por ejemplo, si nos �jamos en el texto del documento presentado, de 1726, 
los vocablos exercito (l. 15), abaxo (l. 20) y execute (l. 32), a pesar de que actual-
mente se escriben con j, no son interferencias de sus correspondientes catalanes 
escritos con x, exèrcit, abaix y executi, puesto que en el Diccionario de la Real 
Academia de la época del documento10 estas voces se escriben con x11. De modo 
parecido, la doble s que encontramos en palabras como carissima (l. 12), neces-
sario (l. 32) o missas (l. 35), tampoco pueden considerarse, en documentos de la 
primera mitad del siglo xviii, interferencias del catalán, a pesar de que actual-
mente en español estas palabras se escriben con una sola s y en catalán se escriben 
con doble s, puesto que en los textos de la Academia de esta misma época o de 
épocas algo posteriores se usaba la doble s bastante aleatoriamente12. También los 
grupos cultos en voces como de�unctos (l. 8) o Cathalunya (l. 16), o las dobles 

10 En realidad el documento es anterior al primer diccionario y a la primera ortografía de la Real Acade-
mia Española. La Academia publicó su Diccionario de autoridades entre 1726 y 1739, y no publicó su 
primer Diccionario usual hasta 1780. Por lo que respecta a la Ortografía, esta no se publicó por primera 
vez hasta 1741, sin embargo, en el Discurso proemial de la orthographía de la lengua castellana incluido 
en el primer tomo del Diccionario de autoridades (1726), ya se recogían las primeras reglas ortográ�cas 
formuladas por la corporación académica. 

11 “Sólo en 1815 [la Academia] eliminó x para el fonema /x/, reservándole j, aunque conservando g(e, i) 
por etimología (de ahí, vacilaciones, en palabras no latinas: gefe/jefe, garage/garaje, etc.)” (Cano Aguilar 
2008 [1988]: 260).

12 “Hasta 1763 la Academia no desterró la ss” (Cano Aguilar 2008 [1988]: 260).
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letras (de�unctos) pueden considerarse dentro de los usos de la época del docu-
mento que analizamos.

Algo parecido puede ocurrir en el aspecto léxico donde muchas palabras que 
parecen particularmente catalanas �guran en el diccionario de la Academia, al 
menos en sus primeras ediciones: por ejemplo, malaltia (en catalán malaltia), en 
el diccionario académico de 1734 en la voz malatia dice que “en lo antiguo se de-
cia malaltia”; �llo (en catalán �ll) en el Diccionario de autoridades (1732) dice “Lo 
mismo que Hijo”, aunque puntualiza que “es voz usada en Galicia y Asturias”; 
muller, no aparece en el diccionario de la Academia pero sí en el de Salvà (1846) y 
en el de Domínguez (1869 suplemento). En la frase del testamento que estamos 
tratando “hallándome detenido de enfermedad corporal en la cama” parece que 
el verbo detenido (l. 8) debería ser otro más adecuado, quizás retenido, pero se ob-
serva en el diccionario de la Academia (Dicc. de autoridades, 1732 [1726-1739]) 
que detener remite a suspender y este vocablo, en la edición de 1739, en su se-
gunda acepción signi�ca ‘parar algún tiempo’, signi�cado que hace adecuado el 
uso de detener en el contexto presentado13. 

Desde el punto de vista sintáctico, la expresión “este mi testamento” parece ser 
anacrónica por el hecho de llevar el posesivo (mi) entre el demostrativo (este) y el 
sustantivo (testamento), pero esta construcción usual en la edad media pervivió 
en la lengua hasta la edad moderna en algunas variedades del español.

Así, en los textos que componen el ESenCAT se pueden encontrar tres tipos 
de fenómenos:

 – Fenómenos propios de la lengua de la época y generalizados en toda la 
península, los cuales se deben confrontar con textos parecidos escritos en 
la parte castellanohablante de España.

 – Fenómenos que son el resultado de la interferencia del catalán en el espa-
ñol de los documentos escritos.

 – Fenómenos relacionados con el tipo de texto y que tiene que ver con 
tradiciones discursiva de cada tipo de texto en cada momento histórico.

13 Detener. v. a. Suspender alguna cosa, ò embarazar que passe adelante (Diccionario de autoridades, 1732). 
Suspender [2]. Vale tambien detener, ò parar algun tiempo, ò hacer pausa (Diccionario de autoridades, 
1739).
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6. CONCLUSIONES

Todo ello hace que los aspectos de estudio de los documentos de nuestro corpus, 
el ESenCAT, puedan ser múltiples y variados, y a pesar de que el corpus se ha 
diseñado para ofrecer datos para unos estudios determinados (las interferencias 
lingüísticas), cada usuario podrá adaptarlo a sus propias necesidades e intereses. 

En el momento actual, el ESenCAT está aun en una fase embrionaria en el que 
de sus casi 200 documentos transcritos solamente se han analizado unos pocos 
como resultado de Trabajos de Final de Master (Gallardo 2017). Sin embargo, 
los pocos documentos analizados, aunque no se puedan considerar representa-
tivos por la poca variedad analizada, ya apuntan a una serie de características 
relevantes para la reconstrucción de la compleja historia de la formación de la 
modalidad de castellano oral y escrito en Cataluña y retratan la situación lingüís-
tica del momento. En los documentos estudiados, las interferencias lingüísticas 
son constantes, tanto en las cartas privadas, como era de esperar, como en los 
documentos notariales, hecho ya menos previsible, por el grado de formalidad y 
el nivel de estudios del autor.

Los siguientes pasos son la de�nición concreta del programa informático que 
debe gestionar el corpus y la ampliación de este con documentos de nuevos no-
tarios, de localidades diferentes y épocas distintas. 
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1. INTRODUÇÃO

Deve-se a Louis T. Milic um apelo feito há mais de cinquenta anos, e desde então 
muito repetido, para que os académicos das ciências humanas saibam integrar 
bem os computadores no seu trabalho. O ano era o de 1966, o espaço era o da 
inauguração da revista Computers and the Humanities, e o autor estava a reunir 
aquele que viria a ser o Century of Prose Corpus, um corpus histórico representa-
tivo da prosa setecentista em inglês britânico (Milic 1990). Milic punha as coisas 
em termos de dar “um passo em frente” – usou o título �e next step – e de assu-
mir um controlo sobre a máquina semelhante ao do braço do esgrimista sobre a 
arma ou ao do corpo do cavaleiro sobre o animal (Milic 1966: 4): 

O nosso medo de que o estudo da literatura se venha a tornar mecânico se for processado 
por computador tem-nos impedido de tentar apreender as suas ricas e genuínas possibili-
dades. Se não tentarmos compreender o computador da mesma maneira como, enquan-
to académicos, fazemos com outros instrumentos, não só nos tornaremos incapazes de 
explorar adequadamente os seus recursos como correremos o risco de nos transformar-
mos em vítimas suas. O controlo nasce da compreensão, da fusão do utilizador com o 
seu instrumento, como a do braço com o sabre ou a do cavaleiro com a montada (traduzido 
do inglês; itálico nosso).

Este mesmo texto de Milic já foi usado por Willard McCarty para argumentar 
que foi pela década de 1960 que se inaugurou todo um género textual, feito de 
lamentações e atribuições de culpa, praticado pelos académicos na sua auto-crí-
tica às humanidades digitais e à falta de imaginação que os seus projetos deixam 
transparecer (McCarty 2013: 36–37). Mas eu pre�ro retomar o texto de Milic 
por uma outra razão, que tem a ver com a felicidade do estilo daquele autor. 
Com efeito, as imagens do esgrimista com o sabre e do cavaleiro com a montada 
são imediatamente sugestivas para todos quantos tenham empreendido uma ini-
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ciativa em humanidades digitais. Em algum momento do seu trabalho estes são 
académicos que já se sentiram aquele mesmo atirador cujo sabre lhe prolonga o 
braço e o ajuda a atacar e a defender-se num assalto. Em outras alturas, ter-se-ão 
sentido o cavaleiro que corre distâncias e transpõe elevações socorrido da velo-
cidade, do impulso e da elegância do seu cavalo. São dois conjuntos típicos, aos 
quais Louis T. Milic não hesitou em juntar um terceiro, formado pelo académico 
e pela sua máquina, juntos na delineação de um projeto digital (no caso de Mi-
lic, o processamento eletrónico de textos literários da história do inglês). Fosse o 
autor um cientista social e esta sua certeira descrição teria vindo a ser invocada 
no quadro da teoria ator-rede, aquela abordagem sociológica que leva longe a pro-
posta de que formamos constantemente à nossa volta objetos híbridos, feitos de 
humano, não-humano e discurso. Será preciso encontrarmos uma maneira de re-
presentar a existência de tais híbridos, sob pena de nos escapar o correto diagnós-
tico da sociedade moderna, argumenta-se ainda nesta teoria (Latour 1991: 22). 

Neste meu artigo, vou �car certamente aquém do género do ensaio antro-
pológico. Compus o texto por ocasião de um balanço que me foi pedido pelos 
colegas do Instituto da Lingua Galega aos primeiros cinco anos do projeto P.S. 
Post Sriptum, e vou portanto argumentar algo mais modesto: que a montagem de 
tal recurso eletrónico – que correspondeu à constituição de um Arquivo Digital 
de Escrita Quotidiana em Portugal e Espanha na Época Moderna, como informa o 
seu subtítulo – permitiu também observar de perto uma transição muito atual, 
experimentada pelas ciências humanas. No caso concreto, concentrar-me-ei no 
desa�o que enfrenta a �lologia ao ter de revelar capacidade para se manter �ável 
num mundo muito diferente daquele de onde veio, um mundo em que os arqui-
vos e as bibliotecas eram ainda espaços físicos, a cultura era impressa e o público 
era escasso, composto de especialistas e estudantes. Agora, numa era tecnológica 
bem distinta, teremos de sair do “silo” da academia e “sermos vistos a viver e a 
trabalhar em público, com o público e para o público” (Pound / Liu 2013: §33). 

2. ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DO P.S. POST SCRIPTUM

O P.S. Post Scriptum, uma iniciativa em humanidades digitais, arrancou em 2012 
no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa com o objetivo de, ao longo 
de cinco anos, mobilizar uma equipa que procedesse à campanha de recolha siste-
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mática, edição digital e estudo histórico-linguístico de cartas particulares escritas 
em português e em espanhol ao longo da Idade Moderna desde o século xvi até 
ao início do século xix1. 

Anteriormente, no âmbito de uma monogra�a (Marquilhas 2000) e de dois 
projetos �nanciados (Por toda a parte... uma certa história da língua portuguesa 
e CARDS, Cartas Desconhecidas2), já se tinham explorado fundos arquivísticos 
portugueses que consistiam em processos criminais da Idade Moderna e do sé-
culo xix contendo, como documento de prova, cartas originais escritas por gen-
te comum. Tinha-se percebido que tais documentos existiam efetivamente em 
abundância, enviados por criados, crianças, cônjuges, amantes, ladrões, soldados, 
artesãos, padres, lutadores políticos, entre muitos outros tipos de agentes sociais. 
Os respetivos percursos tinham-se cruzado com a ação persecutória e punitiva 
dos múltiplos tribunais que, naqueles séculos, usaram a correspondência privada, 
apreendida como prova, para a instrução das suas causas (a justiça inquisitorial, 
a justiça episcopal, as justiças central e periférica da Coroa e a justiça das Ordens 
Militares, sobretudo). Como tais documentos se tinham guardado nos arquivos, 
acompanhados de autênticos inquéritos sociológicos, empreendidos pelos promo-
tores ou juízes que interrogaram os réus e as testemunhas dos casos sob investiga-
ção, valia a pena recolher estes vestígios das comunidades tradicionais na faceta 
das suas relações interpessoais. Veri�cou-se que, apesar de escondidos (em cada 
100 processos da Casa da Suplicação, por exemplo, só uma média de 17 con-
tinham cartas), os textos dessas cartas registavam, muito frequentemente, uma 
retórica quase oral, atravessada pela verbalização de emoções, pela explicitação de 
juízos do senso-comum, pela con�ssão de crenças não-ortodoxas ou pela narra-
ção de incidentes triviais. Incluíam, portanto, um discurso popular, ao qual tanto 
os historiadores da língua como os historiadores da cultura têm normalmente 
di�culdade em aceder se não quiserem �car por amostras só lateralmente repre-
sentativas como são as dos textos de teatro, satirizando tipos sociais e suas cir-
cunstâncias, ou as do discurso político, que ajuízam o grau dos contrastes sociais.

1 O projeto foi �nanciado pelo European Reasearch Council por meio da atribuição de uma bolsa com o 
seguinte código: 7FP/ERC Advanced Grant 2011, Grant Agreement 295562.

2 Financiados, respetivamente, pelo Instituto Camões em 2004-2005 (programa Lusitânia), e pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia em 2007-2009 (PTDC/LIN/64472/2006).
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Antes do P.S. Post Scriptum já se tinham, portanto, detetado 2.000 dessas 
cartas, das quais se tinha feito, porque a edição em papel era impensável, a trans-
crição paleográ�ca em XML-TEI e a contextualização baseada nos conteúdos 
dos processos criminais. Tinha sido possível, a partir das mesmas fontes, elaborar 
até alguns estudos de caso, tomando como fonte ora cartas isoladas ou pequenos 
conjuntos e explorando sobretudo o seu discurso (ex: Marquilhas 2009). Quanto 
ao corpus em XML-TEI que se tinha conseguido montar no âmbito do CARDS, 
sobre ele �zeram-se logo dois ensaios no plano do processamento da linguagem 
natural, o primeiro visando a segmentação automática do discurso formular e 
não formular (Hendrickx / Généreux / Marquilhas 2011) e o segundo a norma-
lização automática das gra�as variantes (Hendrickx / Marquilhas 2011).

Assim, em 2012, quando se iniciou o P.S. Post Scriptum, a noção era a de que 
com uma equipa mais ampla e mais heterogénea do que as que tinham traba-
lhado anteriormente, não só se reuniria uma amostra muito mais representativa 
daquelas fontes epistolográ�cas como se conseguiria conciliar o seu tratamento 
�lológico – uma edição crítica digital – com a criação de um corpus linguistica-
mente anotado e a respetiva publicação online numa plataforma capaz de con-
vidar públicos variados a estudarem ou simplesmente a usufruírem do recurso. 

Saltando para 2017, conseguiu-se nesse ano que a edição digital das cartas do 
P.S. Post Scriptum correspondesse, efetivamente, a um corpus bilingue de enverga-
dura considerável, contendo dois milhões de palavras (um milhão de palavras em 
cartas portuguesas e um milhão também em cartas espanholas). O corpus é �lolo-
gicamente consultável por estar totalmente sobreposto a uma edição académica 
digital, um desiderato incontornável uma vez que os documentos a estudar eram 
manuscritos originais que tinham sido precisamente escolhidos na sua qualidade 
de fontes para a história da língua portuguesa em termos do seu uso quotidiano: 
todos os traços de origem, dos paleográ�cos aos textuais e aos materiais, tinham 
de �car rigorosamente registados sob pena de se perder a informatividade linguís-
tica e cultural das fontes. Simultaneamente, a edição é do interesse dos historia-
dores por conter ligações entre os textos das cartas e pequenas composições, com 
o resumo da documentação judicial que as cartas integram dentro dos arquivos 
onde se conservaram até hoje. Uma lista de 245 palavras-chave permite, por ou-
tro lado, a consulta das cartas agrupadas por coerência temática. E a ancoragem 
de coordenadas geográ�cas ao �cheiro de toda e qualquer carta cujo local de 
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envio tenha sido identi�cado dá origem, por sua vez, ao mapeamento virtual e 
interativo do conjunto dos documentos.

Em terceiro lugar, o corpus é linguisticamente pesquisável por estar lematizado 
e anotado em termos de Parts-of-Speech (POS) e de secções textuais (abertura, 
arenga, narração, peroração e fecho), além de marcado com palavras-chave, so-
bretudo de natureza fonológica. Parcialmente, ainda, em 20% das partes textuais 
narrativas, i.e., não formulares, as cartas estão anotadas sintaticamente. 

Trata-se, �nalmente, de um corpus e de uma edição de livre acesso, estando to-
dos os materiais alojados num servidor do Centro de Linguística da Universidade 
de Lisboa, mantido pela Reitoria da mesma universidade. Tem este endereço: 
http://ps.clul.ul.pt.

Em termos cronológicos, os documentos cobrem um período amplo, indo de 
1504 a 1833. Em termos geográ�cos, abrangem a Península Ibérica, naturalmente, 
mas também os espaços dos antigos impérios português e espanhol. E como estão 
maioritariamente contextualizados em termos dos respetivos enquadramentos 
situacional e social, permitem que o público tenha uma apreensão invulgar das 
vidas de 5.000 indivíduos diferentes, que viveram em algum tempo da Idade 
Moderna e que, enquanto remetentes ou destinatários de cartas, se envolveram 
numa interação que foi julgada na sua época como doméstica, próxima, íntima 
ou proibida. A distribuição média é de duas cartas por remetente, estatística 
que converte este corpus no mais variado alguma vez reunido para a história do 
português e do espanhol. Além disso, fruto do tipo textual das fontes, elas são 
também extremamente valiosas por causa da baixeza dos registos linguísticos 
que contêm: i) 23% do corpus contém texto escrito por mulheres e ii) 60% do 
corpus contém texto de remetentes que não pertenciam a uma élite: não eram 
do clero nem da nobreza. 

Os tribunais da época interessaram-se na altura por estes textos por causa da 
sua dimensão de prova de culpa. Nós, leitores do nosso tempo, olhamos para 
eles de outro modo, obviamente. Através das palavras destas testemunhas invo-
luntárias do quotidiano privado e do registo linguístico informal em espanhol e 
português da Idade Moderna – palavras de raiva, amor, obscenidade, vingança 
ou super�cialidade – podemos ir à origem, se formos linguistas, de muitas pro-
priedades dos dialetos atuais e acompanhar o seu desenvolvimento em combi-
nação com fatores extralinguísticos. Se formos historiadores, podemos observar 
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um lado escondido da herança das instituições da Idade Moderna ao lermos o 
discurso daqueles que foram perseguidos por lhes faltarem as virtudes apropria-
das para o seu tempo, i.e., pela sua falta de moralidade, de catolicismo, de honra, 
de respeito pelas leis do Rei ou de lealdade para com o estado real. 

Resumindo, no âmbito do P.S. Post Scriptum foi possível i) montar um corpus 
robusto a partir destas fontes dispersas e escondidas debaixo do peso da burocra-
cia judicial; ii) desenvolver um método apropriado (em termos de marcação do 
texto e anotação das estruturas) que �zesse justiça à riqueza do discurso contido 
nas mesmas fontes, e iii) oferecer ao público, tanto o académico como o leigo, 
um recurso online que funcionasse ao mesmo tempo como uma gramática, um 
glossário, uma edição académica digital, uma base de dados, um mapa, e, não 
menos importante, um longo “romance” polifónico com personagens e histórias 
inesperadas de há 200, 300, 400 e 500 anos.

3. O SABRE PERANTE O DESAFIO DA TECNOLOGIA EXISTENTE  
E A MONTADA PERANTE OS OBSTÁCULOS DA EXPERIMENTAÇÃO

Exposições como a da secção anterior permitirão identi�car uma iniciativa em hu-
manidades digitais. No entanto, não a explicam para quem a queira replicar nem a 
descrevem para quem a queira julgar. In�nitamente mais útil será identi�car traços 
do comportamento da equipa, que, para garantia da pertinência dos seus achados 
no contexto tecnológico atual, teve de assumir-se ora “atiradora” ora “hípica”, para 
retomar as imagens de Milic referidas na introdução. Isto equivale a dizer, em lin-
guagem mais direta, que é útil identi�car tanto os perigos como as di�culdades que 
uma equipa enfrentou ao pretender usar a tecnologia para �ns académicos. 

Tal uso é constantemente ameaçado, em primeiro lugar, pelos perigos de se 
adotarem sem problematização sistemas que venham de fora, seja do mundo da 
tecnologia comercial seja do das experiências anteriores dentro das próprias huma-
nidades digitais. É preciso reagir-lhes com uma atitude defensiva mas ao mesmo 
tempo dinâmica. Por outras palavras, é preciso saber esgrimir, parar e responder, 
usando a máquina como uma arma que prolonga o braço humano e lhe permite 
ir mais longe do que parecia �sicamente possível. É assim que se vão imaginando 
sistemas tão eletrónicos como os outros, mas mais naturalmente, e não forçada-
mente, humanísticos, além de cada vez mais e�cientes do que os anteriores. 
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Por outro lado, há também aquelas di�culdades comuns a todas as iniciativas 
de investigação que criam simultaneamente tecnologia e que progridem à custa 
da execução de testes, cada vez mais numerosos e cada vez mais desa�antes. Esta 
faceta da experimentação exige que o experimentador falhe, bloqueie, retroceda 
e recomece constantemente, entendendo agora a máquina tal como o cavaleiro 
tem de entender a sua montada para que os saltos num campo de obstáculos 
possam ser dados em conjunto, estando o verdadeiro impulso na capacidade 
para combinar as faculdades de ambos. É assim mesmo que se consegue, depois 
de muito treino, levar por exemplo um computador a etiquetar bem textos tão 
desa�antes como podem ser os dos manuscritos históricos, a descobrir-lhes regu-
laridades e exceções, bem como ligações escondidas a variáveis externas. É tam-
bém assim que se abre caminho para o desenho de interfaces bem integradas no 
contexto a que pertencem os públicos atuais, que é um contexto inexoravelmente 
tomado pela circulação da informação em rede.

Identi�cado o objetivo desta secção, passarei à narração crítica do processo de 
montagem do P.S. Post Scriptum, incluindo a identi�cação das falhas cometidas 
ao longo de uma política de sucessivas escolhas em nome da obtenção do dese-
nho, nunca antes tentado, de um local da web para onde pudessem convergir os 
interesses da linguística histórica e da história da cultura escrita na exploração 
do conteúdo de textos muito particulares: milhares de cartas de gente vulgar, 
apreendidas pelos tribunais de Portugal e Espanha ao longo da Idade Moderna.

A abordagem crítica impõe-se também por me parecer útil contrariar certo 
registo comercial que costuma demasiadas vezes acompanhar os relatos de como 
nasce o software digital. Com efeito, e como foi assinalado pelo historiador da 
tecnologia Michael S. Mahoney, a história do que já �zemos ao “metermos o 
mundo dentro de computadores” sai bastante di�cultada por ser uma história 
que quase só se pode basear em relatos “de sucesso” (Mahoney 2005: 128). Ora 
há uma óbvia separação (feita de falhas, desaires, desastres até) entre o que se 
imagina e o que se consegue alcançar ao longo dos processos de envolvimen-
to dos humanos com a tecnologia que criam. As iniciativas em humanidades 
digitais passam forçosamente pela experimentação de modelos, ferramentas e 
plataformas. Este sentido da experimentação vem-lhes do que têm de comum 
com as ciências da computação, as quais foram introduzindo modi�cações nas 
linguagens e nos objetos digitais não tanto por terem descoberto muitos “novos 
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princípios” mas mais porque exploraram as “possibilidades da prática” (Mahoney 
2005: 131). Quer isto dizer que é, sobretudo ao nível da razão prática e não da 
teórica – i.e., na re�exão envolvida nas deliberações humanas que levam à ação 
e não tanto na re�exão sobre factos e sua explicação (Wallace 2003/2018: §1) – 
que as comunidades da computação têm surgido com inovações. 

No nascimento das humanidades digitais, houve, com efeito, e desde cerca 
de 1980, várias deliberações criadas pelo problema inicial de se ter pedido em-
prestada a computação dos outros, já que não se conseguia desenvolver uma 
computação própria. Para os seus próprios �ns, eruditos ou educacionais, os es-
tudiosos das Letras começaram a utilizar produtos que tinham sido desenhados 
para clientes empresariais, passando-lhes despercebido o facto de aquelas ferra-
mentas trazerem incorporada uma sua história muito própria (Mahoney 2005: 
133). O que tem movido as humanidades digitais desde esse início tem sido a 
veri�cação de que é preciso obter “a con�ança e a �uência” necessárias (Berry 
2011: 26) para se produzirem artefactos desenhados de raiz em torno das ques-
tões importantes para o estudo das Letras. O processo envolve experiência atrás 
de experiência e falha atrás de falha. As decisões de desenho, porque, na expressão 
de Je�rey Schnapp, é de “desenho do conhecimento” que se trata, passam por 
aceitar sempre a premissa de que “nem os métodos que produzem conhecimento 
humanístico nem as formas e géneros em que esse conhecimento vai ser moldado 
são coisas dadas” (Schnapp 2014: 5). 

No desenrolar do P.S. Post Scriptum, e perante a frequente inadequação do que 
lhe era dado, foi também sendo necessário ir moldando novos métodos, formas 
e géneros. 

Em primeiro lugar, foi preciso ter presente que a lógica na sociedade atual, no 
que diz respeito à oferta de conhecimento em rede, passou a ser uma lógica de 
abundância de recursos em vez de uma lógica da escassez. O facto tem uma im-
portância cada vez mais evidente, a ponto de, a Willard McCarty, lhe lembrar o 
“proverbial ladrão na noite”, na perspetiva das ciências humanas e da sua missão:

Para as humanidades, o proverbial ladrão na noite parece-me ser a acumulação de recur-
sos primários e secundários, todas essas juke-boxes do conhecimento a abarrotar de textos, 
imagens e sons. O que é que signi�ca ter isto como mobiliário da nossa investigação? 
(McCarty 2013: 46).
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No desenrolar do P.S. Post Scriptum, essa mesma pergunta, sobre o que é que 
se pode fazer de racional, e racionalmente histórico-�lológico, com tanto ma-
terial de arquivo, fez-se efetivamente muitas vezes. Logo de início estava claro 
que o desiderato tinha passado a ser, nesta como em qualquer outra modalidade 
de edição crítica ou de história cultural, o de consultar toda a informação, e 
não só a mais representativa, mesmo que tal não parecesse imediatamente rea-
lizável. Portanto, e perante a constatação óbvia de que durante os cinco anos 
do �nanciamento inicial do P.S. Post Scriptum os investigadores mobilizados 
para os arquivos não iriam conseguir ver todos os fundos judiciais portugueses 
e espanhóis da Idade Moderna que contivessem cartas privadas como instru-
mento de prova, eles, mesmo assim, precisavam de prevenir um futuro em que 
todos esses documentos seriam tão facilmente alcançáveis como o são já, por 
exemplo, os conteúdos de um Google Books. Com os olhos nessa possibilidade, 
começou a trabalhar-se no conceito do que seria a resposta ideal na perspetiva 
das humanidades digitais, chegando-se à conclusão de que, para não se vir só a 
ter uma juke-box de conhecimento quando os arquivos vierem a ter os textos dos 
seus manuscritos todos eles processáveis, é preciso ter sistemas que não saibam 
só, quais OCR, reconhecer caracteres manuscritos. É preciso ter um pipe-line o 
mais longo possível, que comece por unir o conteúdo das prateleiras dos arqui-
vos (as imagens dos seus manuscritos) ao dos �cheiros das salas de índices, mas 
que não �que pela transformação desses conteúdos em texto processável por 
computador. A ligação tem de continuar, garantindo sempre a reversibilidade, 
da função de reconhecimento de caracteres para a da correção de texto, sua 
lematização e sua anotação, gramatical, semântica-lexical e discursiva. Assim se 
foi formando a ideia do sistema ideal que o projeto poderia ajudar a construir, e 
que acabou por vir a concretizar-se na forma do TEITOK, de que será questão a 
seguir e que está também descrito noutro capítulo desta mesma publicação (cf. 
Janssen / Vaamonde). 

Em segundo lugar, e ainda a propósito da necessidade de recusar muitas vezes 
o que é dado em iniciativas de humanidades digitais, cito abaixo os autores de 
digital_humanities, que assim sintetizam a sua prática: 

[Nas humanidades digitais] favorecemos o processo em detrimento do produto; favore-
cemos a elaboração de versões e extensões em detrimento das edições de�nitivas e dos 
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silos de conhecimento. A capacidade das humanidades digitais de perguntar, desenhar e 
modelar novas perguntas para a sua investigação abre novas possibilidades para aqueles 
que querem correr riscos. É demasiado frequente que o experimental esteja ausente do 
discurso cultural estabelecido ou que nele seja rapidamente apagado, uma vez que o diá-
logo já está tão consolidado que as novas abordagens são, na melhor das hipóteses, tão-só 
um incremento das antigas. Mas não teremos nunca uma experiência se ela não puder 
falhar (Burdick et al. 2012: 22; traduzido do inglês original).

Inspirada pela referência ao centramento nos “processos” (e não nos objetos) e 
à elaboração de “versões” e “extensões” (e não de edições de�nitivas e de silos de 
conhecimento), referir-me-ei a partir de agora aos tipos de erro que julgo terem 
sido cometidos durante a montagem do P.S. Post Scriptum no que diz respeito à 
sua edição digital, tanto ao nível da idealização, por centramento involuntário 
no objeto e não no processo, como ao nível da concretização, por desenho de 
artefactos que se viriam a revelar mais in�exíveis do que extensíveis.

Um dos primeiros problemas criados no arranque do P.S. Post Scriptum pren-
deu-se com a seleção dos modelos que na altura pareciam inspiradores e exempla-
res, montados em instituições estrangeiras e consistindo em edições académicas 
digitais já prontas, ou ainda em curso, e em corpora anotados já disponíveis. 
A idealização para a publicação online passava por tentar atingir três resultados ao 
mesmo tempo: primeiro, a mesma qualidade �lológica e grá�ca da edição de car-
tas manuscritas disponibilizada pelos Mark Twain Papers Online (MTPO)3 da 
California Digital Library; depois, a racionalidade de método que transparecia 
do Manual de edição DALF, Digital Archive of Letters in Flanders (Vanhoutte / 
Van den Branden 2003), entretanto concretizada na edição Van Nu en Straks. 
De Brieven, da Academia Real da Língua e da Literatura Holandesa4, bem como 
da do Manual para a edição digital do epistolário de Giacomo Puccini (Pierazzo 
2007), ambos aplicando o sistema de marcação de texto XML-TEI. Já a ideali-
zação para a montagem do corpus passava por gerar um objeto compatível com o 
Corpus Histórico Português Tycho Brahe5, da Universidade de Campinas. 

3 Endereço do MPTO: http://www.marktwainproject.org/homepage.html [consultado: 12/2018].
4 Endereço da edição digital Van Nu en Straks. De Brieven: http://vnsbrieven.org/index.htm [consultado: 

12/2018].
5 Endereço do Tycho Brahe: http://www.tycho.iel.unicamp.br/corpus/ [consultado: 12/2018].
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É claro que o problema a que me estou a referir não reside naquelas edições, 
naqueles Manuais ou naquele corpus, que se mantêm até hoje exemplares. O pro-
blema, na perspetiva do lançamento inicial do P.S. Post Scriptum, esteve em se 
�xar um padrão duplo, o que acarretou durante muito tempo a crença em que o 
resultado mais desejável que se poderia obter seria constituído por dois objetos 
distintos (edição digital das cartas por um lado e corpus anotado com o texto das 
cartas por outro). Durante dois anos, e ao mesmo tempo que iam visitando quase 
cinquenta arquivos diferentes, os membros da equipa organizaram pacientemen-
te uma coleção de textos epistolográ�cos transcritos e anotados em XML-TEI, 
com o detalhe mais próximo possível dos ideais MTPO, DALF e Puccini, e 
prepararam os materiais para uma futura anotação morfossintática e sintática do 
corpo das transcrições. A ideia era a de lançar mão das mesmas ferramentas com 
que o Tycho Brahe trabalhava, Edictor para a anotação POS6 e CorpusSearch 2 
para a anotação sintática7, tirando igualmente partido dos corpora de treino que 
o Tycho Brahe tinha já montado. 

A prática revelou que a opção era pouco imaginativa, e mesmo desastrosa, do 
ponto de vista da articulação de tarefas, desencadeando uma in�ndável repetição 
de campanhas de correção que pareciam ir criando cada vez mais erros em vez de 
os eliminarem. Uma vez anotado sintaticamente um �cheiro, tinha de se ir rever 
o seu “irmão” com anotação POS e o “irmão” deste com anotação �lológica. 
Por outro lado, uma vez detetado um erro de leitura do manuscrito, tinha de se 
prolongar a correção pelos �cheiros com a anotação POS e a anotação sintática. 
Os artefactos (i.e. os �cheiros) que iam sendo gerados tinham assim um grave 
problema de in�exibilidade, para não falar da sua falta de extensibilidade, já que 
ia sendo adiada a questão, cada vez mais premente, de como tornar pesquisável 
a relação entre as variáveis contidas nos três tipos de artefacto, a�nal o grande 
objetivo do P.S. Post Scriptum. 

A chegada à equipa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, no 
verão de 2014, do linguista computacional Maarten Janssen revelou-se provi-
dencial na superação do obstáculo, uma vez que lhe surgiu a ideia de, em vez de 
pensar que um dia se poderia fazer convergir para os �cheiros XML-TEI (que 
continham a edição �lológica das cartas) a informação dos �cheiros com ano-

6 Endereço do Edictor: https://edictor.net/[consultado: 12/2018].
7 Endereço do CorpusSearch 2: http://corpussearch.sourceforge.net/ [consultado: 12/2018].
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tação POS e sintática, se poderia tentar o caminho inverso. Aos poucos, foi-lhe 
surgindo a ideia do TEITOK (cf. Janssen 2016a e Janssen / Vaamonde nesta 
publicação), um sistema baseado num etiquetador automático que Janssen já 
tinha desenvolvido anteriormente, o Neotag (Janssen 2016b), e que foi enrique-
cendo com cada vez mais funcionalidades. Assim, um problema mais difícil de 
resolver: – Como extrair texto, sem perda de informação, de uma edição académica 
digital para um formato aceitável que dê entrada num etiquetador automático? – 
foi substituído por outro mais simples: – Como re�nar uma plataforma, que já 
etiqueta morfossintaticamente texto, com funcionalidades que lhe permitam ancorar 
a cada palavra cada vez mais informação, da �lológica à extratextual? (v. também 
Marquilhas / Hendrickx 2016: 273–274). 

A questão da convergência com a anotação sintática demorou mais tempo e 
até hoje ainda está só parcialmente resolvida. Já é possível pesquisar em TEITOK 
o texto sintaticamente anotado, é possível cruzá-lo com variáveis extratextuais, é 
possível corrigir a anotação na mesma plataforma, mas ainda é necessário guar-
dar a informação sintática num �cheiro separado que a plataforma faz convergir 
no momento de cada consulta. Há também algumas vantagens neste formato 
da chamada stand-o� annotation (McEnery / Wilson 1996/2001: 38), porque 
permitem alguma legibilidade humana dos �cheiros que ainda contêm a infor-
mação separada, pelo que não é claro que o caminho ideal do TEITOK seja o do 
aninhamento total, num mesmo �cheiro, da informação textual, �lológica, his-
tórica, morfossintática e, a que falta aninhar nos �cheiros do P.S. Post Scriptum, 
sintática.

Todo este foi um processo cujas fases iniciais, de experimentação de ferramen-
tas alheias e de eleição de modelos já prontos, nunca se revelaram, em contrapar-
tida, exercícios estéreis. Na plataforma TEITOK conseguiu-se, por exemplo, pôr 
a funcionar com rapidez um normalizador automático que converte uma leitura 
paleográ�ca de manuscrito numa sua leitura modernizadora porque entretanto 
já havia um conjunto de 250 mil palavras portuguesas e 400 mil palavras espa-
nholas normalizadas à mão com recurso à ferramenta Edictor. O mesmo para a 
anotação POS do português, que foi inicialmente feita em Edictor e depois usada 
como corpus de treino para o TEITOK aplicar o seu próprio automatismo. Além 
de que uma equipa treinada na execução manual de uma série de tarefas que im-
pliquem atenção simultânea a sistemas de etiquetas e aos elementos de um texto 
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corrido está depois muito bem preparada para passar a fases em que a atribuição 
de anotação é feita automaticamente e já só �ca a faltar uma revisão manual do 
resultado. A �uência e naturalidade com que, mais tarde, se passou a imaginar 
que possibilidades oferecer aos visitantes nas janelas de buscas e de downloads 
bene�ciou também muito deste treino manual anterior. 

5. CONCLUSÃO

As ciências humanas, que se constituíram desde o século xix em modalidades 
disciplinadas, mono-autorais, pausadas e elitistas estão a transformar-se, no en-
quadramento das humanidades digitais, em modalidades interdisciplinares, co-
laborativas, dinâmicas, culturalmente apelativas, socialmente integradas e tecni-
camente atualizadas. Isto não tem de signi�car, de forma alguma, um abandono 
do pensamento típico das humanidades, que se mantém comprometido, como 
sempre esteve, “com questões de valor e de interpretação, com os domínios da 
retórica e da lógica, com juízos subjetivos combinados com a atenção a verdades 
veri�cáveis”. Só que nas humanidades digitais tal pensamento foi desa�ado a 
tornar-se “mais explícito nas suas premissas”, de maneira a poder ser entendi-
do em “ambientes computacionais” (Burdick et al. 2012: 4). Foi minha inten-
ção, neste artigo, adotar precisamente essa argumentação, ao mesmo tempo que 
apresentava o caso concreto da iniciativa P.S. Post Scriptum, caracteristicamente 
de humanidades digitais por apresentar as três variantes que em geral identi�-
cam, segundo N. Katherine Hayles e Jessica Pressman, esses mesmos trabalhos: 

a digitalização de informação histórica por meio da realidade virtual e da realidade aumen-
tada, a análise de texto contido em corpora demasiado vastos para poderem ser lidos por 
inteiro e a re�exão teórica sobre a natureza, os efeitos e as especi�cidades dos diferentes 
meios [digitais] (Hayles / Pressman 2013: §11; traduzido do inglês original).

Quis aqui demonstrar que o desa�o das humanidades digitais é o de os seus 
estudiosos construírem um ambiente laboratorial dentro do qual, ao longo de 
sucessivas experiências, se alcancem equilíbrios entre a elaboração de questões 
das ciências humanas e a sua explicitação numa linguagem que a máquina saiba 
entender e os pares consigam replicar. 
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1. INTRODUCIÓN

Desde os primeiros corpus electrónicos creados na década dos sesenta, é sabido 
que a lingüística de corpus experimentou unha mellora e expansión progresivas, 
especialmente a partir dos avances tecnolóxicos que tiveron lugar nas últimas 
décadas. Actualmente, o emprego de computadoras e ferramentas informáticas 
cada vez máis avanzadas permite almacenar, procesar e analizar grandes canti-
dades de datos textuais cunha eficacia e rapidez inimaxinables hai non moitos 
anos, o que sitúa a lingüística de corpus, incluíndo á propia creación de corpus 
e demais recursos electrónicos, nunha área de seu dentro do estudo da linguaxe.

A lingüística histórica non foi allea a esta revolución tecnolóxica, como acre-
dita o crecente interese no desenvolvemento de corpus históricos en diferen-
tes linguas e xéneros (Claridge 2008, Xiao 2008: 401-408) e como confirma o 
estado actual da investigación diacrónica baseada en corpus electrónicos (Kytö 
2011). Non obstante, na creación de recursos dixitais que sexan útiles para a 
investigación histórica das linguas cómpre afrontar alomenos dous tipos de pro-
blemas que non precisan atención cando se traballa con datos contemporáneos. 

En primeiro lugar, o conxunto de datos dispoñible na elaboración de corpus 
históricos non admite comparación, nin cuantitativa nin cualitativamente, co 
conxunto de datos ao que temos acceso para construír corpus contemporáneos. 
Non podemos esquecer que a compilación e deseño dos primeiros está condi-
cionada por certas limitacións ben coñecidas, que adoitan ser máis acusadas a 
medida que retrocedemos no tempo: carencia de datos falados, conservación frag-
mentaria de textos, dificultades de datación, problemas de contextualización, 
distribución errática de xéneros, etcétera (Kohnen 2007, Claridge 2008). 

A estas limitacións, que son consubstanciais á investigación con documenta-
ción histórica, súmanse ademais certas cuestións de carácter técnico, específicas 
da lingüística de corpus e do procesamento de textos históricos, e que só nos úl-
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timos anos comezan a ser abordadas con certa solvencia. Por un lado, preséntase 
o problema de delimitar a información do documento orixinal que vai formar 
parte do corpus e a que non. A metodoloxía convencional, como veremos, adoita 
centrar o foco preferiblemente no contido lingüístico, é dicir, palabras e signos 
de puntuación, poñendo unha menor atención nos aspectos relacionados coa 
dimensión paleográ�ca do documento fonte: disposición do texto, tipos de letra, 
emendas textuais, riscos, omisións, etcétera. Por outro lado, abrolla un problema 
relacionado coa ortografía orixinal dos textos recompilados. A variación orto-
grá�ca que presentan os textos non contemporáneos di�culta o procesamento 
automático dos anotadores lingüísticos, facendo necesaria unha normalización 
previa dos datos. En non poucas ocasións, este problema é presentado como 
unha disxuntiva (i.e. normalizar para aumentar as posibilidades de busca ou non 
normalizar para preservar a ortografía orixinal) claramente derivada das limita-
cións técnicas que impiden a consideración de ambos os niveis de edición nun 
mesmo corpus. Esta cuestión, ademais, está relacionada cun terceiro problema, 
o de como abordar a existencia de múltiples niveis de edición e anotación apli-
cables a un mesmo texto. A solución habitual é ofrecer versións separadas e in-
dependentes unhas das outras (o texto orixinal, o texto normalizado, o texto 
anotado), o que se traduce na práctica na creación e actualización de diferentes 
corpus, sen posibilidade de aplicar buscas cruzadas entre eles.

Este segundo conxunto de cuestións constitúe o punto de partida do presente 
traballo. O levantamento destes problemas de carácter técnico suxire a demanda 
dunha ferramenta que permita ao compilador de corpus históricos ofrecer os 
datos cumprindo alomenos cun triplo obxectivo: o de preservar as características 
textuais e peritextuais do documento fonte, o de potenciar a capacidade de busca 
de calquera aspecto incluído no corpus e o de garantir o mantemento do recurso 
electrónico mediante unha arquitectura que facilite posibles modi�cacións en 
calquera nivel de edición, permitindo igualmente a integración de novos niveis 
no futuro.

A plataforma TEITOK (Janssen 2016) foi pensada para dar resposta a pro-
blemas como os arriba citados e está deseñada especialmente para crear e manter 
corpus que combinan marcación textual e anotación lingüística. TEITOK per-
mite integrar nun único sistema a edición diplomática dixital dun texto, segundo 
os estándares de codi�cación propostos polo consorcio TEI (Text Encoding Ini-
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tiative), e o seu procesamento lingüístico, desde a normalización ortográ�ca ata a 
anotación sintáctica, incluíndo calquera outro nivel de edición que o compilador 
considere oportuno. Neste traballo expoñemos algunhas desvantaxes asociadas á 
metodoloxía convencional na construción de corpus históricos e explicamos as 
potencialidades de TEITOK como alternativa a dita metodoloxía. 

2. A APROXIMACIÓN CONVENCIONAL NA CONSTRUCIÓN DUN 
CORPUS

A metodoloxía convencional na construción de corpus parte de extraer o contido 
lingüístico dos textos, basicamente palabras e signos de puntuación, separándoo 
ou “limpándoo” doutros aspectos que poidan entorpecer ou di�cultar o almace-
namento e o procesamento lingüístico. O proceso habitual na construción dun 
corpus, por conseguinte, pode ser resumido do xeito seguinte.

O punto de partida debe ser sempre o texto simple, é dicir, sen ningún tipo de 
formato. Se o compilador toma como fonte de datos edicións impresas, será pre-
ciso aplicar un proceso de limpeza para eliminar todo o que ten que ver con cues-
tións de estilo destinadas á representación grá�ca do texto. Se o compilador parte 
de documentación manuscrita, o que é menos frecuente, obviará xeralmente to-
dos os aspectos presentacionais relacionados coa propia campaña ou campañas 
de escrita do manuscrito. O obxectivo é �car co contido puramente lingüístico e 
codi�cado preferiblemente nun conxunto de caracteres estandarizado que evite 
problemas de procesamento. Co conxunto de datos así almacenado, o seguinte 
paso é dividilo en tokens, o que seguramente obrigue a adoptar certas decisións 
para os casos de contraccións, enclíticos e formas semellantes, e transformalo nun 
formato máis manexable (habitualmente nunha disposición verticalizada cun token 
por liña) ben como resultado ou ben como paso previo á aplicación de programas 
de anotación automática, lematizadores, etcétera. Finalmente, todo este proceso 
adoita estar dirixido, en último termo, á implementación dunha interface con 
certas opcións de busca que permita recuperar resultados en forma de concor-
dancias, listas de frecuencias ou calquera outro formato habitual na investigación 
lingüística baseada en corpus.

É claro que esta metodoloxía convencional está enfocada a analizar estatisti-
camente os datos e non a representar �elmente os textos. De feito, nos corpus 
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lingüísticos a miúdo a simple lectura dos textos, se é que están completos e non 
fragmentados, ou ben non é cómoda ou ben directamente non é posible, ofre-
cendo ao usuario, no mellor do casos, un contexto máis ou menos amplo da 
palabra buscada. Trátase, en de�nitiva, dunha estratexia válida para o tratamento 
e a construción de corpus a partir de datos contemporáneos, cuxo interese paleo-
grá�co é irrelevante ou mesmo inexistente; no entanto, a súa aplicación na elabo-
ración de corpus históricos, e particularmente na elaboración de corpus a partir 
de documentación manuscrita, resulta nun produto imperfecto, pois omite toda 
unha serie de información paleográ�ca da fonte orixinal que non só resulta inte-
resante a ollos do �lólogo ou do historiador, senón que pode ser mesmo relevante 
na propia análise lingüística, como ilustramos máis adiante (véxase o apartado 3). 

Esta perda de información paleográ�ca nos corpus históricos convencionais 
non só está ocasionada polas tarefas de procesamento encamiñadas a extraer o 
contido textual como valor único de análise, senón que deriva igualmente dunha 
práctica habitual na compilación de corpus históricos, a saber: o uso de edicións 
modernas como fonte de datos. En efecto, o emprego dunha edición moderna 
predomina claramente sobre a transcrición do texto orixinal como método de 
recompilación de datos históricos. A razón deste predominio non é difícil de 
imaxinar. A edición moderna dun texto antigo é, por regra xeral, de fácil acceso, 
evita a toma de decisións editoriais, pois o traballo �lolóxico xa está feito de 
antemán e, sobre todo, axiliza considerablemente a tarefa de recompilación. Se 
a edición en cuestión xa existe en formato electrónico, o proceso limítase a unha 
exportación e acaso un procesado simple do texto; se a edición non está aínda 
dispoñible na rede, a tecnoloxía actual no eido do recoñecemento óptico de 
caracteres permite escanear un documento impreso de maneira rápida e e�caz. 
En de�nitiva, partir de edicións modernas supón unha maior accesibilidade, 
facilidade e rapidez de dixitalización, liberando ao lingüista do tempo e esforzo 
que implica transcribir e editar fontes primarias non contemporáneas. Non é de 
estrañar, polo tanto, que esta situación de philological outsourcing, como é deno-
minada por Dollinger (2004), constitúa a solución habitual na compilación de 
corpus históricos:

�e compiler is confronted with the task of computerization and would like to use, and 
in many cases due to time and labour constraints is bound to use, the work of philolo-
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gists as a base. If an edition of a given text can be found, why should any time be dedi-
cated to the transcription of texts from manuscript sources? (Dollinger 2004: 5).

Desde un punto de vista práctico, o uso de edicións modernas está fóra de 
toda dúbida, sobre todo no caso de macrocorpus e corpus de referencia, para 
os que a reedición ad hoc do material utilizado suporía unha empresa colosal. 
Desde un punto de vista lingüístico, non obstante, cómpre subliñar que non é 
a opción máis axeitada; ao contrario, o emprego de edicións como alternativa á 
transcrición do texto orixinal comporta unha serie de desvantaxes que xa foron 
debidamente sinaladas en diferentes estudos: mestura de diferentes criterios edi-
toriais, representación super�cial do manuscrito, adulteración da ortografía ori-
xinal, etcétera (Lass 2004, Dollinger 2004, Grund 2006, Claridge 2008: 250-251, 
Honkapohja et al. 2009: 456-460).

A modo de recapitulación, digamos que na elaboración de corpus históricos 
existen dúas decisións relevantes que caracterizan á metodoloxía convencional. 
No momento de obter os datos, os corpus tradicionais tenden a usar edicións 
modernas de textos históricos en lugar de partir da transcrición do orixinal. No 
momento de procesar os datos, os corpus tradicionais tenden a centrar o interese 
nas expresións puramente lingüísticas en lugar de integrar os diferentes aspectos 
que conforman un documento, tanto textuais como paratextuais. En ambos os 
casos, por tanto, a �delidade ao texto orixinal e a información paleográ�ca vense 
claramente prexudicadas.

Un corre o risco de pensar que esta dimensión paleográ�ca (a disposición do 
texto no documento, o tipo de grafía, a presenza de texto riscado ou ilexible, as 
adicións fóra de liña e outro tipo de cuestións de semellante natureza) consti-
túen cuestións periféricas e pouco menos que irrelevantes na análise lingüística e 
que, polo tanto, supón unha perda asumible no proceso de edición dun corpus. 
Contra esta visión monodisciplinar, xorden voces que demandan unha aproxi-
mación multidisciplinar da análise textual e, por conseguinte, a integración da 
información non puramente lingüística nas edicións que vaian nutrir un corpus 
(Meurman-Solin / Tyrkkö 2013, Marttila 2014). Esta liña de traballo sostén que 
un corpus cinguido a recoller unicamente as expresións lingüísticas de docu-
mentos históricos ten de feito limitada a súa utilidade para o estudo da lingua, 
podendo conducir mesmo a conclusións erróneas:
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Now that diachronic corpora provide us with large quantities of data, errors resulting 
from the misinterpretation of insu�ciently contextualised linguistic items may be multi-
plied in the analysis. In other words, if we edit digitally and annotate the language of texts 
exclusively and reproduce quite imprecisely, or not at all, non-linguistic features such as 
layout, script type, and contracted and abbreviated word-forms, the consequences may 
be serious in both quantitative and qualitative analysis (Meurman-Solin / Tyrkkö 2013).

 Ofrecemos a continuación un par de exemplos para ilustrar a importancia 
que pode adquirir o nivel paleográ�co na análise lingüística. Ambos están to-
mados do corpus epistolar Post Scriptum (CLUL 2014) e refírense a cuestións de 
carácter gramatical da lingua española.

O primeiro caso (Figura 1) está tomado dun estudo sobre a variación pro-
nominal dos clíticos de terceira persoa e, concretamente, sobre a ocorrencia das 
formas la e las en función de obxecto indirecto no citado corpus (Vaamonde 
2015). Un dos obxectivos deste estudo foi a exportación a un mapa da localiza-
ción de autores laístas rexistrados no corpus e a súa comparación coa situación 
dialectal deste fenómeno na época actual. O exemplo en cuestión, que ofrecemos 
a continuación, constitúe un dos poucos casos que se afastan da zona laísta actual 
(trátase dun autor procedente do sur de Estremadura):

Vm me haga m(e)r(ce)d darme noticia de mi s(eño)ra D(oñ)a m(arí)a Lopes de castro a 
quien escrevi de Amberes q(ue) estimare la vaia bien

O que importa destacar aquí é o feito de que o manuscrito revela unha peque-
na corrosión da tinta na vogal do clítico (liña 8 na Figura 1), o que esperta certas 
reservas sobre a forma realmente empregada por este autor: la ou le? Aqueles 
casos nos que, debido ao estado de conservación do manuscrito, a ocorrencia la 
é dubidosa poden ser transcritos como lo, la ou le, dependendo da interpreta-
ción do transcritor no momento de codi�car o texto. Estes casos non deberían 
ser tidos en conta nunha análise sobre laísmo ou, alomenos, deberían poden ser 
claramente identi�cados para que o investigador decida o que facer con eles. Non 
obstante, tales ocorrencias de laísmo conxecturado son indetectables nos corpus 
históricos convencionais.
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Figura 1. Fragmento de carta de 1687 (referencia no corpus: PS6044)

O segundo exemplo (Figura 2) está relacionado coa variación producida nas 
oracións subordinadas substantivas encabezadas por que e de que, referida con 
frecuencia na bibliografía cos termos de queísmo (emprego da conxunción que 
en contextos onde a construción normativa é de que) e dequeísmo (emprego de 
de que en contextos onde a construción normativa é que). O fragmento que inte-
resa rescatar aquí é o que recollemos a continuación:

prudente y sabio; cuyo dictamen �rmado quisiera ver para convencer mi mucha ig-
norancia de que con tan notables defectos no puede persuadirse a que la Ley permita 
empecer y abochornar a una familia tan ilustre con semejante mezcla

O manuscrito revela que nunha primeira campaña de escrita o autor escolle 
a variante que para a subordinada substantiva (o que denotaría un caso de queís-
mo, dado que o verbo convencer esixe a presenza da preposición), pero despois 
adiciona a preposición de por riba da liña (liña 2 na Figura 2).
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Figura 2. Fragmento de carta de 1796 (referencia no corpus: PS5131)

Desde o punto de vista cualitativo, casos coma estes poden resultar especial-
mente interesantes para o estudo do (de)queísmo, pois re�icten na escrita o con-
�ito entre norma e uso que está a funcionar nesta variación gramatical. De novo, 
non obstante, é preciso contar con edicións dixitais que integren sistematicamen-
te estes e outros aspectos semellantes para poder ser identi�cados no momento 
de obter os datos do corpus.

3. A EDICIÓN DIXITAL EN LINGUAXE TEI

Na procura de corpus históricos que permitan integrar e explorar tanto a dimen-
sión lingüística como a dimensión paleográ�ca dos textos, constitúe unha peza 
decisiva o traballo que desde hai varios anos se ben facendo no eido das huma-
nidades dixitais e, particularmente, na creación dun estándar de marcación para 
a representación de textos en formato electrónico. Este estándar, coñecido como 
TEI e baseado na linguaxe XML, consta na súa versión máis recente (P5) de máis 
de 500 elementos e decenas de atributos que permiten codi�car dixitalmente as-
pectos textuais de moi diversa índole: cuestións estruturais (capítulos, apartados, 
títulos, páxinas, liñas, versos), cuestións presentacionais (adicións, riscos, lagoas, 
roturas, subliñados), cuestións conceptuais (nomes de lugares ou de persoas), 
etcétera. 

Publicado inicialmente no ano 1987, TEI representa na actualidade un están-
dar plenamente consolidado na comunidade cientí�ca das humanidades dixitais. 
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Non obstante, o seu emprego na compilación de corpus históricos e, en xeral, no 
ámbito da lingüística de corpus, ten sido infrecuente ou practicamente inexis-
tente:

�e searchability of a corpus is crucially dependent on how the corpus has been annotat-
ed. Again, there is a lack of consensus on this point, and compilers of historical corpora 
have been slow or even reluctant to apply standards such as the Text Encoding Initiative 
(TEI) Guidelines (P5). Many of the better known corpora are annotated for the main 
textual features but not all, and not as exhaustively as could have been the case (Kytö 
2011: 437).

Con todo, si existen corpus históricos que fan uso das directrices TEI, como 
é o caso do British National Corpus ou �e Lampeter Corpus of Early Modern 
English Tracts e, de feito, semella que a lista vai en aumento nos últimos anos. 
Podemos citar aquí �e Corpus of Middle English Prose and Verse, �e Coruña Cor-
pus of English Scienti�c Writing, �e Corpus of Modern Greek Poetry ou �e Seville 
Corpus of Northern English.

O obxectivo da linguaxe TEI é ofrecer á comunidade cientí�ca un estándar ri-
goroso e completo para representar os textos en formato electrónico. Polo tanto, 
a súa razón de ser é a de servir como guía na tarefa de marcación. Unha vez o tex-
to está debidamente marcado, non obstante, é necesario ou ben crear ferramentas 
propias ou ben recorrer a ferramentas externas para publicar e analizar os datos. 
Este salto que vai desde a marcación á publicación pode resultar complexa e pro-
blemática, como xa demostraron Burghart / Rehbein (2012) mediante unha en-
quisa destinada aos membros da comunidade TEI que traballaban precisamente 
con documentación manuscrita:

�e results demonstrate the existence of a steep learning curve for the TEI, where many 
practitioners are self-taught and where learning-by-doing dominates; there exists a long 
gap between the �rst encounter with the TEI and its actual use in projects. Survey results 
highlight the need for user-friendly, bespoke tools facilitating the processing, analysis, 
and publishing of TEI-encoded texts (Burghart / Rehbein 2012).

Os resultados da enquisa elaborada por Burghart / Rehbein suxiren a necesi-
dade de contar con ferramentas que faciliten ao usuario a dispoñibilización dos 
seus �cheiros TEI na rede. Actualmente, existen cada vez máis plataformas que 
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cumpren este cometido. Tal é o caso de Versioning Machine (Clement / Schreib-
man 2010), TEICHI (Pape et al. 2012) ou TEIViewer (Schlitz / Bodine 2009), 
por citar só algunhas. Non obstante, estas e outras plataformas similares non fo-
ron deseñadas para cumprir as demandas do lingüista de corpus (senón máis ben 
as do �lólogo) e, en consecuencia, as súas opcións de consulta e de visualización 
de resultados son neste sentido de pouca utilidade. Existe, polo tanto, a necesi-
dade de contar cunha plataforma pensada para visualizar edicións diplomáticas 
dixitais en TEI e que, simultaneamente, permita construír, xestionar e explotar 
corpus históricos compilados a partir desas edicións diplomáticas. É aquí onde 
entra en xogo a plataforma TEITOK.

4. TEIKOK: DA EDICIÓN DIXITAL AO CORPUS LINGÜÍSTICO

Na plataforma web TEITOK, un corpus consiste nun conxunto de �cheiros en 
formato XML e, preferentemente, en TEI/XML, é dicir, codi�cados segundo as 
directrices de marcación de textos propostas por dito consorcio. Cada un destes 
�cheiros, que é editado de xeito independente, contén a descrición dos aspectos 
máis relevantes do documento fonte ao que representa. O estándar TEI asegura 
a marcación dun amplo tipo de fenómenos de carácter paleográ�co: adicións, 
cancelacións, cambios de man, letras capitais, cores, etcétera.

TEITOK proporciona varias formas de realizar transcricións a partir das ima-
xes facsimilares, coa idea de que os �lólogos poidan crear edicións dixitais dos 
textos. Por suposto, estas edicións dixitais poden adoptar como punto de partida 
outra edición xa existente; no entanto, neste traballo entendemos que a opción 
máis adecuada é a de crear edicións propias e que, idealmente, todos os do-
cumentos utilizados na construción do corpus histórico compartan os mesmos 
criterios de transcrición. 

No propio �cheiro XML e como complemento á marcación TEI, a platafor-
ma TEITOK permite realizar a tokenización do texto e, sucesivamente, engadir 
anotación lingüística a cada token. A creación do corpus é feita de xeito automá-
tico a partir do conxunto de �cheiros TEI/XML e a súa explotación permite dar 
resposta a cuestións de natureza lingüística.
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4.1. Tokenización e anotación

Por cada documento TEI almacenado na plataforma TEITOK, o sistema aplica 
unha tokenización interna (inline), isto é, os tokens represéntanse directamente 
como nodos XML dentro do propio documento. A división en tokens é algo habi-
tual no procesamento dun texto e, de feito, está contemplada polo estándar TEI, 
que suxire marcar as palabras co elemento <w> e a puntuación co elemento <c>. 
Cómpre apuntar, non obstante, que moitos dos recursos que aplican o estándar 
TEI para tokenizar os textos non están a operar na verdade cun documento TEI 
ao que se lle aplica unha tokenización interna, senón cun corpus construído se-
gundo a estratexia convencional (i.e. unha palabra por liña) que é logo convertido 
en linguaxe TEI/XML (tal é o caso do BNC, por exemplo). A estratexia usada en 
TEITOK parte de considerar que o documento TEI contén información relevante 
que debe ser conservada, e por iso a tokenización é engadida sobre a propia mar-
cación xa existente e non como parte dun proceso externo.

Unha vez que o documento está tokenizado é posible engadir a anotación lin-
güística pertinente para cada token. A anotación pode ser de dous tipos. Por unha 
banda, considérase a anotación propiamente dita, é dicir, etiquetas que informan 
sobre a clase de palabra (nome, adxectivo, verbo, etc.) e as súas correspondentes 
formas lematizadas. Por outra banda, considéranse as realizacións ortográ�cas 
alternativas da forma orixinal, como son as formas con grafía normalizada ou 
as abreviaturas desenvolvidas. A razón fundamental de normalizar as palabras 
dun corpus é a de mellorar os resultados de etiquetadores e parsers na anotación 
automática (Baron / Rayson 2008). Nos corpus históricos, no entanto, a norma-
lización ortográ�ca serve para outros propósitos non menos importantes: facilita 
a lectura dos textos, constitúe unha interpretación da intención autorial, fai po-
sible a busca de palabras con independencia da súa ortografía orixinal, etcétera. 
Polo tanto, no deseño de TEITOK a normalización ortográ�ca é un aspecto que 
ten relevancia en si mesmo e por si mesmo, sendo o incremento na precisión de 
ferramentas de tratamento automático tan só unha vantaxe adicional.

Con todo, convén lembrar que non existe un concepto único de normaliza-
ción: as palabras poden ser normalizadas na ortografía máis habitual utilizada 
polo propio autor, ou segundo a variedade estándar correspondente ao período 
no que foi escrito o texto, ou en función da ortografía actual da lingua. Todas 
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estas posibilidades responden a intereses diferentes e atopan acomodo en diferen-
tes edicións posibles para un mesmo texto: edición diplomática, edición moderna, 
edición semipaleográ�ca, etcétera. Así as cousas, o sistema permite traballar non 
só cun nivel de regularización ortográ�ca, senón con tantos como sexan nece-
sarios para satisfacer as necesidades do editor ou do compilador. O nivel básico 
é ou debe ser sempre unha transcrición o máis �el posible ao orixinal, e é neste 
nivel inicial onde intervén o estándar TEI co seu rico conxunto de elementos 
destinados a marcar calquera complexidade presente no documento fonte. O resto 
de niveis constitúen anotacións adicionais da forma inicial e nun formato pura-
mente textual, o que quere dicir que as alternativas ortográ�cas non poden con-
ter código XML. Esta estratexia de normalización di�re da utilizada no estándar 
TEI/XML, onde todas as variantes son tratadas como entidades XML.

4.2. Visualización en HTML

Os documentos en TEITOK poden ser consultados individualmente nun nave-
gador. A interface aplica diferentes cores para marcar as diferentes anotacións do 
texto, como son as adicións, os riscos, as palabras ilexibles, etcétera. Posto que 
TEITOK é un sistema pensado para traballar con corpus, a visualización por 
defecto dos documentos está orientada ao texto e, en consecuencia, presenta a 
transcrición en forma de texto corrido. Non obstante, o sistema obedece a un 
deseño modular no que un mesmo documento TEI/XML pode ser visualizado 
de diversas maneiras, dependendo do tipo de documento. No caso de documen-
tación facsimilar, TEITOK ofrece unha visualización similar á de plataformas 
como EVT (Rosselli Del Turco et al. 2014), coa imaxe do facsímile á esquerda e 
a transcrición á dereita.

Unha vez tokenizado o documento TEI, cada palabra pode estar asociada a 
múltiples realizacións ortográ�cas; por iso na interfaz de TEITOK o texto pode 
ser presentado de diferentes formas. Mediante o uso de simples botóns, o usua-
rio pode seleccionar a versión orixinal de cada palabra, pero tamén a súa forma 
normalizada, a súa forma desenvolvida (no caso de abreviaturas) e así sucesiva-
mente. Isto signi�ca que a partir dun mesmo �cheiro XML é posible visualizar 
e xerar a versión semipaleográ�ca do texto ou a versión diplomática ou a versión 
normalizada, xa que todas elas están contidas no propio �cheiro. Desta forma, a 
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normalización do texto non se utiliza só para buscar e procesar, senón que pode 
ser usada para xerar as diferentes edicións do documento a partir dunha única 
fonte de datos.

Finalmente, o feito de que as diferentes edicións poidan ser creadas a partir 
dun único �cheiro XML ten outra vantaxe non menos importante. Só existe 
un única fonte de datos que precisa ser actualizada con posibles correccións ou 
modi�cacións, fronte á problemática que suscita ter múltiples versións indepen-
dentes dun mesmo documento. Este aspecto resulta ser especialmente vantaxoso 
no traballo �lolóxico. 

4.3. Edición en HTML

A forma convencional de construír un corpus anotado é mediante unha arqui-
tectura canalizada dos datos: por un lado entran os documentos orixinais, por 
outro lado sae o corpus. Este proceso divídese en fases, de forma que cada fase 
trata o documento sobre o resultado da fase anterior: primeiro límpase o texto, 
despois é normalizado, despois é etiquetado e lematizado, e despois é convertido 
nun corpus. Esta forma de traballar é unidireccional, é dicir, complétase unha 
fase e o proceso continúa cara á seguinte. Asúmese, ademais, que os datos de 
entrada non serán alterados unha vez que comeza o proceso, unha condición 
por outro lado irrelevante sempre que o punto de partida sexa un texto nacido 
xa en formato electrónico. Non obstante, no caso de documentación histórica o 
punto de partida é por regra xeral un manuscrito, cuxa transcrición sempre pode 
conter algún erro. Ademais, a normalización ortográ�ca de textos históricos e 
manuscritos tamén é máis propensa a conter erros, pois a variación ortográ�ca 
característica deste tipo de documentación implica en moitos casos un traballo 
de interpretación que merece ser revisado. E, por último, o tratamento automá-
tico de textos históricos tende a ser menos preciso, o que esixe unha corrección 
manual das etiquetas morfosintácticas e dos lemas.

Debido a estas particularidades, TEITOK asume que calquera fase no proceso 
de construción do corpus está suxeita a revisión manual e, precisamente por iso, 
facilita diferentes opcións de edición. A forma máis básica de edición, aínda que 
tamén a máis �exible, é permitir diferentes vías de acceso ao documento XML 
a través do propio navegador. O usuario, unha vez rexistrado no sistema como 



Maarten Janssen e Gael Vaamonde

286

administrador, pode premer en calquera palabra do texto e editar posibles erros a 
partir dun formulario HTML básico, isto é, sen necesidade de consultar o código 
XML subxacente. 

4.4. Explotación de corpus en TEITOK

Para facilitar e potenciar as buscas sobre os documentos XML, o sistema parte 
de ditos documentos e crea un corpus na plataforma Corpus Workbench (Evert / 
Hardy 2011), que vén integrado coa potente linguaxe de consulta CWB Query 
Language (CQL). No proceso de creación de corpus, que se fai automaticamente 
mediante un simple clic ou ben pode ser programado para ser executado perio-
dicamente, o sistema abre cada �cheiro XML e crea o corpus a partir de cada 
palabra contida nos documentos, rexistrando igualmente a ortografía normali-
zada, a anotación lingüística, as adicións, os riscos, etcétera. A interface de busca 
permite obter resultados segundo diferentes opcións: concordancias, keywords, 
colocacións, etcétera.

Toda a anotación lingüística do corpus é recuperable en linguaxe CQL. Polo 
tanto, o usuario non só pode buscar palabras na súa grafía orixinal, senón tamén 
na grafía normalizada. A seguinte consulta buscará todas as palabras do corpus 
que presentan a forma regularizada ação, con independencia da súa grafía orixi-
nal no corpus: 

[reg=“ação”]

Tamén é posible combinar diferentes realizacións ortográ�ca para buscar, por 
exemplo, todas as palabras do corpus que terminan en -çon, pero que non pre-
sentan unha forma regularizada terminada en -ção:

[form=“.*çon” & reg != “.*ção”]

No momento de construír o corpus en CWB, TEITOK rexistra a localiza-
ción exacta de cada palabra dentro do documento XML. Isto permite ao sistema 
utilizar o resultado dunha busca e identi�car o fragmento correspondente no 
XML orixinal, podendo así presentar este último en lugar do resultado en texto 
plano. Noutras palabras, os resultados dunha consulta ofrecen toda a marcación 
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TEI presente no documento orixinal, incluíndo as palabras riscadas que foron 
excluídas do corpus.

O feito de que toda a marcación TEI da edición dixital poida ser recuperada 
nos resultados da consulta axuda a identi�car rapidamente exemplos que poi-
dan ser particularmente interesantes así como a descartar outros que poidan ser 
problemáticos. Por exemplo, e retomando o caso de (de)queísmo apuntado no 
apartado 2, podemos estar interesados en estudar o comportamento do verbo 
convencer en relación con esta variación sintáctica, para o cal executaríamos a 
seguinte consulta en linguaxe CQL:

[lemma=“convencer”] []{0,4} [form=”que”] 

Esta consulta nos devolverá todas as ocorrencias do lema convencer seguido 
da forma que e, opcionalmente, ata un máximo de catro palabras entre o verbo 
e a forma que. O resultado desta consulta no corpus Post Scriptum (incluíndo 
datos do español e do portugués) é ofrecido na Figura 3 a continuación:

Figura 3. Exemplo dun resultado de consulta en TEITOK (corpus Post Scriptum)

O último resultado ofrecido por TEITOK mostra a preposición de en azul e 
por riba da liña, o que indica que esa palabra foi engadida no manuscrito nunha 
segunda campaña. Como xa foi comentado, esta adición a posteriori da prepo-
sición converte o exemplo nun caso cualitativamene interesante para o estudo 
do (de)queísmo; non obstante, en termos cuantitativos pode ser preferible non 
contabilizalo nin como caso de queísmo nin como caso de emprego normativo 
con preposición de. Sexa como for, a visualización dos resultados en TEITOK 
permite identi�car este e outros exemplos semellantes cun simple golpe de vista, 
quedando á vontade do investigador a súa inclusión ou non nas análises que rea-
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lice. De xeito similar, un usuario interesado na variación pronominal do español 
pode recuperar, por exemplo, todas as ocorrencias do clítico la. Posto que na 
visualización de resultados en TEITOK as palabras de lectura dubidosa aparecen 
destacadas en fondo verde, o usuario pode facilmente desestimar eses resultados 
para traballar só con ocorrencias inequívocas do clítico. Se o usuario está inte-
resado en obter máis información, o botón context situado á esquerda de cada 
exemplo facilita o acceso ao texto completo xunto coa imaxe do facsímile. Desta 
forma, é posible estudar fenómenos particulares dos documentos históricos sen 
perder de vista a evidencia subxacente no manuscrito. 

Cómpre sinalar que aínda que as adicións (ou as lecturas dubidosas) sexan 
visibles directamente nos resultados da consulta, como se amosa na Figura 3, iso 
non signi�ca que esa información sexa tida en conta ao consultar datos estatísti-
cos. Sería teoricamente posible ter en conta esa información, pero requiriría unha 
consulta moito máis complexa e facilmente esquecible. Ademais, só funcionaría 
para palabras enteiras, xa que unha arquitectura como a do CWB está baseada no 
token e non pode representar información relativa a caracteres especí�cos dentro 
dunha palabra. En suma, este método permite visualizar rapidamente aspectos 
paleográ�cos que poden ser relevantes nos resultados lingüísticos, e facilita así 
mesmo o acceso á imaxe do manuscrito, pero aínda así segue sendo necesario 
tomar con certa cautela os resultados obtidos a partir de corpus en lingüística 
histórica.

5. CONCLUSIÓNS

Como explicamos neste traballo, os corpus electrónicos constitúen unha ferra-
menta particularmente importante para a lingüística histórica. Certo é que as 
limitacións que deben afrontar os corpus históricos en termos de representati-
vidade e conservación de fontes di�cultan ou ás veces mesmo invalidan a apli-
cación de métodos estatísticos propios da lingüística de corpus. Pero, mesmo 
cando un corpus é usado simplemente como fonte de datos para atopar exemplos 
dun determinado fenómeno, resulta crucial que os documentos históricos teñan 
sido minuciosamente tratados, pois os segmentos riscados, engadidos, ilexibles 
ou conxecturados deben de ser utilizados con especial cautela na investigación 
de fenómenos lingüísticos. Non obstante, as técnicas tradicionais na lingüística 
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de corpus non sempre conservan a información relativa a tales segmentos, o que 
di�culta a correcta explotación de corpus históricos.

A aproximación que se defende neste traballo, e que toma corpo na plata-
forma TEITOK, permite superar este problema mediante o uso de documentos 
TEI/XML como punto de partida para a creación de corpus lingüísticos, que 
deste xeito inclúen toda a marcación relevante do documento en cuestión. En 
TEITOK, o corpus é creado a partir dos documentos TEI/XML e os resultados 
da busca recuperan o fragmento TEI/XML correspondente, o que permite visi-
bilizar directamente os segmentos engadidos, cancelados ou conxecturados. En 
caso de dúbida, o sistema permite redirixir ao usuario desde a páxina de resulta-
dos á imaxe facsimilar para consultar e veri�car calquera aspecto do documento 
orixinal. Ademais, TEITOK ofrece a posibilidade de traballar con diferentes ni-
veis de regularización ortográ�ca e anotación lingüística, cuxa información ta-
mén é rexistrada no proceso de creación co corpus. Esta información pode ser 
recuperada e cruzada mediante buscas simples ou complexas en linguaxe CQL.

En suma, o ambiente de traballo TEITOK dá resposta a todos os problemas 
apuntados na introdución do presente traballo. En primeiro lugar, permite aos �-
lólogos crear edicións dixitais en formato TEI/XML, deixando así rexistrada toda 
a información do documento fonte que se considere relevante. En segundo lugar, 
proporciona unha interface sinxela para crear ou editar os �cheiros XML, que po-
den chegar a conter moita información, sen necesidade de traballar directamente 
no propio código. En terceiro lugar, unha vez que o documento XML foi creado 
na plataforma (ou importado a ela), a súa dispoñibilidade en liña é automática, 
facendo prescindible a necesidade dun especialista informático que solucione o 
paso da marcación á publicación. En cuarto lugar, posto que as edicións dixitais 
son creadas especi�camente para a creación do corpus, tamén neste último está 
asegurado un mesmo e único conxunto de criterios paleográ�cos. E, �nalmente, 
o sistema recupera e amosa a marcación paleográ�ca dos �cheiros XML ao longo 
de todas as buscas e visualizacións, o que signi�ca que toda a información que é 
importada ao corpus permanece dispoñible en calquera momento. 

TEITOK é unha ferramenta útil e potente que está a ser usada na actualidade 
por un número cada vez maior de corpus históricos, entre os que cabe citar Post 
Scriptum (CLUL 2014), Gondomar (Álvarez / González Seoane 2017), Oralia 
Diacrónica del Español (Calderón Campos / García-Godoy 2018) ou Corpus de 
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Textos Antigos (Sobral et al. 2015). A aproximación adoptada neste traballo xira 
arredor da realización de buscas en corpus históricos formados por manuscri-
tos individuais ou monografías. A aplicación de buscas en corpus formados por 
múltiples versións dun único documento, conservado ou perdido, require unha 
implementación máis complexa cuxa discusión queda fóra dos límites do presen-
te traballo. 
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1. INTRODUCIÓN

A obra que presentamos foi composta por Diego Antonio Cernadas y Castro 
(1702-1777), o famoso Cura de Fruíme, e consérvase no Arquivo da Real Aca-
demia Galega (ms. 184-31-5). O seu título completo é Loa / para la fiesta de 
los Dolores de la Sole/dad de Fruime, representada por el Sacris/tan y Criados del 
S[eñ]or Cura, advirtiendo / son ciertas la mañuelas que mútuamente / se imputan1. 
Trátase dunha peza dramática breve que se representou na romaría da Virxe das 
Dores de Fruíme (Lousame, A Coruña) xa cara ao final da vida do seu autor (o 
domingo 17 de setembro de 1775, segundo o noso cálculo). Esta obra, ademais 
de vir arrequecer a produción en galego de Cernadas, serve para poñermos en 
valor o seu labor como dramaturgo, hoxe practicamente esquecido, pero que no 
seu tempo debeu de gozar dun éxito considerable, especialmente entre as clases 
máis populares.

Súmase o achado desta LFD a outros que se veñen producindo de maneira 
intermitente nos últimos anos e que están a debuxar un panorama da literatura 
galega da Idade Moderna algo máis rico e algo máis complexo do que comun-
mente se viña considerando, sobre todo no que respecta ao século xviii, e par-
ticularmente no que ten que ver co teatro. Entre as descubertas máis recentes 
cabe mencionar as doutros dous textos dramáticos setecentistas: a do Entremés ao 
feliz e real parto da nosa raíña de 1707 (Gondomar 2017), debida a Julio Ignacio 
González Montañés2, e a do Entremés gallego de Susana y Lorenzo, texto bilingüe 
de mediados do xviii, de próxima publicación3.
1 De agora en diante referirémonos de maneira simplificada a este texto como LFD.
2 A peza foi anunciada en novembro de 2017 no marco do simposio anual organizado polo Instituto da 

Lingua Galega que dá orixe a este libro. Na recuperación do noso patrimonio literario dramático resulta 
esencial o labor que desde hai anos realiza González Montañés a través do portal Teatro y espectáculos 
públicos en Galicia. De los orígenes a 1750 (2002-2009).

3 A noticia desta obra, que foi adquirida en outubro de 2016 nunha plataforma de vendas en Internet, 
debémoslla a Ernesto González Seoane.
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As que acabamos de mencionar e algunhas outras obras máis con�rman de�-
nitivamente a existencia dun teatro breve de carácter popular producido en Gali-
cia durante os Séculos Escuros ao que a lingua galega non foi allea4, tal e como se 
veu postulando desde a aparición en 1953 da Contenda dos labradores de Caldelas 
(1671). A este tipo de literatura en galego debe quedar vinculado desde agora o 
nome do Cura de Fruíme, cuxa produción dramática puido acadar un volume 
certamente destacado, como teremos ocasión de explicar neste traballo.

2. O MANUSCRITO

Está integrado por dez pregos de papel soltos organizados de maneira consecutiva 
e con numeración arábiga correlativa na marxe superior esquerda de cada un 
deles. Mide aproximadamente 15,5 por 21,9 cm e consérvase nunha carpeta de 
papel dobrado en que se pode ler o nome de “Fruíme 1.º”5. A presentación 
do conxunto, que reúne en total catro pezas de Diego Cernadas, é coidada e 
apenas contén erros ou correccións. O tipo de letra corresponde ao século xix 
e foi escrita por unha única man, que identi�camos coa de Antonio María de la 
Iglesia (1819-1892). O manuscrito chegou á RAG despois de que o 1 de marzo 
de 1941 Eladia de la Iglesia formalizase a doazón dunha nutrida colección de pa-
peis que pertenceran a seu pai Francisco e aos seus tíos Antonio e Benigno6. Desde 
2016 é posible a súa consulta en liña a través do Arquivo Dixital de Galicia7.

A copia do texto debeuse de realizar non moito antes do 14 de marzo de 
18568. Nesa data Antonio de la Iglesia daba inicio a unha relación epistolar co 

4 Este teatro popular está composto por obras monolingües (como o Diálogo de Alberte e Bieito —ca. 
1596— e o xa citado Entremés ao feliz e real parto da nosa raíña) e bilingües (como a LFD ou algunha ou-
tra peza conservada de Cernadas). Noutros casos a diversidade lingüística vén representada por idiolectos 
macarrónicos de clara intención paródica (así, no Entremés do portugués, 1710). Máis información sobre 
esta produción teatral atoparase en González Montañés (2002-2009).

5 O ordinal serve para diferenciar Diego Antonio Cernadas y Castro de Antonio Francisco de Castro 
(1746-1825), coñecido como “segundo Cura de Fruíme”.

6 Véxase a “Historia arquivística” e a “Forma de ingreso” na RAG do arquivo dos Irmáns de la Iglesia en: 
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=364496.

7 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arag/gl/catalogo_imagenes/grupo.do?registrardownlo
ad=0&path=53364&con�g_rotacion=0&posicion=15&presentacion=pagina.

8 As marcas de auga localizadas nas follas do manuscrito apuntan, en calquera caso, á segunda metade do 
século xix. Pertencen á fábrica do empresario francés Pedro Molezún Lissarrague (1810-1898), instalada 
en San Xoán de Anceis, Cambre, “rebasada ya la primera mitad del siglo xix” (Gayoso Carreira 1965: 
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lexicógrafo e bibliotecario Francisco Javier Rodríguez (1797-1857) para infor-
malo dun proxecto que tiña en marcha e para propoñerlle o intercambio de 
composicións en galego, entre as que xa a�rmaba posuír obras inéditas do Cura 
de Fruíme:

Tengo el pensamiento de publicar una Coleccion de poesías en gallego de todos los 
poetas antíguos y modernos que compusieron en este idioma, y aunque he reunido un 
buen número, acaso tenga V. las que á mí me faltan (Borrador de carta a FJR, 14.3.1856. 
RAG, cota 93-25).

Poseo ya muchas composiciones de Camino y Turnes. De Añon solo una […]. He escrito 
á Orense, y todavia no me han contestado. De Pontevedra no dejarán de enviarme y son 
en mi poder ya las foliadas todos los números del Gaiteiro. De D. Alfonso el Sabio tengo 
ya algo. Del Sr. Cura de Fruíme tambien se puede estraer de lo publicado y de lo inédito, me 
lo han dado que poseo (Borrador de carta a FJR, 25.3.1856. RAG, cota 93-34. As itálicas 
son nosas).

A LFD aparece escrita nos pregos cos números 5 a 10 do manuscrito, enchen-
do en total vinte e dúas páxinas (as dúas páxinas �nais do prego 10 están en bran-
co). Ocupando os catro primeiros pregos atopamos, por esta orde, as seguintes 
pezas xa coñecidas do Cura de Fruíme: “Romance bilingüe”9 (s. d.), nos pregos 1 
e 2 (do que a última páxina está en branco); “Adán non pudo pecar” (ca. 1753), 
nas tres primeiras páxinas do prego 3, e “Ilustrísimo Cabido” (ca. 1753), desde a 
terceira páxina do prego 3 ata a segunda do prego 4 (o resto do prego deixouse en 
branco). Non hai dúbida de que para copiar estes tres textos Antonio de la Iglesia 
se valeu do volume i do códice facticio que hoxe se conserva na Biblioteca Xeral 
da USC co título Décimas y Romances (Ms. 631).

Pero non son estas as únicas composicións de Cernadas compiladas polo es-
critor rexionalista. Entre os papeis doados por dona Eladia á RAG hai catro uni-

216). Esas marcas consisten no propio nome de “P. Molezun” en letras capitais (prego 8) e nas abreviatu-
ras “H.s” (pregos 1, 3, 5, 7) e “T.s” (pregos 2, 4, 6, 10), acompañadas de �ligranas con motivos vexetais. As 
datas extremas dos documentos en que se recollen esas mesmas marcas en diversos arquivos de Galicia son 
1854 (Basanta Campos 2002: 508) e 1894 (519), o que non contradí a nosa proposta de datación inicial.

9 Para facer referencia aos diferentes textos de Diego Cernadas e a outras composicións en galego da Idade 
Moderna empregamos os títulos e as datacións propostos en Gondomar 2017.
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dades documentais máis integradas por diferentes textos en galego ou en galego 
e castelán. Son as seguintes:

1. Manuscrito 184-31-3. Composto por catro pregos soltos con numeración 
romana. Na súa materialidade (letra, tipo de papel e marcas de auga, tamaño e 
organización dos pregos) é idéntico ao manuscrito que contén a LFD. Recolle 
os seguintes textos: “Eu non pensei, meu Farruco” (a. 1775), que ocupa as tres 
primeiras páxinas do prego i; “Xa que sodes tres Xosés” (p. 1761), na terceira e 
cuarta páxinas do prego i; “A cabaza” (1775), nas dúas primeiras páxinas do pre-
go ii; “Paisaniños nobres” (1756), ao longo dos pregos iii e iv (queda en branco a 
última páxina). Agás o poema titulado “A cabaza”, todos os demais foron extraí-
dos do volume ii do códice de Décimas y Romances da Biblioteca Xeral da USC 
(Ms. 631). Canto a “A cabaza”, é posible que Antonio de la Iglesia copiase o ma-
nuscrito solto hoxe conservado no Museo de Pontevedra (Caixa 10-2 do fondo 
“Cabeza de León”), único testemuño setecentista que se coñece da composición. 
Os papeis de Cernadas y Castro do Museo de Pontevedra proceden do arquivo 
privado de Salvador Cabeza de León (1864-1934) (Pardo de Neyra 2002: 158); 
a procedencia dos papeis do manuscrito 631 da Biblioteca Xeral, adquiridos pola 
USC en febreiro de 1995, énos descoñecida10. Quizais todos estes materiais for-
masen parte, a mediados do século xix, dunha mesma colección e, se así fose, 
pode que o seu propietario, cuxa identidade nos é descoñecida, llos facilitase a 
Antonio de la Iglesia.

2. Manuscrito 184-31-4. Integrado por catro pregos soltos con numeración 
arábiga. Aínda que a caligrafía corresponde a Antonio de la Iglesia, o tipo de 
papel empregado é diferente (máis claro e de maior gramaxe) do dos manuscritos 
anteriores. Recolle as composicións en galego ou en galego e castelán das Obras 
en prosa y verso de Fruíme, mantendo a mesma orde de aparición ca os volumes 
impresos: “Ronca do río Miño” (1755), “Befa do río da Chanca” (1755), “Des-
engano ao pozo da Pinguela” (1755), “Verdusido, Verdusido” (ca. 1772), “Se 
pudera darche os tranchos” (s. d.) e “Brinde paisano” (1753), no primeiro prego; 
“Co desexo de acordarvos” (ca. 1773), no segundo prego e na primeira páxina do 

10 Non é correcta a identi�cación deses dous volumes da USC cos papeis editados na tese de licenciatura de 
María Rita Peinado López (cf. Pardo Gómez 1998: 125), naquel momento pertencentes ao crego Xesús 
Carro (1884-1973), quen os recibira de Cabeza de León (Peinado López 1972: 2), e hoxe en paradoiro 
descoñecido.
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terceiro; “Ai do Allo, ai do Allo” (1752), “Vinde ver o dote” (s. d.), “Meu Carba-
llo, tu estás cego” (1752), “Vós decís que cante, cante” (1759) e “Dizque xa vén 
por camiño” (1759), no terceiro prego e parte do cuarto; �nalmente, o “Diálogo 
da lavandeira e o peregrino” (1762)11, nas tres últimas páxinas do cuarto prego12.

3. Manuscrito 184-31-1. Consiste nunha única folla de papel reutilizado dun 
envío postal e recolle unha copia do poema “Se pudera darche os tranchos”. 
O texto aparece modernizado segundo os criterios ortográ�cos de Antonio de 
la Iglesia e co título traducido ao galego; tamén se simpli�cou o contido dunha 
nota do orixinal. Esta versión do poema é a que amosa o “Mosaico poético” do 
Album de la caridad (Album 1862: 164).

4. Manuscrito 184-31-2. Trátase da última das tres follas que debeu de ter 
orixinalmente a peza, como se comproba pola numeración do papel. Contén a 
parte �nal (os 16 últimos versos) de “Co desexo de acordarvos”. Coma no caso 
do manuscrito anterior, correspóndese coa versión do poema preparada para o 
“Mosaico poético” do Album de la caridad (Album 1862: 307-309).

Á vista destes datos, podemos a�rmar que as composicións do Cura de Fruí-
me que Antonio de la Iglesia puido reunir procedían fundamentalmente de dúas 
fontes: das Obras en prosa y verso, publicadas postumamente en Madrid entre 
1778 e 1781, e de unha ou quizais dúas coleccións de manuscritos de orixe 
privada, hoxe repartidas entre a Biblioteca Xeral da USC e o arquivo do Museo 
de Pontevedra. Esta compilación de textos en lingua galega (ou, nalgún caso, 
en galego e castelán) tiña por obxecto a preparación dunha Colección de poesías en 
gallego de diversas épocas, que lamentablemente non chegou a ver a luz. Po-
rén, Antonio de la Iglesia aproveitou parte deses materiais para o seu “Mosaico 
poético”, a nutrida escolma de textos engadida ao Album de la caridad (1862)13; 
11 Pasou ata agora desapercibida para os investigadores unha edición deste texto impresa en Madrid en 

1762, é dicir, publicada con anterioridade ás Obras en prosa y verso e en vida do autor (Cernadas y 
Castro 1762: 91-128).

12 Faltan neste manuscrito dous textos galegos das Obras en prosa y verso, quizais por descoido do copista: 
“Miña Virxe dos Dolores” (ca. 1773) (Obras III 1779: 305), en realidade tres coplas incrustadas nunha 
composición en castelán máis extensa, e “Morder ou andarse en chanzas” (1752) (Obras IV 1779: 193), 
versión en galego dun breve fragmento da Sátira XV de Xuvenal.

13 Como xa se dixo, foron as composicións “Se pudera darche os tranchos” (Obras I 1778: 331) e “Co desexo 
de acordarvos” (Obras III 1779: 314-318), ás que se engadiu un terceiro poema en castelán: “Mapa de 
Galicia en abreviatura” (Obras I 1778: 281-284; Album 1862: 269-270). É doado advertir que este “Mo-
saico poético” pouco tiña que ver co proxecto concibido orixinalmente por Antonio de la Iglesia, ben por-
que nel o galego perdía a exclusividade como lingua de creación poética, ben porque cronoloxicamente o 
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pasados os anos, aínda publicou a antoloxía en tres volumes El idioma gallego. Su 
antigüedad y vida (1886), máis próxima ao seu proxecto orixinal14. Curiosamente, 
non aproveitou ningún dos inéditos de Cernadas y Castro para estes traballos.

Queda por coñecer a fonte empregada para copiar a LFD, que non aparece 
entre os papeis da USC nin entre os do Museo de Pontevedra. De feito, non 
estamos en condicións de poder a�rmar tan sequera se se tratou realmente dun 
manuscrito ou se foi un texto impreso. Fose como fose, ao preparar a versión 
de�nitiva da LFD, Cernadas debeu de pensar nun destinatario de fóra de San 
Martiño de Fruíme, como suxiren as anotacións marxinais sobre a identidade de 
dúas persoas mencionadas (un estanqueiro e o capelán da parroquia).

3. CONTIDO E FORMA

Para comezar, convén facermos algunha aclaración sobre a adscrición xenérica do 
texto que nos ocupa. É sabido que a loa, cuxa orixe e desenvolvemento hai que 
situar no Século de Ouro español, estaba dotada dunha �nalidade práctica, pois 
tratábase do xénero que presentaba e daba paso a unha comedia ou a un auto 
sacramental na festa teatral barroca. No século xvii, as principais funcións desta 
peza breve consistían en captar a atención do público e pedir o seu silencio, en 
preparalo para a obra que ía ver a continuación e en lograr a súa benevolencia, 
escusando posibles erros de interpretación dos actores ou as faltas que o autor 
puidese cometer na composición (Buezo / Plaza Carrero 2008: 85-86). Ademais, 
nestes primeiros anos adoitaba incluír unha loanza da calidade dos actores da 
compañía ou do mecenas, elemento que deu orixe ao nome do xénero. Mais o 
certo é que non encontramos nada disto na LFD, que presenta os formalismos 
propios do entremés (outro xénero breve imprescindible na festa teatral), entre os 
que podemos sinalar o seu ton burlesco e xocoso, a incorporación de canto e mú-
sica, o �nal a paus, as alusións escatolóxicas ou o uso dunha linguaxe altamente 
expresiva a base de interxeccións, exclamacións e insultos. Hai que ter presente 

corpus quedaba reducido ás obras procedentes de “nuestros vates gallegos contemporáneos”. De maneira 
sorprendente, o volume deu cabida aos poemas de Diego Cernadas (o autor máis antigo da selección e 
o único falecido antes do século xix), que de ningunha maneira podería ser percibido como unha �gura 
contemporánea na altura de 1862.

14 Neste caso recolleu os poemas “Meu Carballo, tu estás cego” (Iglesia 1886: 209-210; Obras V 1780: 
72-73) e “Verdusido, Verdusido” (Iglesia 1886: 210-212; Obras I 1778: 322-323).
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que entre os xéneros breves do Século de Ouro español non foi nada rara esta 
clase de interferencias. De feito, xa desde século xvii se pode comprobar como 
a loa se foi contaxiando do entremés ou do baile na súa forma, na linguaxe e na 
escenografía empregada (Buezo / Plaza Carrero 2008: 86).

Ora ben, neste punto resulta inevitable preguntarnos por que a LFD recibiu 
efectivamente a denominación de loa se, en realidade, só presenta as caracte-
rísticas formais e de contido dun entremés. Á falta dunha resposta concluínte, 
cabería considerar que puido ser a primeira peza representada dentro dun pe-
queno grupo de obras, e que por tanto a denominación lle viñese imposta pola 
súa posición de inicio, non por ter realmente unha función prologal. Sabemos 
que noutra loa de Cernadas, tamén pertencente ás representacións da romaría 
da Virxe de Fruíme, dous personaxes dan paso a un entremés na súa parte �nal 
(véxase o apartado 5).

Canto ao seu contido, a LFD está composta por un único acto dividido en 
tres escenas (de 228, 123 e 166 versos, respectivamente)15 e nela interveñen seis 
personaxes en distinta proporción. Na primeira escena asistimos ao encontro de 
Xerpe (criado de Diego Cernadas) e Carlos de Andrade (o sancristán), cando este 
regresaba á súa aldea. Os dous personaxes manteñen unha longa conversa que 
xira fundamentalmente arredor da común afección polo tabaco (con acusacións 
mutuas de furtárenllelo a Cernadas e a don Francisco, o capelán) e do estado de 
saúde de Carlos, a�ixido por varias doenzas e por unha sede insaciable que o leva 
a beber ás agachadas o viño do cura. Remata a escena cando os personaxes senten 
unha foliada que se aproxima e deciden esconderse para ver de quen se trata. Na 
segunda escena, bastante máis breve, presenciamos varios romeiros que cantan 
coplas alusivas á Virxe (e tamén ao capelán, ao cura e ao sancristán de Fruíme). 
Trátase do grupo formado por Pepe, Ciprián, Tereixa e Catuxa, que fan un alto 
para a merenda. Mentres comen e beben, arrancan a falar sobre o cura (sobre o 
aspecto avellentado que presenta, sobre os cartos de que podería dispoñer ou so-

15 No tránsito da primeira á segunda escena hai dous personaxes que se esconden e, aínda que na LFD 
non se indica que saian do escenario, tampouco se aclara que se oculten detrás de calquera obxecto.  
A maneira en que se anuncia o seu regreso ás táboas (“Salen Carlos y Xerpe”, despois do v. 351) é idéntica 
á empregada no inicio da segunda escena para anunciar a incorporación doutros personaxes (“Salen Pepe, 
Ciprián, Teresa”, despois do v. 228), polo que interpretamos que efectivamente se produciu unha saída 
e posterior entrada no escenario dos dous personaxes e, por conseguinte, falaremos de dous cambios de 
escena na obra.
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bre as ganancias que obtivo pola venda dunha mula), contrapoñéndoo coa �gura 
do capelán. Acaban bebendo e invocando a Virxe. Xa na última escena, saen de 
novo Carlos e Xerpe, que saúdan o grupo e son convidados a comer e beber. Un 
dos romeiros, Ciprián, interésase pola identidade de Carlos, que lle é desvelada 
por Xerpe. O romeiro lembra entón que anos atrás lle escoitara cantar varias 
coplas dedicadas á Virxe, que agora lle pide que repita. Carlos accede e todos 
celebran a actuación16. Finalmente, os romeiros tocan e bailan unha muiñeira 
e teiman en que Carlos participe na diversión, mais este négase e responde con 
paus. Remata a peza cunha nova invocación á Virxe.

A LFD segue a tendencia imperante no xénero ao empregar o romance como 
forma métrica (Buezo / Plaza Carrero 2008: 84), neste caso octosílabo e con rima 
-e-a17. Os versos 248 e 249, con rimas consecutivas, presentan unha anomalía 
orixinada talvez por un problema de copia, aparentemente pola falta de un verso. 
Con todo, no fragmento non se detectan problemas de contido ou de sintaxe:

Pepe. Ora ben, este parece
 bo canto para a merenda.
Ciprian. Tamen mo parece a min.
Teresa. E pois logo pouso a cesta.
Pepe. Si; que o dia non da espera. (Siéntanse.)
 ¿E el vén algo que digamos? (vs. 245-250)

No que concirne á métrica, aínda aparece unha segunda anomalía xa cara ao 
�nal da obra, cando no transcurso dunha intervención de Carlos de Andrade se 
intercala un verso trisílabo (coa queixa dos personaxes, golpeados polo sancris-
tán nun lance cómico). Este verso, que sobre o escenario tería que recitarse de 
modo simultáneo á intervención do sancristán e, por tanto, sen que esta se vise 
interrompida (como pide a estrutura sintáctica encabalgada dos versos 507 e 
509), forma en principio parte do esquema de rimas, ao tratarse dun verso solto 
situado entre dous versos que riman entre si:

16 O texto desas coplas non aparece recollido no manuscrito.
17 Apártanse deste esquema as catro coplas cantadas polo grupo de romeiros no inicio da segunda escena (vs. 

229-244), con rimas independentes.
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Carl. Qué haceis maldita caterva
 de demonios? esto es ya
 muchísima desvergüenza (dale á todos depalos.)
Todos. Ay! Ay!
Carl. conmigo! bellacos, fuera (vs. 505-509).

A distorsión métrica que introduce o verso 508 talvez sexa só aparente, se 
consideramos que se debe repetir a interxección ata completar a súa medida, isto 
é, que apareza sete veces para formar o octosílabo preceptivo.

Noutra orde de cousas, compróbase que un dos personaxes (Carlos de Andra-
de) se expresa en castelán, o que permite de�nir a LFD como unha obra bilingüe. 
Poderemos ver ademais que o personaxe ten unha participación destacada nos 
diálogos, polo que a porcentaxe de discurso que abrangue �nalmente a lingua 
por el empregada é elevada: suma 188 versos completos e seis medios versos, o 
que supón un 36,9% do total da obra.

Tamén aparecen redactados en castelán o título e as didascalias, como é norma 
nos textos dramáticos coñecidos da Idade Moderna. Incluso algúns dos nomes 
dos personaxes adquiren a forma da lingua do mundo o�cial nas rúbricas escénicas, 
fronte ao que acontece nos diálogos. Así, Teresa e Catalina son as solucións 
preferidas nas anotacións do dramaturgo, mentres que Tereixa (vs. 261, 338, 
477) e Catuxa (v. 347) se rexistran no discurso dos personaxes18; de maneira con-
traria, non se castelaniza o nome de Xerpe, que se mantén inalterado ao longo de 
todo o texto19. Como curiosidade, cabe apuntar que os personaxes galegofalantes 
utilizan sempre a variante Calros20 para o nome do sancristán (vs. 1, 61, 119, 

18 No repertorio inicial de “Interlocutores” tamén atopamos a forma Catuxa, e non Catalina.
19 Seguindo a opinión de Ana Isabel Boullón, a quen agradecemos a información facilitada, o máis probable 

é que a forma Xerpe se corresponda co apelido do personaxe (cf. CAG, s. v. Gerpe). Segundo os datos do 
Dicionario dos Apelidos Galegos (DAG, en preparación), Xerpe é característico do concello de Santa Com-
ba e ten orixe no topónimo de Dumbría (na parroquia de Salgueiros), o que casa ben coa localización do 
texto. As atestacións máis antigas do apelido coa consoante inicial palatalizada son do século xvi, mentres 
que os testemuños medievais aparecen sempre con <S->. Opina Ana Boullón que é dubidoso que estea-
mos ante un alcume, dado que a forma palatalizada do substantivo non parece estar viva no territorio 
(polo menos non se recolle no TILG (http://ilg.usc.es/TILG/) nin no DdD (http://sli.uvigo.es/ddd/
index.php). Indícanos �nalmente esta investigadora que non dispón de rexistros en que Xerpe funcione 
como hipocorístico.

20 Esta variante metatizada deste nome debeu de ter certa circulación desde a Idade Media, pois nos Miragres 
de Santiago aparece ata en 104 ocasións, coas variantes grá�cas Calrros e Calros (cf. TMILG).
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223, 438...), fronte á forma canónica que usa Diego Cernadas (a través da voz do 
sancristán; cf. mi Carlitos, no v. 173).

A LFD contén datos de interese que permiten relacionar o texto con outros 
escritos do Cura de Fruíme e mesmo �xar con bastantes garantías a súa datación. 
En relación con isto último, resulta esencial a seguinte pasaxe da segunda escena 
en que dous dos romeiros se re�ren a Diego Cernadas:

Teres. Bravo lagarto pareces!
 ¿e cantos anos ja leva
 o cura no bene�cio?
Cipr. Oin decir que corenta
 e catro justiños (vs. 304-308).

Grazas á documentación conservada sabemos que Cernadas y Castro foi no-
meado párroco titular de San Martiño de Fruíme o 6 de xullo de 1731, “tras de 
aproba-lo concurso a parroquias celebrado probablemente arredor de maio-xuño 
do ano 1731” (García Cortés 2002: 88)21. Deste modo, é doado calcular que a 
redacción do texto corresponde ao ano 1775, sempre que as contas do autor es-
tivesen ben botadas. A composición da LFD sitúase, xa que logo, no tramo �nal 
da súa existencia, cando tiña 73 anos e apenas lle restaban dezaoito meses de vida 
(faleceu o 30 de marzo de 1777). A descrición que os romeiros fan do personaxe 
na segunda escena é ben elocuente:

Pepe. ¿E a vos que vos pareceu
 do Crego de Fruime?
Cip.  Afellas
 que alá cando mozo habia
 de ter boa parecencia;
 mais hoje parece ja
 un cañoto da devesa.

21 Mais o certo é que aínda tardou algúns meses en poder incorporarse de facto ao bene�cio, porque 
previamente tiña que recibir as ordes maiores (fíxoo na cidade de Betanzos entre o 22 e o 26 de decembro 
de 1731, en tres cerimonias o�ciadas polo arcebispo Yermo Santibáñez). Ata entón as funcións litúrxicas 
de Fruíme foron celebradas polo presbítero Francisco Prieto Romero (o capelán “don Francisco” 
mencionado na LFD, nos versos 89, 233-240 e 284-303), nomeado vicecura para o efecto. A primeira 
acta sacramental asinada na parroquia de Fruíme por Cernadas é a dun matrimonio celebrado o 23 de 
abril de 1732 (García Cortés 2002: 88-93).
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Teres. Malpocado! mais con todo
 se non fose por aquela
 falta de todos os dentes,
 e moas, ainda pudera
 ir pasando entre os mais guapos
 curas de toda esta terra,
 porque a fachada he bizarra.
Pepe. Cala, muller, que en concencia
 ja vay todo deslombado,
 e non rege jaacabeza (vs. 266-281).

Esta pasaxe, de manifesta intención humorística, serviríanos igualmente para 
datar de maneira aproximada o texto se non contásemos coa indicación do tem-
po transcorrido no bene�cio, pois as mencións que fai Cernadas da súa pro-
pia decrepitude física pertencen necesariamente á súa produción tardía; así, por 
exemplo, a referencia á falta de dentes e moas só se documenta noutros textos do 
autor a partir de 1766 (Fernández Salgado 2017: 85).

4. CARLOS DE ANDRADE

Ademais de ser o personaxe con maior protagonismo na LFD, cómpre aclarar 
que o sancristán Carlos de Andrade foi unha persoa que existiu realmente. Grazas 
á localización da súa partida de defunción22, sabemos que faleceu o 30 de marzo 
de 1779, dous anos despois de Cernadas, e que do mesmo xeito foi soterrado 
na capela da Virxe das Dores da igrexa parroquial de San Martiño. Cuestión á 
parte é se o seu nome foi utilizado como pseudónimo polo Cura de Fruíme en 
diversos impresos, como interpretaron algúns dos seus contemporáneos23 e como 
acepta a crítica actual, ou se debemos considerar que realmente o sancristán foi o 

22 Poden consultarse a transcrición e a reprodución fotográ�ca do documento no “Anexo” �nal do traballo. 
A acta de defunción de Carlos de Andrade foi localizada no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de 
Compostela por Anxo Rodríguez Lemos, a quen agradecemos a súa colaboración.

23 Por exemplo, o autor anónimo das Décimas contra Diego Cernadas (ca. 1770), cando a�rma: “Dibulgas 
ti Cantinelas / co nome do Sacristan, / ben se saue que seran / de quen despauila as Velas: / fas Decimas 
con Cautelas / como que he Carlos con fraudes” (Fernández Salgado 2017: 44); e talvez os compiladores 
das Obras en prosa y verso póstumas, onde se inclúen os petitorios asinados polo Sacris, Proto-Sacris ou 
Sacristan de Fruíme (aínda que tamén se recollen outras pezas non debidas a Cernadas).
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autor material das composicións por el asinadas (fundamentalmente os roman-
ces iniciais dos petitorios das décadas de 1760 e 1770, ademais dalgúns textos 
en prosa), ou polo menos dunha parte desas composicións. Cremos que se trata 
dunha cuestión non exenta de di�cultade e que esixe un estudo demorado por 
parte da crítica especializada. O que está claro é que o petitorio de 1779, asinado 
por “El Sacristan de Fruime” e titulado Quien possee no pleytee, onde se repiten os 
tópicos dos petitorios anteriores, non puido ser redactado por Diego Cernadas, 
xa non porque fose publicado case dous anos despois da data do seu falecemento, 
senón porque nos versos do “Romance” inicial aparece referida a circunstancia 
do deceso24:

Que hasta aqui no os disgustassen
mis suplicas, pienso que era,
porque al �n las sazonaba
de mi Cura la Eloquencia25.

Mas despues que de mi Musa
espiró con el la fuerza,
y se apagó con su vida
el sacro ardor de mi vena (Sacristan de Fruime 1779: 2)26.

Outro tanto podería dicirse, aparentemente, do petitorio publicado un ano 
antes, o primeiro aparecido tras a morte de Cernadas27 e que leva por título El 
Sacristan de Fruime, a quien el sentimiento por la muerte de su amado Cura desecó 
aquel buen humor, que solia gestar en sus coplas, llora sus desamparos... (García 

24 Reproducimos con �delidade o texto impreso, substituíndo unicamente os eses longos de inicio ou 
interior de palabra (< >) por eses curtos ou redondos (<s>).

25 En efecto, os distintos petitorios do sancristán conteñen habitualmente na parte �nal algunha composición 
—moitas veces xogos de habilidade versi�cadora— atribuída sobre o papel a Diego Cernadas.

26 Ademais, nese mesmo petitorio, o autor deféndese dos que o acusaban de publicar co seu nome escritos 
de Diego Cernadas: “Otros dijeron que yo, / para salir à la questa, / hize en la alforja del Cura / difunto 
la providencia. / Este falso testimonio / lo sentí sobre manera, / que el tratarme de Ladron, / quien no 
vé que es una afrenta? / Y à mi me disuena mucho, / porque nunca en mi conciencia, / por lucir, pude 
ajustarme / à vestir de ropa agena. / Assi mis pobres conceptos, / hijos de mi pobre idéa, / los pongo en 
la calle como / los parió su Madre mesma. / Van desnudos, van sin gala, / pero al �n van sin fachenda, / 
y assi pueden parecer / con la cara descubierta” (Sacristan de Fruime 1779: 3).

27 Os petitorios para o culto da Virxe das Dores publicábanse anualmente pola festa da Candeloria 
(Fernández Salgado 2017: 41), que se celebra o 2 de febreiro; de aí que o derradeiro impreso saído en 
vida de Cernadas fose o de 1777.
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Cortés 2002: 190, nota 244). Lamentablemente é un impreso que non demos 
localizado ata o de agora28.

Nos petitorios asinados polo sancristán atopamos referencias de tipo persoal 
que, de non estaren falseadas, permiten esbozar unha biografía do personaxe. Así, 
pois, sabemos que Carlos Antonio de Andrade naceu a �nais do século xvii29 e 
que, malia contar con ascendencia �dalga por liña paterna, non acadou título de 
nobreza, dada a condición de sacerdote do seu proxenitor30. Recibiu formación 
humanística no colexio da Compañía de Xesús de Monforte, sen chegar a com-
pletar estudos superiores (Obras VI 1780: 307), e alí traballou como axudante 
da Escola de ler ata que abandonou o centro por causas descoñecidas31. Co paso 
do tempo acadou o título de Notario apostólico32. Ignoramos en que momento 
e por que motivo se instalou na parroquia de San Martiño de Fruíme, onde exer-
ceu de mestre de escola (tamén nas parroquias veciñas de Lesende e Lousame) 
(Obras VI 1780: 231), ademais de levar a cabo o exercicio do notariado33. Non 
consta que tivese descendencia do seu matrimonio con Francisca da Figueira34, 
da que quedou viúvo en data ignorada. A situación de precariedade ou pobreza 

28 Despois de 1779, tras a morte de Carlos de Andrade, publicáronse polo menos dous petitorios máis, un 
en 1780 e outro en 1782. Aparecen asinados polo “Vice-Sacristan Antonio de Zes, alías el Longo” e neles 
xa se anuncia a vacante da sancristía de Fruíme (García Cortés 2002: 191-193). Hai quen considera que o 
autor dos petitorios publicados despois de 1777 foi Antonio Francisco de Castro (1746-1825), o segundo 
Cura de Fruíme (Rey Castelao 1998: 298), mais na nosa opinión trátase dunha atribución controvertida, 
non exenta de di�cultades de tipo estilístico ou biográ�co.

29 “Sin embargo, llegué á este / año de sesenta y quatro, / sin ser hombre de este siglo, / que antes dél me 
destetaron” (Obras VII 1781: 7). Talvez nestes versos estea a orixe da idea errónea de que Diego Cernadas 
nacera en 1698, seguida por numerosos autores (García Cortés 2002: 40).

30 “Á mí de caballero / por el voto de mi padre / no me toca el privilegio: / Que aunque era un hidalgo 
rancio, / (de los Andrades no menos) / por órdenes superiores, / que tuvo, me privó el serlo” (Obras VI 
1780: 410).

31 “Por mal de mis pecados dexé la dulce, y util Compañía de mis respetables Padres de Monforte” (Obras 
VI 1780: 303).

32 “Que por la Sede Romana, / con título retumbante / de Apostólico Notario, / lo es hoy Marique, 
Terraque” (Obras VI 1780: 231). Véxanse tamén Obras VI 1780: 301 e VII 1781: 19. O dato corrobórao 
a documentación relativa á administración da capela de San Ramón de Bealo (Boiro, A Coruña), que se 
conserva na reitoral de San Pedro e que foi elaborada polo propio Carlos de Andrade en maio de 1760 
(Piñeiro 2008).

33 Segundo información facilitada por Anxo Rodríguez Lemos, Carlos de Andrade foi o encargado de dar fe 
pública ás constitucións da confraría da Virxe das Dores.

34 Nun dos petitorios refírese a ela como Fanchuca (Obras VII 1781: 214).
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que debeu de padecer ao longo da súa dilatada vida ten unha última expresión na 
súa partida de defunción, onde se sinala que non deixou obra pía.

Outras informacións entresacadas dos petitorios coinciden de maneira cohe-
rente coa imaxe que del se dá na LFD. Non son raras nestes impresos anuais as 
mencións á afección do sancristán polo tabaco (Obras VI 1780: 258, 301-302; 
VII 1781: 237), aos pequenos furtos de viño ao cura (Obras VII 1781: 5, 216) 
ou ao seu estado de saúde, moi deteriorado nos últimos anos (Obras VI 1780: 
235; VII: 209-210, 227-228). O desagrado que manifesta unha lavandeira por 
ter que lavarlle a roupa lixada de ouriños (vs. 114-118) ten tamén o seu correlato 
nun dos petitorios (Obras VII 1781: 211). E as palabras de Xerpe ao falar da súa 
vestimenta (“e a sua sotana negra, / que lle fai cando a tén posta / mercede en 
taparlle as pernas”, vs. 429-431) só acadan pleno signi�cado ao descubrirmos 
nos petitorios que o sancristán tiña, ademais doutros defectos físicos, as pernas 
trencas ou tortas (Obras VI 1780: 259, 411; Obras VII 1781: 7, 30).

É sabido que o primeiro dos petitorios impresos polo Cura de Fruíme foi o de 
174535, e que o nome do sancristán non comezaría a aparecer á fronte deses textos 
ata dezaoito anos máis tarde, en 1763 (Fernández Salgado 2017: 84). Mais, por 
que motivo Carlos de Andrade asumiu entón a súa escrita (un asunto de certa 
importancia, tendo en conta que parte dos ingresos da confraría das Dores debía 
de proceder dos destinatarios desas publicacións)? O certo é que descoñecemos as 
causas reais que levaron a que o sancristán comezase a acometer ese traballo. Sa-
bemos só que en certo momento (ignoramos o ano) se alude a que o esgotamento 
creativo de Cernadas fai perigar a aparición dun petitorio. Así o explica Carlos de 
Andrade nunha suposta misiva dirixida a un sancristán de Madrid:

Como te iba diciendo, la tal hermana Musa, de quien mi Cura se valía para su demanda, 
y que hasta ahora fué razonablemente fecunda, tuvo un golpe este próxîmo Septiembre, 
de que quedó inválida la pobre. [...] Por esta cuenta, amigo, no puedo este año darte gusto 
con el papelito que me pides, sino que Dios obre de milagro, porque no le veo traza 
de que el parto salga derecho (Obras VI 1780: 310, 312).

Fosen cales fosen os motivos de fondo, a verdade é que o sancristán era unha 
persoa idónea para substituír o cura na redacción dos petitorios; ademais de ser 

35 Coñecido na actualidade unicamente pola versión incluída nas Obras en prosa y verso (Obras V 1780: 
374-382; García Cortés 2002: 133-134).
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home de con�anza de Cernadas, contaba cunha certa formación académica que 
o dotaba para a escrita e xa era afeccionado de seu á composición de poesías:

Por la crianza que tuve en la Escuela de la Compañía, donde nos mandaban hacer versos 
para la banda, unas veces por Cartago, otras por Roma, por la freqüencia con que entraba 
en el aposento del Padre Butron36, quando trabajaba la heroyca Vida de Santa Teresa, y 
últimamente por el compadrío que, dixe, tengo con la hermana Musa, Ermitaña de esta 
Sierra, se me pegó tambien algo de la manía, ó como llaman vena, y hago mis coplas 
quando quiero, como qualquiera hijo de vecino, que no en balde se dice, que en casa del 
Gaytero todos son danzantes (Obras VI 1780: 312-313).

Ese suposto gusto por facer coplas xa lle viña dos anos de xuventude, quizais 
de antes da súa recalada en Fruíme:

Si se hubiesen de imprimir las coplejas, que compuse quando mozo, para las Capillas 
músicas de mis Paysanitas en los Maytines, y Nocturnos de sus hiladas, á que yo concu-
rria con el pandero, y las sonajas (que puestas en mis manos parecian un Archilaud) se 
podia hacer un libro de tanto tomo y lomo, como qualquiera de los del gran Piscator de 
Salamanca37 (Obras VII 1781: 21).

O apuntamento da afección do sancristán pola composición poética, sempre 
que non se trate en realidade dun arti�cio de Cernadas, dá pé a considerar a posi-
bilidade de que fose aquel, e non o cura, o autor das coplas dedicadas á Virxe na 
LFD, que se cantaron a petición dun dos romeiros. Isto explicaría que esas coplas 
non aparezan recollidas no manuscrito da RAG, ben porque Cernadas as consi-
derou unha parte allea ao seu traballo creativo, ben por xa telas o sancristán me-
morizadas (as coplas foran cantadas anos atrás na mesma convocatoria relixiosa) e 
que por tanto se crese prescindible o esforzo de copiar o texto ou o gasto de papel.

36 O xesuíta José Antonio Butrón y Mújica (1657-1734), nado en Calatayud, foi predicador, profesor de 
Humanidades e poeta. Autor dunha longa biografía en verso de Teresa de Ávila (Harmónica vida de Santa 
Teresa de Jesus, 1722), é coñecido en Galicia por participar nas Fiestas Minervales compostelás de 1697 
ou por editar El clarín de la Fama, y cíhtara de Apolo (1708), relación das festas celebradas na cidade de 
Ourense para conmemorar o nacemento do príncipe Luis Jacobo.

37 Isto é, Diego de Torres Villarroel (1694-1770), que empregou ese pseudónimo na famosa serie de alma-
naques e prognósticos (1718-1767).
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5. DIEGO CERNADAS, DRAMATURGO

Unha parte importante da produción dramática do Cura de Fruíme debeu de 
estar destinada ás representacións populares da romaría da Virxe das Dores, que 
se celebraba na parroquia de Fruíme cada terceiro domingo do mes de setembro 
(Obras VI 1780: 99)38. Grazas ao testemuño de María Francisca de Isla y Losa-
da39, sabemos dos esforzos que o cura dedicaba a preparar esas representacións 
anuais. A que fora súa amiga dinos que Diego Cernadas

procuraba divertirlos [os seus fregueses] con devotas poesías, haciéndoles representar va-
rias loas, y ensayándolos á este efecto con tanta paciencia, que lograba hiciese cada uno 
su papel con mas propiedad de lo que podia esperarse de una gente del campo, que no 
tiene otra instruccion, que la de quando el pronóstico da siembra, observándolo tan 
exâctamente, como si lo que pone el Astrólogo por puro capricho fuera alguna profecía 
(Obras II 1778: xiv).

Resulta curioso que Isla y Losada non se re�ra neste texto a máis xéneros ca 
á loa, cando é evidente que no adro de San Martiño de Fruíme se representou 
tamén outro tipo de pezas breves. En calquera caso, das súas palabras parece 
poder interpretarse que na festividade das Dores se adoitaba levar á escena máis 
de unha obra, idea apoiada polo testemuño doutra loa conservada, en cuxa parte 
�nal dous personaxes, o gracioso Botica e a dama alegórica Devoción, anuncian 
e dan paso a un entremés:

Bot[ica]. Ola, digo, una palabra:
por descargar mi conciencia,
ya que me negué á la Loa,
por ser esa una materia
para mí muy revesada,
si me lo toman en cuenta, 
un Entremes os ofrezco: 

38 O terceiro domingo de setembro de 1775 foi día 17.
39 Cóntao na biografía anónima incluída no segundo volume das Obras en prosa y verso (1778: viii-xxi).  

A atribución deste texto á escritora compostelá quedou probada recentemente por Xosé Antonio Fernán-
dez Salgado (2017: 38, nota 9).
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¿Ustedes quiérenlo? Todos. Venga. 
Dev[oción]. Pero ha de ser doctrinal. 
Bot[ica]. Entre los Anacoretas 

pudiera representarse,
que aunque yo cara no tenga
de Beato, ó Santurron, 
sé muy bien en qué se peca.

Dev[oción]. Pues de este modo permito,
que se represente (Obras VII 1781: 399).

Por outra parte, hai indicios que apuntan a que a tradición das representa-
cións teatrais en Fruíme estivo en vigor durante bastantes anos da dilatada vida 
de Diego Cernadas, o que ao cabo seguramente orixinou un importante número 
de pezas. Fose como fose, de toda esa tradición hoxe apenas se conservan tres 
obras, ás que podemos engadir o título doutra máis, perdida na actualidade. Son 
as seguintes, en orde cronolóxica:

• [ca. 1760]. Coloquio entremesado entre el Sacristan, y los domésticos del 
Cura de Fruime, que en el dia de la �esta de los Dolores gloriosos de Septiem-
bre de este año lo representaron en el atrio de la Iglesia para divertir un breve 
rato á los Devotos menos recogidos.40

• 1762. Loa para la �esta de los Dolores gloriosos de Maria SS.ma en Fruime, 
dispuesta por lo mismo en estilo proporcionado à la capacidad de los Recitan-
tes, y del Auditorio.41

40 Publicado postumamente no volume sétimo das Obras en prosa y verso (Obras VII 1781: 400-416). Non 
sabemos se houbo edición impresa anterior. Propoñemos o ano de 1760 como data aproximada de redac-
ción do texto baseándonos en que Carlos de Andrade declara nel ter 62 anos (p. 401), e tendo en conta 
que noutro lugar a�rmara nacer antes do inicio do século xviii (véxase arriba no apartado dedicado á súa 
biografía).

41 Publicada por primeira vez en vida do autor (Cernadas y Castro 1762: 91-128) e integrada con posterio-
ridade nas Obras en prosa y verso (Obras VII 1781: 368-399).
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• 1763. Auto Cómico, Histórico, Sacro. La Débora victoriosa, y la triunfante 
Jahèl. Dispuesto para solemnizar la �esta de los Dolores gloriosos de Maria 
Santissima en Fruime.42

• [1775]. Loa para la �esta de los Dolores de la Soledad de Fruime, represen-
tada por el Sacristan y Criados del S[eñ]or Cura, advirtiendo son ciertas las 
mañuelas que mútuamente se imputan.

Sabemos que estas pezas se representaban no adro da igrexa parroquial, para o 
que se dispoñía dunha rudimentaria infraestrutura teatral composta por un estra-
do ou tablado (Obras VII 1881: 405, 415) e unha mínima escenografía adaptada 
a cada caso. Os actores e actrices, como quedou dito, non eran profesionais, 
senón que se recrutaban entre os criados do cura, probablemente tendo en conta 
o talento ou a graza naturais de cada individuo. Todo parece indicar, en �n, que 
o sancristán Carlos de Andrade, ademais de actuar nesas funcións de maneira 
habitual, tiña certo peso na súa organización43.

Un caso singular é o de La Débora victoriosa, y la triunfante Jahèl, auto de 
temática bíblica que, ao parecer, foi representado por nenos ou rapaces novos44. 
Para un crítico da época, que describe o contido da peza e reproduce algúns dos 
seus versos, La Débora victoriosa constituía (a pesar das súas eivas formais) un 
instrumento encomiable para a instrución do auditorio ao que ía destinado:

Este mèthodo de representacion [refírese ao tipo de auto en que se encadra o texto] es 
sin duda loable. La Comedia ridiculiza el vicio: la Tragedia realza la virtud; pero un su-
cesso real, en que se halla visiblemente amable la virtud, y aborrecible el vicio, tiene mas 
poder, que los mejores discursos sobre gentes poco entendidas, ò de una edad corta, mas 

42 Obra de localización descoñecida que publicou en Santiago a “Imprenta de D. Pedro Fraiz” (Langlet 
1763: 28).

43 Na Loa de 1762 o personaxe por el interpretado recita unhas elocuentes palabras ditas supostamente por 
Cernadas: “Carlos, mi buen Sacrismoche, / tú ya sabes, que este dia / para nosotros es doble / de primera 
clase, y que / en los años anteriores / siempre se hacia un festin, / en que tú con los consortes / de la casa 
disponias, // por alegrar los señores, / que vienen á la funcion, / decir quatro relumbrones / en una Loa” 
(Obras VII 1781: 370-371).

44 “Los Actores unos jovenes inocentes, que explican con la voz los afectos mismos en que su tierna devocion 
los in�ama” (Langlet 1763: 29). Foron estes jovenes inocentes os alumnos de Carlos de Andrade? Non 
podemos aseguralo, aínda que sabemos que alumnos seus si participaran na Loa de 1762 interpretando 
unha Salve (Obras VII 1781: 389).
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sensibles siempre à las pinturas, y à los exemplos, que à los pensamientos mas discretos 
(Langlet 1763: 32).

Sen dúbida, o público de todas estas representacións estaría composto, funda-
mentalmente, polos veciños da parroquia de Fruíme, labradores na súa meirande 
parte, pero tamén por romeiros chegados doutros lugares, polos sacerdotes que 
asistiran nos o�cios relixiosos e, seguramente, por algúns personaxes signi�cados 
da zona ou amizades de Cernadas que acudisen ao lugar no día da festa. Na Loa 
de 1762 e no Coloquio entremesado os personaxes diríxense aos principais grupos 
sociais e humanos que con�guraban o auditorio e, entre eles, faise mención ex-
plícita a relixiosos e sacerdotes, a cabaleiros, a forasteiros, a labradores, a mozas e 
mozos e, �nalmente, ás vellas, que non saen nada ben paradas (Obras VII 1781: 
398-399, 414-415).

A �nalidade primordial da representación desta clase de pezas era, certamente, 
o entretemento dos �eis chegados á romaría da Virxe das Dores, de aí que fose 
frecuente o recurso á comicidade, en ocasións buscando a gargallada a través da 
humorada chocalleira característica do xénero. Con todo, e como é lóxico ima-
xinar, nas obras non se descoidaba o aspecto relixioso (dalgunha maneira contri-
buían a fomentar a devoción colectiva pola Virxe) e, por suposto, tamén eran uti-
lizadas como un e�caz instrumento pedagóxico destinado ás clases populares45.

Non é difícil imaxinar que a fama destas pezas excedese axiña os límites da fre-
guesía de Fruíme e que os textos dramáticos de Cernadas y Castro fosen solicitados 
para solemnizar festas patronais ou outras celebracións en lugares máis ou menos 
distantes. O propio cura relata nun dos seus poemas como nun par de ocasións lle 
foron requiridas loas que logo non se lle pagaron. O fragmento que inserimos a 
continuación é extenso, pero paga a pena a súa reprodución para que se coñeza o 
modo en que Cernadas procedía ao compoñer este tipo de obras (obviamos a trans-
crición das partes consideradas menos relevantes para o tema que nos interesa):

En llegando qualquier mozo
con una gorrilla puesta,
ya viene el criado, y dice,
que está un Señor á la puerta: [...]

45 É o caso da Loa de 1762, en que se relata a fundación da Orde dos servitas (Obras VII 1781: 391-396), 
ou tamén, claro está, o da posta en escena de pasaxes bíblicas, como ocorre en La Débora victoriosa.
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Lo mas insufrible á veces,
es que quando un hombre piensa,
que es por algo de importancia,
se halla con una friolera.

Mi Dueño (dice) �ado
en su gran honra, y sus prendas:
(mejor diría: en el juicio
de que es usted un badea):

Pongo en su noticia, que
aquí se hace una Comedia
al milagroso San Roque,
del mal extraño defensa.

Necesítase una Loa,
que si es parto de su vena,
hará mas fantasiosa
y mas solemne la �esta.

Dar la vida por su Dama46

es el título, y se intenta,
que no sean mas que quatro
personas que hablen en ella.

El nombre del Mayordomo
es Domingo Castiñei[r]as47,
del Consejo del Pesillo,
Factor de la Real Hacienda.

Hace la función por voto
de su muger Marimenga,
que hubo de morir de peste
de una �uxîon á las muelas.

Música poca, ó ninguna;
y si es que alguna se mezcla,

46 Comedia de Luis Coello que se coñece por unha edición madrileña de 1754 (�le:///C:/Users/Usuario/
Downloads/comedia-famosa-dar-la-vida-por-su-dama%20(1).pdf ), pero que foi composta necesaria-
mente antes dese ano: o texto de Cernadas en que aparece referida debeu de redactarse en 1751, segundo 
se desprende do seu título (Obras VI 1780: 130).

47 No impreso, por erro, Castiñeitas.
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ha de ser á la guitarra
por las folias francesas.

Que traiga su elogio al Cura,
que es del arte, pues si reza,
dos versículos ajusta
al Domine labia mea.

Esta obrilla en ocho dias
de su habilidad se espera.
Suya, dos de Agosto48. Su
siervo, que su mano besa.

¡Válgame el Santo bendito!
¿que hasta con su nombre quieran
á un pobre Cura pegarle
semejantes pestilencias?

El caso es, que en ocasiones,
por circunstancias diversas,
no puede excusarse un hombre
de tales impertinencias.

Consiente, dobla el papel,
da por el quarto dos vueltas,
atusa la fantasía,
y galantea la idea.

Toma la pluma, echa un rasgo,
esto borra, aquello enmienda,
un concepto se resiste,
otro asoma; pero no entra. [...]

Así pasa algunos dias,
hasta acabar su faena,
coplas quando se levanta,
y coplas quando se acuesta.

Versos de noche y de dia,

48 Repárese en que a festividade de San Roque se celebra o 16 de agosto; desta maneira, tras a semana 
proposta para a composición da loa, aínda se dispoñería de cinco ou seis días para o estudo do texto e os 
ensaios pertinentes.
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consonantes quando vela,
consonantes quando duerme,
porque hasta con ellos sueña.

Al cabo, como es preciso
poner en limpio la pieza,
á la tarea que acaba
sobreviene esa molienda.

Pónese á sacar la copia,
y aquí nuevo afan empieza,
porque unos versos añade,
otros pule, y otros peyna.

Al �n sacó su traslado,
y como el plazo le aprieta,
para cumplir su palabra
hace un propio de su cuenta.

  Llega la obrita al amigo,
y doy que á su gusto llega,
darle el recibo, y las gracias
son por postre la respuesta. [...]

¡Y por todo un cartapacio
de coplas con afán hechas,
sobre sudar, discurrir,
poner papel, tinta, oblea:

Dormir poco, comer menos,
y pagar propios, siquiera
no le han de dar al Autor
parvas para una Quaresma! [...]

Vez hubo, que sin tener
conmigo otra inteligencia,
mas que la de haberme hallado
de camino en una venta,

Uno me escribió despues,
pidiéndome que le hiciera
una Loa á San Mamed,
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que era el Patron de su Iglesia49.
Valióse de un pretextillo,

que obligaba á mi obediencia,
y que quise que no quise,
al �n fué preciso hacerla.

Como es Santo extravagante,
de que por acá no rezan,
no tenia de su vida
la noticia mas pequeña:

En mi estante no la hallaba,
y hube de hacer diligencias,
porque me prestasen un
Flos Sanctorum de Villegas50.

Quedé deudor de esta gracia,
gasté un poco en su leyenda,
busqué la invencion, y en �n
hice la Loa: copiéla:

Remitíla con un propio,
todo á mi costa: ¿y qué piensas
que me valió? Pues lo mismo
ni mas, ni menos que aquella (Obras VI 1780: 132-139).

Poderiamos, en �n, mencionar aínda a loa que compuxo Diego Cernadas 
para a función con que os o�ciais da Real Fábrica de Jarcia de Sada celebraron en 
1761 o cuadraxésimo quinto aniversario de Carlos III51, ou tamén a loa de carác-
ter alegórico representada en 1756 polos dependentes da praza da Quintana, en 

49 No Nomenclátor de Galicia �guran 89 parroquias cuxo titular é San Mamede, pero ningunha delas está 
no municipio de Lousame. Preto de Fruíme si existe un monte chamado San Mamede, na parroquia de 
San Pedro de Tállara, onde se localiza unha ermida erixida en 1746. Con todo, a dita capela encóntrase 
baixo a advocación de San Lourenzo, polo que probablemente non se trata do lugar para o que se com-
puxo a loa referida.

50 O toledano Alonso de Villegas (1533-1603) foi, efectivamente, autor dun coñecido Flos sanctorum que se 
publicou en seis volumes entre 1578 e 1603 e que obtivo grande éxito editorial.

51 Información procedente do testemuño do ilustrado José Cornide y Saavedra, que ao parecer contribuíu a 
organizar a dita función (Murguía 1917: 165-166).
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Santiago de Compostela, que se conserva inédita no segundo volume do códice 
de Décimas y Romances da Biblioteca Xeral da USC52.

A partir dos textos coñecidos, aínda que representen apenas unha mínima 
parte da súa produción dramática, é posible facérmonos unha idea do espazo 
que, en liñas xerais, o Cura de Fruíme reservou para a lingua galega neste xénero 
de obras.

En primeiro lugar, pódese comprobar que o castelán é a lingua empregada de 
maneira exclusiva nas pezas de tipo alegórico (con personaxes como a Devoción, 
a Música, o Afecto...) e nas representacións de pasaxes bíblicas, independente-
mente de se estaban dirixidas a un público urbano (como a Loa compostelá de 
1756) ou rural (o caso de La Débora victoriosa).

A práctica lingüística habitual dos actores e actrices —lembremos, todos eles 
non profesionais— non parece que condicionase a elección dunha ou doutra lin-
gua para os personaxes que ían representar: os nenos e nenas de Fruíme que inter-
viñeron en La Débora victoriosa moi probablemente serían galegofalantes; quen 
�xo de Labradora ou Lavandeira na Loa de 1762 interveu en galego pero tamén 
recitou unha longa composición en castelán; o sancristán Carlos de Andrade, que 
participou nas obras de ca. 1760, 1762 e 1775 sempre en castelán, é posible que 
tamén se expresase en galego de modo espontáneo na súa vida diaria53.

A lingua galega, en �n, parece quedar relegada para os papeis de criado ou 
aldeán. Así, na LFD interviñeron en galego Xerpe, criado de Diego Cernadas 
que interpreta o mesmo personaxe, e os catro romeiros aldeáns que entran na 
segunda escena54. No Coloquio entremesado de cara a 1760 falaba orixinalmente 
en galego Botica, e talvez tamén o �xesen os personaxes de Capucho e Basilio 

52 Leva por título Loa para introduccion dela Comedia Los Votos de Santiago, y Batalla de Clavijo, que en 
honra del unico y singular Patron delas Españas el Grande Apostol Santiago el mayor representaron los depen-
dientes de la Quintana en este año santo de 1756.

53 No impreso titulado Kalendario doloroso, que contén un suposto diálogo —en castelán— entre o cura 
e o sancristán, comprobamos que este último arranca a conversa en galego: “¿E vos, què facedes, meu 
Crego? Parece que hay murria?” (Cernadas y Castro 1762: 23). Con todo, os seus anos de formación nos 
xesuítas de Monforte, o seu traballo como mestre (e notario apostólico) e o propio testemuño dos textos 
dramáticos (en que o personaxe representado se pode identi�car coa persoa) apuntan a que a súa lingua 
de expresión habitual debía de ser o castelán.

54  A orixe rural dos catro personaxes queda manifesta cando Ciprián lle propón a Tereixa regresaren ao seu 
lugar de procedencia: “E agora, Tereixa, / vaya recollendo os lotes, / que he tempo dir para a aldea” (vs. 
477-479). Outros elementos caracterizadores da súa rusticidade achámolos nos instrumentos musicais 
que utilizan (pandeiro, ferreñas, castañolas), na melodía que interpretan (a muiñeira) e, seguramente, 
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(con intervencións moito máis breves, case anecdóticas), todos eles caracteriza-
dos como “domésticos del Cura de Fruime” (Obras VII 1781: 400). Mais como 
se explica na nota que vén despois do título na edición das Obras en prosa y verso, 
Diego Cernadas tivo que traducir ao castelán a parte dos diálogos que estaba en 
galego:

Este papel, que leido apenas tendrá gracia, tuvo alguna representado, porque los inter-
locutores fueron propia, y personalmente los mismos que lo executaron, y cada uno 
hablaba con sus propias modales. El de Botica estaba en Gallego, y aquí (porque el Señor 
Mones apostató de serlo) se pone en Castellano, pero á costa de perder mucha sal de la 
que tendría en nuestro idioma (Obras VII 1781: 400).

Na Loa de 1762 só emprega a lingua galega (ademais do castelán) a personaxe 
da Labradora ou Lavandeira, fronte ás dúas personaxes alegóricas (a Devoción 
e a Música), un Peregrino orixinario de Noia, o sancristán Carlos de Andrade e 
Botica, neste caso representando o papel de gracioso (Obras VII 1781: 368).

Así as cousas, é posible a�rmar que as obras referidas constitúen un re�exo 
�dedigno da realidade sociolingüística da época? Cremos que non. Aínda que 
desde a segunda metade do século xv o galego se viu inmerso nun contexto 
de diglosia social que o apartou do desempeño das funcións formais e puxo en 
marcha un proceso de deserción entre a aristocracia, este abandono tardou en 
xeneralizarse entre a nobreza alta e máis aínda entre a �dalguía e o patriciado 
urbano. Sendo aínda mozo Diego Cernadas, o �dalgo Plácido Feijoo escribiu 
en 1723 que o galego fora a lingua en que el se criara, a�rmación que se pode 
corroborar acudindo a outra exactamente igual que se fai no “Pranto da frota 
por unha ninfa galega” (1702), que, se non é obra do padre Feijoo, irmán de 
Plácido, deberase a alguén do mesmo círculo familiar (cf. Álvarez / Millán Rodrí-
guez 2016: 264). Pouco despois, arredor de 1740, o beneditino Sarmiento, que 
tamén se criara en galego na Pontevedra de entre 1695 e 1710, dicía o seguinte 
do idioma galego: “Háblanle todos, así señores, como rústicos” (cf. Mariño Paz 
2008: 123-126). Sabemos que Isabel Sanjurjo Gayoso y Montenegro, marquesa 
consorte de Valadares (?-1762), utilizaba o galego de maneira espontánea, como 
pon de manifesto a declaración realizada polos caseiros Silvestre Bernárdez e Ma-

na súa onomástica; ademais hai que supoñer que a indumentaria empregada na posta en escena tamén 
apuntaría nese sentido.
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ría Ventura Álvarez durante o xuízo pola morte de Benito Alonso Henríquez y 
Sarmiento, IV Marqués de Valadares, en 1757 (Giraldo 1766: 14r, 14v, 204v e 
205r). E no mesmo tempo en que Cernadas escribiu a LFD, a dama compostelá 
María Francisca de Isla, súa amiga, compúxolle unha carta en verso na que exhibe 
un galego tan fresco e expresivo, tan cargado de trazos da oralidade coloquial, que 
non podemos senón pensar que ela debía de expresarse acotío na lingua en que 
nesa carta se dirixiu a don Diego (cf. Mariño Paz 2007).

Parece, por tanto, que debe de haber xa moito de tópico literario na �gura do 
aldeán ou criado de orixe aldeá que o Cura de Fruíme asocia indefectiblemente 
á lingua galega. Na realidade, estabamos xa nesa altura ante un personaxe ben 
asentado na dramaturxia popular de Galicia. En efecto, se se repara no per�l 
socioprofesional dos personaxes galegofalantes do teatro dos séculos xvi a xviii, é 
doado advertir que a práctica totalidade deles ten orixe no rural ou se dedica aos 
labores do campo55. É dicir, a lingua galega acabou por converterse nun elemento 
caracterizador dun tipo de personaxe en boa medida estereotipado, un trazo que, 
xunto co da vestimenta ou os dos cantos e bailes populares, conformaba un pa-
quete que se opoñía netamente ao conxunto de condutas propias dos individuos 
instruídos e urbanos, máis inclinados a adoptar as modas cortesás. O castelán, 
en cambio, foise consolidando como a lingua dos personaxes non marcados pola 
súa rusticidade ou, en todo caso, daqueles non pertencentes ás clases populares. 
Esta norma, como é sabido, non se contravirá ata moito tempo despois, cando 
a lingua galega reciba o pulo normalizador das Irmandades da Fala, xa iniciado 
o século xx.

6. SUMARIA CARACTERIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Moi sucintamente, lonxe de toda pretensión dunha análise pormenorizada, apun-
taremos nas próximas páxinas algúns trazos lingüísticos que poden arrequentar 

55  É o caso do Entremés dos pastores (1594), o Diálogo de Alberte e Bieito (ca. 1596), a Contenda dos labradores 
de Caldelas (1671), o Entremés ao feliz e real parto da nosa raíña (1707) ou o Entremés do portugués (1710). 
Dos personaxes do actualmente extraviado “Papel de Toribio” (entremés do século xviii?) apenas temos 
información (Carballo Calero 1978: 103, 112), mais no teatro do Século de Ouro español o nome de 
Toribio asóciase con frecuencia a personaxes rústicos de Galicia e Asturias, o mesmo ca o de Dominga no 
caso das mulleres (no texto, baixo as formas hipocorísticas Mingota e Mingotiña).



UN NOVO TEXTO DRAMÁTICO DO CURA DE FRUÍME

323

tanto o noso coñecemento desta loa e das circunstancias da súa composición e 
transmisión coma o saber ata hoxe acumulado sobre o galego medio.

No terreo dos usos grá�cos cómpre deterse sobre todo no tocante á represen-
tación do fonema fricativo prepalatal xordo. Se no uso manuscrito o emprego ex-
clusivo de <x> para representar esta consoante debeu de ir abríndose paso pouco 
e pouco na obra de Cernadas, esta práctica simpli�cadora consagrouse despois 
nas pezas en galego que se incluíron nas súas Obras en prosa y verso dadas ao pre-
lo en Madrid entre 1778 e 1781 (cf. Monteagudo 2005: 415-419; Mariño Paz 
2017: 487-488). No caso da copia da LFD, non podemos desvincular o uso de 
<j>, <g> e <x> que nela se observa do feito de que lla debamos á man de Antonio 
de la Iglesia, quen, como ben se sabe, �xo en 1888 profesión de fe etimoloxicista 
e historicista en materia ortográ�ca (Iglesia 1888) e como editor signi�couse, 
polo menos desde a publicación do Album de la Caridad en 1862, polo seu em-
peño de corrixir a representación fonoloxicista do fonema / / nos textos en que a 
atopaba. No que neste traballo abordamos vemos, en efecto, moitos usos acordes 
coa etimoloxía ou coa historia das palabras (ja, vs. 74, 235, 270...; Jesús, vs. 286, 
466; junta, v. 332; juntou, v. 349; justiños, v. 308; gente, v. 357; rege, v. 281; Vir-
gen, vs. 11, 229, 241...; caixa, v. 89; deixemos, v. 93; déixense, v. 379; exempro, 
v. 409; etc.), mais tamén outros que non o son (ajiña, v. 480; foxe, v. 2; 
vexa, vs. 196, 263, 349; etc.), e algunhas contradicións (Axiña, v. 256, e ajiña, 
v. 480; hoxe, vs. 6 e 235, hoje, vs. 270, 348 e 411 e oje, v. 344; sexa, v. 29, e seja, 
v. 253). Coa escritura da palabra encaijes (v. 428) tivo dúbidas don Antonio, xa 
que o seu <j> parece corrixir un <g> anterior.

Para a representación da consoante nasal velar en posición intervocálica a LFD 
presenta o dígrafo <nh> (unha, vs. 300, 333, 380, 413, 481; unhas, v. 454; Vnha, 
v. 251), é dicir, o mesmo que aparece nas obras manuscritas e impresas do Cura 
de Fruíme que coñeciamos ata o de agora (cf. Mariño Paz 2017: 462).

Canto aos niveis fonético, fonolóxico e morfolóxico, o manuscrito que anali-
zamos presenta distintas variantes lingüísticas que ao noso entender cadran ben 
coa localización espacial e temporal de Diego Cernadas, que basicamente viviu 
entre Santiago de Compostela e Fruíme (concello de Lousame) entre 1702 e 
1777. Trátase ademais de solucións ou usos xa ben atestados na obra en galego 
que ata hoxe lle coñeciamos a este autor, unhas veces como variantes utilizadas de 
forma exclusiva, noutras ocasións como variantes moi maioritarias:
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1. Formas de plural uns (v. 313) e algúns (v. 320), e non us nin algús.

2. Non mao, senón man (v. 401) como resultado da voz latina MANU(M).

3. Bo (vs. 246, 264, 342, 346), e non bon, como solución para o latín 
BŎNU(M).

4. O ditongo / / como desenvolvemento histórico da secuencia latina -ŬLT-: 
moito (vs. 7, 63, 99, 432), moita (vs. 297, 408), escoite (vs. 209, 226).

5. Indicios de seseo prenuclear en xirimoñas ‘cerimonias’ (v. 405), pois a 
palatalización da súa consoante inicial só se explica a partir da existencia 
dunha fricativa predorsal ou apical, e nunca desde unha interdental. Non 
abundan, mais na restante obra en galego de Cernadas hai algúns rexis-
tros explícitos de seseo prenuclear (cf. Mariño Paz 2017: 482).

6. Variantes con eliminación da semiconsoante velar no grupo latino QU- 
seguido de /a/ tónico ou átono: cadra (v. 445), cando (vs. 268, 290, 331, 
430, 467), cantos (v. 305), carto (vs. 298, 328), cartos (vs. 121, 285), 
catro (vs. 308, 314), catrocentos (v. 314) e corenta (v. 307). Só se exceptúa 
cuando (v. 153).

7. Ti (vs. 287, 347), non tu, como pronome persoal suxeito da P2.

8. O alomorfo pronominal de terceira persoa nos, e non os, como comple-
mento directo situado despois dunha forma verbal terminada en ditongo: 
pillounos ‘a eles’ (v. 330). Esta innovación, que a�ora xa no Cancioneiro 
de Afonso Pérez de entre �nais do xiv e principios do xv, conta tamén con 
outros rexistros nas fontes do galego medio (cf. Varela Barreiro 2015a).

9. Alternancia entre o tratamento de vós (v. 261) e o de ti (vs. 287, 347) 
entre os compadres Pepe, Tereixa, Ciprián e Catuxa ou entre persoas de 
semellante condición social (de Xerpe a Tereixa, vs. 486, 487), mentres 
que o de vosté, vostedes ou ustés é o que se impón cando a relación se dá 
entre unha persoa situada nun nivel xerárquico inferior e outra ou outras 
xerarquicamente superior ou superiores (do criado Xerpe ao sancristán 
Carlos, v. 1, 15, 27...; de Ciprián a Carlos, vs. 446, 449, 452; de Tereixa  
a Carlos e Xerpe, v. 358; de Pepe a Carlos e Xerpe, v. 378) ou entre per-
soas entre as cales non hai proximidade ou familiaridade (de Tereixa a 
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Xerpe, v. 398; de Xerpe a Ciprián, v. 434). En castelán, o sancristán Car-
los trata de tú (vs. 8, 9...) o criado Xerpe, xerarquicamente inferior. Nas 
invocacións á Virxe óptase por vós (vs. 230, 244).

10. Alternancia entre variantes con síncope de /d/ intervocálico (asistime, 
v. 244) e sen esa síncope (botad[e], v. 260; dade, v. 342) na P5 do im-
perativo, con ‘cero’ ou -de como su�xo número-persoal. No presente de 
indicativo temos o esperable tendes (v. 486) das terras de Lousame e un 
probable caso de su�xo número-persoal -s, pois, polas razóns que máis 
abaixo expoñemos, inclinámonos a pensar que tragés (v. 258) é unha for-
ma de P5 de traguer con gheada. 

11. Distintas variantes da morfoloxía verbal irregular:
a. dar: P3 dou (v. 297), e non deu, no pretérito de indicativo.

b. decir56: no presente de indicativo, a variante conservadora dices 
(v. 286), con lexema dic-, alterna en desvantaxe coas innovadoras 
di (v. 119) e din (vs. 301, 322, 324, 333); a medida do verso 
determina ás veces a escolla dunhas variantes ou outras. Este dato 
está en consonancia co aumento dos rexistros que destas solucións 
innovadoras se dá no conxunto das fontes galegas da segunda 
metade do século xviii, entre elas todas as do Cura de Fruíme (cf. 
Mariño Paz 2019: 99-103).

c. facer: como P3 e P6 do presente de indicativo rexístranse fai 
(v.  430) e fan (v. 387), sen rastro das conservadoras faz e facen. 
Este feito tamén está en consonancia co conxunto de datos que 
sobre esta cuestión se poden recadar nas fontes do galego medio, 
que mostran que na P2, na P3 e na P6 do presente de indicativo de 
facer a mudanza de fazes para fas, de faz(e) para fai e de fazen para 
fan foi máis temperá ca no análogo caso do verbo dicir (cf. Mariño 
Paz 2019: 104-105).

d. oír. Todas as formas deste verbo que se detectan na LFD remiten a 
oír, e non a ouír, nin a ouvir nin a ouguir: oír (v. 302), oílas (v. 469), 

56 Esta é a única forma do in�nitivo que se rexistra no texto para este verbo (vs. 307, 452), nunca decer nin 
dicir.
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oín (vs. 307, 452). Este dato casa ben cos datos extraíbles doutros 
textos de Cernadas e co uso que o ALGa 1 (mapa 308) daba para 
esta variable en Compostela e Lousame cara ao �nal do século xx.

e. poder. Sobre o presente de subxuntivo poida (v. 153) cómpre 
subliñar que o ALGa 1 (mapa 314) tamén o sitúa en Santiago 
de Compostela, así como en localidades da banda norte da ría de 
Arousa ou do curso �nal do río Ulla non moi distantes de Fruíme. 
Así mesmo, nos textos composteláns de principios do século 
xix predominan claramente estas variantes con lexema poid- (cf. 
Mariño Paz 2003: 236).

f. pór. Todas as formas utilizadas remiten a pór, e nunca a un poñer 
que, cómpre advertilo, faría hipermétricos os versos que aquí 
citamos: pór (v. 219), póndome (v. 195), porá (v. 156). Como se 
mostra noutro capítulo deste mesmo libro (cf. Mariño Paz), se na 
obra de Antonio Cernadas prepondera con claridade o modelo 
de pór sobre o de poñer, esta preponderancia pódese presumir 
tamén para o conxunto do galego do seu tempo, pois ao �nalizar o 
século xviii o avance de poñer a custa de pór en dirección norte-sur 
e leste-oeste estaba menos estendido ca hoxe.

g. ser. Na P1 do presente de indicativo a LFD ofrece so ‘eu son’ (v. 501), 
unha variante conservadora que tamén comparece noutro texto de 
Cernadas e no romance da dama compostelá María Francisca de 
Isla (1775), así como noutras fontes que en conxunto mostran que 
a mediados do século xviii esta solución debía de circular aínda 
moito polo occidente da actual provincia da Coruña (cf. Álvarez 
2018: 23); nos textos de principios do século xix tamén se usou 
con certa frecuencia (cf. Mariño Paz 2003: 243). No presente de 
subxuntivo alternan sea (v. 351) e un seja (v. 253) que se revela 
como moi frecuente nas fontes dos séculos xvii e xviii (cf. Mariño 
Paz 2003: 244 e Gondomar).

h. ter. Na P6 do presente de indicativo úsanse tanto ten (v. 123) 
como teñen (v. 320), sen que a súa escolla estea condicionada nin 
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pola medida nin pola rima dos octosílabos; isto cadra cos datos de 
conxunto do galego medio e cos da obra de Diego Cernadas, nos 
que se impoñen indiscutiblemente as formas de P6 ten, ven e pon 
(cf. o capítulo de Mariño Paz neste mesmo libro). Para os tempos 
do tema de pretérito só se documenta o lexema tiv-, bastante 
estendido nas fontes do galego medio e moi frecuente nas do século 
xix (cf. Mariño Paz 2003: 246-248): tiven (v. 458), tivera (v. 218), 
tivese (v. 402).

i. traguer. Remite inequivocamente a traguer a P1 do presente de 
indicativo trago (v. 255), e estamos convencidos de que o mesmo 
acontece con tragés ‘traguedes’ (v. 258), que para nós é unha forma 
de P5 do presente de indicativo con gheada e con -s como su�xo 
número-persoal. Casa con esta nosa interpretación o feito de que 
traguer sexa moi abundante nas fontes do galego medio e das 
primeiras décadas do século xix, e especialmente a circunstancia 
de que en varias tertulias compostelás de principios do oitocentos 
se opte por trager ou trajer, con gheada, e por formas conxugadas 
como as de presente de indicativo trage e tragedes e a de imperativo 
tragéo (cf. Gondomar; Mariño Paz 2003: 248-251).

j. valer. A P3 do presente de indicativo val (v. 285), con apócope 
da vogal temática, é a variante que predomina ostensiblemente na 
obra de Cernadas, no conxunto das fontes do galego medio e nas de 
principios do século xix (cf. Gondomar e Mariño Paz 2003: 210).

12. Acá e alá, e non acó nin aló, como adverbios de lugar que expresan mo-
vemento intralocal (v. 254), situación (v. 283) ou localización inde�nida 
no tempo pasado (v. 268).

Con suma concisión, con laconismo estrito, anotamos para acabar algúns 
outros trazos lingüísticos da LFD que adoitan aparecer no conxunto das fontes 
do galego medio. No plano fonético chamaremos a atención sobre os fenómenos 
de síncope vocálica (Sobrana, v. 455) e de metátese (Calros, vs. 1, 61, 438...; 
porveito, v. 346; Probe, vs. 151, 235, 237), sobre a monotongación popular de 



Damián Suárez Vázquez e Ramón Mariño Paz

328

ditongos crecentes en concencia (v. 279), convenencia (v. 417) e pacencia (v. 297), 
sobre a persistente tendencia a mudar por vibrante a consoante lateral alveolar 
dos grupos consonánticos homosilábicos dos cultismos (crara, v. 453; exempro, 
v. 409; supricar, v. 484; etc.) ou sobre a transformación en / / do grupo conso-
nántico heterosilábico /gn/ en iñorando (v. 424), abundantemente documentada 
na literatura dos séculos xix e xx e explicitamente recoñecida por Saco Arce na 
súa Gramática gallega de 1868 (cf. Mariño Paz 2012: 342-343). É singular o 
rexistro de aceita ‘acepta’ (v. 369), pois nas fontes do galego medio ata o de agora 
coñecidas non se observa semiconsonantización de /p/ na coda silábica dos cul-
tismos (cf. Mariño Paz 2017: 519).

O adverbio modalizador seique (v. 99), que no manuscrito da LFD se escribe 
xunto, é dicir, sen análise dos seus dous constituíntes orixinarios (a forma verbal e 
a conxunción completiva), ten tamén certa circulación noutras fontes dos séculos 
xvii e xviii (cf. Gondomar). E canto á perífrase modal obrigativa ter de + in�ni-
tivo (v. 406), cómpre ponderar que tamén se le no Entremés gallego (1707) de 
Salvador Francisco Roel (cf. Gondomar) e con notable frecuencia en textos deci-
monónicos de extracción popular (cf. Freixeiro Mato / Sánchez Rei / Sanmartín 
Rei 2005: 536-538), así como na carta que Magdalena de Ogando lle enviou ao 
padre Sarmiento por volta de 1755, na que ten un valor non obrigativo, senón 
prospectivo (cf. Mariño Paz 2014: 70, 74).

No terreo do léxico Diego Cernadas exhibe na LFD un rico vocabulario pa-
trimonial non interferido, con voces antigas no idioma como abroque (v. 334), 
cirolas (v. 105), eibas (vs. 94, 294), embeja (v. 84), faceiras (v. 289), freigueses57 
(v. 320), goufas (v. 90), má (v. 207), ouriñas (v. 103), etc., pero non sen acusar a 
pegada do castelán, sobre todo no campo semántico da relixión (alababa, v. 456; 
alabanza, v. 468; capellán, vs. 238, 284; Dios, vs. 225, 397, 407; [Virgen] dos 
Dolores, vs. 229, 241, 242, 418, 456, con xénero masculino), mais non só: polvo 
(v. 92) e polviño (vs. 31, 67) ‘de tabaco’, Reina (v. 455), testigo (v. 366)... Hiper-
galeguismo de motivación purista témolo en esperenza (v. 66). Finalmente, no 
ámbito da fraseoloxía hai que mencionar topar menos ‘botar en falta’ (v. 416) e 
o calco castelanizado de Deus diante! que Fruíme puxo nos labios do sancristán 
Carlos: Dios delante (v. 475).

57 Sobre a multisecular resistencia de freguesía ante parroquia durante a Idade Media e a Idade Moderna, e 
mesmo ata hoxe, cf. Varela Barreiro (2015b).
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7. EDICIÓN

Presentamos a continuación a nosa proposta de edición da LFD. Nela pretende-
mos ser �eis ás particularidades grá�cas e lingüísticas do texto, pero, ao mesmo 
tempo, facilitar o acceso á súa lectura e comprensión. Por este motivo optamos 
por non modernizar máis ca a acentuación, a unión e separación de palabras, 
a puntuación e o uso de maiúsculas e minúsculas, tendo en conta as normas e 
convencións vixentes tanto para o galego coma para o castelán58.

No caso da acentuación, prescindimos do uso do diacrítico na P3 do presente 
de indicativo do verbo ser, dado que o autor (ou o copista) resolveu a homografía 
da forma verbal e da conxunción copulativa mediante un <h> non etimolóxico 
para o primeiro caso (he), solución con presenza na lingua escrita xa desde o perío-
do medieval. Excepcionalmente botamos man do diacrítico en dous exemplos en 
que falta a letra <h> no verbo (vs. 426 e 436). Por outra parte, decidimos manter 
o acento grá�co da voz bóta ‘recipiente de coiro para o viño’ (vs. 254 e 368), por 
considerar que ten función diacrítica no texto (cf. bota, do verbo botar, v. 338)59.

Canto á unión e separación de palabras, pareceunos conveniente non intervir 
en dous casos, co �n de non ocultarmos información sobre a articulación do 
elemento nasal de �nal de palabra na cadea fónica: Nono nego (v. 292) e beno 
entendan (v. 441). En cambio, si aglutinamos a contracción da preposición con e 
o artigo unha en counha moza frescacheira (< co unha moza frescacheira, v. 413), da 
mesma maneira que �xemos en coa bóta (< co a bóta, v. 368) ou en coa festa (< co 
a festa, v. 411). Tamén botamos man do apóstrofo en tres ocasións, para marcar 
a elisión dunha vogal ao �nal de palabra, seguindo outros exemplos presentes no 
manuscrito: qu’eu sempre (< queu sempre, v. 15), d’oje en vinte anos (< doje en vinte 
anos, v. 344) e he tempo d’ir para a aldea (< he tempo dir para a aldea, v. 479).

O inicio de cada páxina do manuscrito que contén a LFD vén sinalado na 
nosa edición mediante un díxito seguido dunha letra entre ángulos (<5a>), que 
remiten, respectivamente, á numeración orixinal de cada prego (véxase a descri-

58 Remitimos os lectores interesados en coñecer as solucións orixinais do texto á reprodución dixital do 
manuscrito que se pode consultar actualmente no Arquivo Dixital de Galicia (véxase nota 6). Así mesmo, 
está prevista a inclusión da LFD no repositorio Gondomar (2017), onde se posibilitará o acceso a distintos 
tipos de edición da peza.

59 O acento con valor diacrítico aparece claramente empregado no manuscrito no caso da contracción da 
preposición a e o artigo determinado masculino (vs. 192, 282, 317, 476 e 482).
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ción do manuscrito no apartado 2) e á páxina que dentro deste ocupa o texto. 
Así, por exemplo, <5a> corresponde á primeira páxina do prego número 5, men-
tres que <7c> corresponde á terceira páxina do prego 7.

Seguindo a práctica habitual, utilizamos a letra cursiva para o desenvolvemen-
to das abreviaturas (Sor. > señor, no título) e para uni�car a representación das 
didascalias. Entre corchetes e con letra redonda puxemos a corrección dos erros 
de copia detectados (oiros > o[t]ros, v. 47; poira > po[t]ra, v. 99).

Finalmente, naqueles versos en que interveñen dous personaxes optamos sem-
pre por distribuír en liñas diferentes a parte de diálogo correspondente a cada 
un deles, introducindo ademais unha sangría na segunda liña, de modo que se 
perciba con claridade que as dúas partes integran un mesmo verso (vid. vs. 61, 
215, 220 etc.).

<5a>Loa para la �esta de los60 Dolores de la Soledad de Fruíme, representada por el 
sacristán y criados del señor cura, advirtiendo son ciertas las mañuelas que mutuamente 
se imputan.

Interlocutores
____

   Carlos, sacristán.  Ciprián.
   Xerpe.   Teresa.
   Pepe.   Catuxa.

________

 Sale Carlos en su vestido acostumbrado y Xerpe, también.

Xerpe. Conque vosté, señor Calros,

así foxe tan de présa

para A Escabia61, sin facer

caso de tantas romeiras

5 tan guapas e tan garridas

60 O <o> de los parece corrixir un <a> previo.
61 Lugar de San Martiño de Fruíme, separado do núcleo parroquial por pouco máis de un quilómetro. 

Efectivamente, segundo recolle a súa partida de defunción, era onde vivía Carlos de Andrade.
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coma as que hoxe hay62 na festa?

Moito he, porque algún día...

Carlos. ¿No tendrás juicio, tronera?

<5b>No me vengas con candongas,

10 que ya no estoy para ellas.

Xerpe. Miña Virgen! Non se atufe63,

teña un pouco de pacencia,

que o que lle digo non he

por mal, anque lle pareza,

15 qu’eu sempre a vosté lle quixen

e lle quero, abofellas.

Ora ben, séntese un pouco,

que farto día lle queda

para se volver á casa.

20 Carlos. Lo que es sentarme, de buena

gana lo haré, que pidiendo

lo están mis asentaderas,

que las hallo muy pesadas,

aunque están �acas y secas.

25 Y tú siéntate también,

si hemos de rascar la lengua.
(Siéntanse.)

Xerpe. Fala vosté coma un santo.

E agora, porque a conversa

sexa algo máis divertida,

30 de ese seu fuchique64 veña

un polviño que da pranta

62 A forma hay, omitida inicialmente na copia do verso, foi restituída sobrepoñéndoa entre hoxe e na, cunha 
chamada no texto que indica o seu lugar preciso. 

63 Segundo Marcial Valladares, atufar quere dicir “amoscar; enfadar; enojar” (DdD, s. v.).
64 Caixa con pequenos buracos para aspirar polo nariz o tabaco en po; tabaqueira. 
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do pé nos arranque a frema.

<5c> Carlos. ¿Darte yo tabaco? ¡Gache!

Traslado al amigo de Eiras, (El estanquillero.)

35 que en el principio del mes

(si antes no le hago la cuenta)

con todo el rey en el cuerpo65

viene a rondarme a la puerta,

cuando debiéndole estoy

40 acaso treinta boletas66

y está, como mi soplillo67,

barrida mi faldriquera.

Asegúrote que al verme

en apreturas como estas

45 me da gana de arrancarme

de golpe las nariguetas

y, al ver entonces las de o[t]ros68

de la parda frasca69 llenas,

me dan asco y me parecen,

50 más que narices, secretas70.

65 Na tradición lexicográ�ca da RAE documéntase a expresión Con el rey en el cuerpo a partir de 1817: 
“modo adverbial que comunmente se aplica al ministro que hace alarde del nombre del rey, y se excede 
en el uso de su autoridad” (NTLLE, s. v. rey); mais xa antes, na edición do DRAE de 1803, achamos 
Llevar, tener, ó traer al rey en el cuerpo: “frase con que se ostenta mando, ó superioridad afectadamente” 
(NTLLE, s. v. rey). Enténdese, por tanto, que o estanqueiro amosaba a súa contundencia á hora de cobrar 
as débedas. 

66 Segundo o Diccionario de autoridades da RAE (1726), “se llaman en algunas Províncias unos papelitos 
pequeños que se hacen y cortan, en los quales se embuelve una porción corta de tabáco, que valga un 
quarto” (NTLLE, s. v. boletas).

67 “Tabaquera”, segundo o vocabulario de Bernardo Payzal (DdD, s. v. soplillo).
68 No orixinal, oiros.
69 Coa expresión parda frasca faise referencia ao tabaco. A voz frasca é un italianismo recollido polo primei-

ro dicionario da RAE (1732) co signi�cado de “hojarasca y ramas pequeñas y delgadas de los árboles”  
(NTLLE, s. v.).

70 “Lo mismo que Necessaria, ò Letrina. Usase casi siempre en plural”, segundo o Diccionario de autoridades 
(1739) (NTLLE, s. v. secreta).
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Predicándome a mí mismo

me digo: ¿con qué conciencia

me dejo cegar del polvo

que hasta las cachas71 me llena?;

55 ¿por estas tristes narices

<5d>que me ha de comer la tierra?

¡Ah, narices pecadoras,

que con tan poca vergüenza

de vuestro vicio hacéis gala

60 hasta en las mismas iglesias!

Xerpe.
¡Ah, malditas!

Señor Calros,
non se desespere. Teña,

que por moito que se mate

non ha de haber quen lle crea

65 que eso vay de corazón.
Dígao se non a esperenza.
(Saca la caja.)
Vaya un polviño do meu.

Carlos. Miren qué linda friolera72.

Ya se ve que lo que dije

70 no es por las cajas agenas,

que esas no me dan cuidado.

Cada pobre allá se avenga73.

¡Ola, que este es del bote!

71 O DRAE de 1780 recolle a locución adverbial hasta las cachas co signi�cado “en extremo, sobre manera” 
(NTLLE, s. v. cacha).

72 “Dicho ú hecho de poca importancia y que no tiene substancia, gracia ni utilidad alguna”, segundo o 
primeiro dicionario académico do castelán (1732) (NTLLE, s. v. friolera).

73 A edición de 1780 do DRAE explica que “allá se lo avenga, ó se las avenga” é unha “frase familiar con que 
se dá á entender que alguno no se quiere mezclar en negocios de otro” (NTLLE, s. v. avenir).



Damián Suárez Vázquez e Ramón Mariño Paz

334

Xerpe. Pois ja se ve, que purrela74

75 non he para un home honrado.

Carlos. ¡Ah, bellaco! La soberbia

donde la hay no se esconde,

y si hablas de esa manera

<6a>es porque a tu pobre amo

80 los días en que le afeitas,

como la barba le rapas,

también la caja le pelas.

Pícaros hay con fortuna.

Xerpe. Ai, señor doutor, a embeja

85 nun75 home coma vosté

helle unha cousa muy fea,

e ben pudera facerse

cargo de que cando prega

coa caixa de don Francisco76, (Capellán del cura.)

90 como nela as goufas77 meta,

un adarme78 polo menos

en cada polvo lle leva.

Mais deixemos estos contos

e diga, ¿das súas eibas,

95 como lle vay, meu velliño?

74 A voz purrela fai referencia ao viño frouxo ou de pouca consistencia e, por extensión, pode aplicarse a 
calquera outro produto de mala calidade (DdD, s. v.); no texto refírese ao tabaco.

75 O primeiro <n> de nun parece corrixir un <d> previo.
76 Francisco Prieto y Romero, capelán de San Martiño de Fruíme, onde exerceu ministerios subalternos 

desde a súa ordenación en 1727 ata o seu falecemento en 1779 (García Cortés 2002: 107). Aparece no-
vamente referido nos versos 233 e 238.

77 Goufa equivale a “garra”, segundo o vocabulario de Juan Manuel Pintos (DdD, s. v.).
78 Antiga medida de peso que equivalía a dous gramos.
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Carlos. Amigo, de esa materia

no hay que tocarme, porque

estoy hecho una postema.

Xerpe. ¿Seique lle inchou moito a po[t]ra79?

100 Carlos. Si así estuviesen tus muelas,

bien libres de ti estarían

las manzanas y las peras.

<6b> Xerpe. Malpocado! E as ouriñas,

¿aínda, sin poder detelas,

105 se lle ensopan nas cirolas?

Carlos. ¡Oh, Dios! Esa es la miseria

que más me a�ige y corrompe.

Corrómpeme las faldetas,

por delante y por detrás,

110 de las camisas más recias;

corrómpeme los gregüescos80

y los calzones de leyras81;

corrómpeme las narices

y las de mi lavandera,

115 que cuando le doy la ropa

va diciendo: “Pé, que apesta!”82,

79 No manuscrito lese <poira>, seguramente por confusión do copista entre <t> e <i>. A palabra potra, se-
gundo o dicionario de Valladares (1884), é voz “familiar” equivalente a hernia. Na tradición lexicográ�ca 
do castelán xa �gura potra con este signi�cado desde Alfonso de Palencia (1490), e na do portugués, desde 
Jerónimo Cardoso (1562).

80 Os dicionarios académicos españois do século xviii indican que esta voz signi�ca o mesmo ca calzones, 
isto é, a peza exterior masculina que cubría a perna desde a cintura ata o xeonllo.

81 Talvez esta expresión faga referencia aos calzóns de diario, aos usados para os labores agrícolas. 
82 Entendemos que as palabras da lavandeira están en galego. Segundo recolle Francisco Javier Rodríguez 

no seu Diccionario gallego-castellano (1863), Pé!! é unha “Interjeccion con que se desaprueba una cosa 
por sucia, asquerosa, ruin, puerca, escandalosa, como quita allá, etc.”. A mesma interxección aparece nas 
Décimas contra Diego Cernadas (ca. 1770): “Pè que Orellas desdichadas / cheas de tal fealdad” (Fernández 
Salgado 2017: 29; vid. ademais p. 175, nota 296).
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y quiere que a su salario

le añada media peseta.

Xerpe. Que me di, siñor don Calros?

120 Que por lavalo lle levan

cartos as súas veciñas?

Se he que fan eso, pardezas,

moi pouca caridá ten.

Carlos. ¿Caridad? Esa ya ellas

125 dicen la han menester toda

para sí y aún no las llega

<6c>a la suela del zapato,

pues no hay zapato ni suela.

Xerpe. E sábelle ben aínda

130 a comidiña siquera?

Carlos. Nada, amigo, para mí

ya todo me da dentera.

Ya me enfadan los guisados,

ya me amargan las cazuelas,

135 cuando otros tiempos no había

quien me ganase en lamerlas,

pues se volvían83 tan limpias

como el jaspe a la espetera.

En �n, mi Xerpe, ya toda

140 aquella grande apetencia

con que tan bien me sabían

las papas como las berzas,

ya voló, y en su lugar

me quedó una sed tan �era

83 É dicir, ‘regresaban, devolvían’.
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145 que no sé como apagarla84,

porque el agua causa �emas

y el vino, según está,

es bebida muy aceda

y se me vuelve vinagre

150 cuando voy a hacer la cuenta.

<6d> Xerpe. Probe doutor! De esa sorte,

desdichadas das botellas

de meu amo cuando poida

vosté á traición collerllas,

155 que nun bíranse las manos85

llas porá de volta e media.

Carlos. Tanto como en eso, Xerpe,

dices una verdad cierta,

que, desde que esta sed tengo,

160 soy como una sanguijuela

que, donde pueda hallar algo

que chupar, no me despegan.

Conque el bueno de mi cura,

como aquí no hay otra vena

165 en que hacer otra sangría,

es quien sufre la lanceta.

El, como ya está escamado,

bastantemente se vela

y, cuando ve que me voy

84 Polo cadro descrito, o personaxe podería padecer diabetes.
85 Curiosa forma castelanizada dunha expresión plenamente galega, da que coñecemos as variantes nun virar 

da man (Bárdosi 2009: 42) ou no virar dunha man (Harguindey 2018). Signi�ca ‘moi rapidamente, nun 
abrir e pechar de ollos’.
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170 acercando a la alacena,

me mira con unos ojos

vivos como unas saetas

y me dice: “Mi Carlitos,

cuidado con la conciencia;

175 <7a>para dos vasitos doite

libranza, mas, como excedas,

te juro que el primer día

que vengas, aunque te vea

echar la lengua de un palmo,

180 ni una lágrima86 me pruebas”.

Yo, poniéndome a mirarle

medio al través, con la izquierda

agarro un vaso y, tomando

la botella en la derecha,

185 atisbando a cuando él vuelve

a otro lado la cabeza,

¡zas!, pillo un trago y después,

como que la cuenta empieza,

uno tras otro me voy

190 zampando los dos que restan.

Xerpe. De esas cousas non me diga,

que estou ben ó cabo delas;

e vosté ben sabe que eu,

cando talvez sirvo a mesa

195 póndome diante do amo

de modo que el non o vexa,

86 “Porcion pequeña, de qualquiera cosa líquida”, segundo o Diccionario de autoridades (1734) (NTLLE, 
s. v. lagryma).
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lle fago moi bo papel.

<7b> Carlos. La Virgen te lo agradezca,

porque en beber a hurtadillas

200 un cuartillo no se peca,

como tú sabes, cuando es

la necesidad extrema.

Mas esto va largo. Adiós,

que por esta triste pierna

205 he menester todo el dia
para llegar a la aldea87.
(Hace que se va.)

Xerpe. ¿Logo hay tamén perna má?88

Carlos. Sí, que en mí no hay cosa buena.

Xerpe. Escóiteme, que parece

210 que unha foliada chega,

e por un pouquiño máis

será lástema non vela.
Carlos. Yo no estoy para esas gaitas.

(Yéndose, y Xerpe le detiene por la ropa.)
Xerpe. Pois que estea que no estea

215
Carlos.

non se vai aínda.
¡Tente!,

porque si no, la cabeza

con este palo te rompo.

Xerpe. Paus a min? Si non tivera

vergonza de pórme ás barbas89

87 Ou sexa, para percorrer a escasa distancia que separa Fruíme da Escabia (véxase a nota do v. 3).
88 No manuscrito, a escrita inicial do verso presenta unha orde nos seus compoñentes lixeiramente diferente: 

“¿Logo tamen hay perna ma?”. O copista recti�ca esa primeira versión riscando a forma “hay” e reescri-
bíndoa sobreposta entre “Logo” e “tamen”, cunha chamada no texto para indicar o seu lugar exacto.

89 Pórse ás barbas: ‘enfrontarse’.
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220
Carlos.

con un vello...
¿Qué?, ¿qué hicieras?

<7c>¡Picarón, atrevidillo!
(Dale dos o tres palos.)

Xerpe. Ay de min, que me derrea!

Vosté que fai, señor Calros?

Carlos. Enseñarte a que me tengas

225
Xerpe.

respeto.
Dios llo perdone,

(Sale la foliada por otra esquina y ellos se esconden.)
e agora escoite as ferreñas

e escondámonos alí

hasta ver que jeito leva.

Salen Pepe, Ciprián, Teresa (y esta con, en una cesta, la merienda) cantando las coplas 
siguientes:

1.ª   Miña Virgen dos Dolores,

230 ¿quen se non vós o faría,

que fosen os vosos choros

causa da nosa alegría? Tala lala &.a

2.ª   Pois o señor don Francisco,

¿quen o viu en outros tempos?

235 Hoxe ja non ten o probe

máis que os ósos e pelejos. Tala lala &.a

3.ª   O probe crego de Fruíme

e mais o seu capellán

parece que o mismo leite

240 mamaron que o sacristán. Tala lala &.a

<7d>4.ª   Miña Virgen dos Dolores,

dos Dolores de Fruíme,

pois como �lla vos amo,
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vós como nay asistime. Tala lala &.a

245 Pepe. Ora ben, este parece

bo canto90 para a merenda.

Ciprián. Tamén mo parece a min.

Teresa. E pois logo pouso a cesta.
Pepe. Si, que o día non dá espera.

(Siéntanse.)
250 E el vén algo que digamos?

Teresa. Que ha de haber? Vnha miseria,

mais entre bos compañeiros

pasará91 seja o que seja.

Pepe. Veña para acá esa bóta,

255 porque trago as gorjas secas

Teresa.
de tanto cantar.

Axiña!
Sin comer antes? Pardezas,

que lle tragés92 boas ganas!

Ciprián. Esa nel he maña vella.

260 Teresa. Vaya pois, botad’un trago.

Pepe. Á vosa saú, Tereixa,

e de toda a compañía,

que aínda na groria vos vexa.

Teresa. Bo proveito, meu amigo.

265
<8a>Ciprián.

Pepe.
El sóupovos ben?

Gorenta.
E a vós que vos pareceu

90 Canto: ‘recanto, recuncho’.
91 Pasará ten aquí o signi�cado de ‘farase chegar, compartirase’.
92 Tragés: ‘traguedes’, forma de P5 do presente de indicativo de traguer con gheada, correspondente ao 

tratamento de vós entre os compadres Tereixa e Pepe nesta parte do texto (véxanse os puntos 11.i e 9 do 
apartado de estudo lingüístico).
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Ciprián.
do crego de Fruíme?

Afellas
que alá cando mozo había

de ter boa parecencia,

270 mais hoje parece ja

un cañoto da devesa.

Teresa. Malpocado! Mais con todo,

se non fose por aquela

falta de todos os dentes

275 e moas, aínda pudera

ir pasando entre os máis guapos

curas de toda esta terra,

porque a fachada he bizarra.

Pepe. Cala, muller, que en concencia

280 ja vay todo deslombado

e non rege ja a cabeza.

Ciprián. Mal por mal, posto ó seu lado,

acá para a miña idea,

o seu capellán aínda

285 val máis dous cartos na feira.

Teresa. Jesús, home, que tal dices!

E ti non lle ves siquera

os dentes negros e podres

e arrugadas as faceiras?

290 <8b>E que cando anda parece

leva no zapato areas?

Ciprián. Nono nego, mais tamén,

polo que contan, entre esas

eibas ten outras partidas

295 que non se achan en calquera.
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El rise de todo o mundo,

doulle Dios moita pacencia,

e, anque nunca ten un carto,

dóelle, mais non renega.

300 Pois en cantar unha misa,

según din, non ten parella

e polo gusto de oírlla

se está derretendo a cera.

Teresa. Bravo lagarto pareces!

305 E cantos anos ja leva

o cura no bene�cio?

Ciprián. Oín decir que corenta

Pepe.
e catro justiños.

Mama!93

Pois sendo desa maneira,

310 será home de diñeiro,

pois aforrando siquera

no ano anque non fosen

uns cen ducados, ja eran

catro mil e catrocentos.

315 <8c>Ciprián. Ay, home! Quen che mos dera

metidos na miña bulsa!

Pepe. Vay ó cura que chos dea.

Teresa. Malpocado! Que ha de dar

se anda chorando miserias

320 e algúns seus freigueses teñen

millores porcos de ceba.

93 Segundo anota Juan Antonio Saco Arce na súa Gramática gallega (1868: 139), Mama! é unha interxección 
equivalente a “toma!” e procede do imperativo do verbo mamar. No texto trátase, sen dúbida, dunha voz 
paroxítona, tendo en conta as esixencias métricas do verso.
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Pepe. Con todo agora ja din

que botou a mula vella

da porta, que din que tiña

325 gran maña de tirar peras.

Ciprián. Todavía!94 Ja a botou?

Farto95 �xo, mais ¿por ela

topou quen lle dese un carto?

Pepe. Hastra seus cento e cincuenta

330
Ciprián.

pillounos.
Quen cho vería

cando con tanta moeda

junta dun golpe se achou!

Pepe. Din que lles �xo unha festa

tan grande que no abroque96

335 tres netos lle derreteran97.

Mais nós estamos gastando

o tempo en estas frioleras.

Tereixa, bota máis viño.

Teresa. Vaya. Mais a miña lengua

340 tamén he razón mollala,

e a da miña compañeira.

94 No Catálogo de voces y frases de la lengua gallega (ca. 1745-1755), o padre Sarmiento anota sobre todavía: 
“En Pontevedra admiración a�rmativa; v. g.: dice Pedro: fulano hizo esto; admírase Juan y dice: todavía!” 
(DdD, s. v.).

95  Pronome inde�nido co valor de ‘moito’. Cf. o mesmo inde�nido en función adxectiva no v. 18. Úsao 
igalmente María Francisca de Isla y Losada no seu Romance ao cura de Fruíme (1775): “Deixame estàr à 
meu cabo / layandome do meu mal, / que abo fèllas farto teño” (Gondomar 2017).

96 O abroque ou albaroque é a bebida (e comida) que se tomaba tradicionalmente para “sancionar ou rubri-
car un acordo económico”. Esta práctica, que nas súas orixes abranguía todos os grupos sociais, acabou 
manténdose nos sectores máis populares (Castro 2010: 134-138).

97 É dicir, que consumiron tres netos ou cuartillos de viño, ou sexa, un litro e medio.
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<8d>Pepe. Pois dádenos bo despacho.

Teresa. Á boa saud’e queira

a Virgen d’oje en vinte anos
345 que outro con vosoutros beba.

(Bebe.)
Todos. Que bo porveito vos faga.
Teresa.

Catalina.
Toma ti, Catuxa.

Veña.
A que a Virgen, que hoje aquí
nos juntou, no ceo nos vexa
(Bebe.)

350
Ciprián.

da súa gracia.
Por sempre

de todos bendita sea.
      _____

Salen Carlos y Xerpe.
Carlos. Bendígalos Dios, paisanos.

Me alegro de que tan buena

gente por acá nos honre.

355 Xerpe. Tamén a min se me alegra

o corazón de topar

con gente honrada coma esta.

Teresa. Dios se alegre con vostedes;

e pois a tal tempo chegan,

360 séntense, se son servidos

de tomar algo da tenda.

Carlos. Vsted viva muchos años,

que le estimo la �neza,

mas por las tardes a mí

365 ninguna comida me entra.
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<9a> Xerpe. De eso podo eu ser testigo,

mais tamén he cousa certa

que, se o convidan coa bóta,

de mil amores aceita.

370 Carlos. ¿Quién te mete a ti, bufón,

a decir esas chu�etas

y en dar, sin que te lo pidan,

en mi nombre esas respuestas?

Xerpe.
Por vida de...

Meu patrucio,
375 de min vosté non se ofenda,

que, polo que a boa fe

falei, non merezo pena.

Pepe. Vstés98 séntense, si gustan,

e déixense de requestas99;

380 pois, de que pase unha chanza

entre amigos, non hay queixa.

Carlos. Es verdad. Pues sentareme
por no despreciar la oferta
(Siéntase.)
y la merced que me hacéis,

385 mas el comer no me asienta.

Xerpe. Pois eu, ja que tanta honra

me fan, non quero perdela,

sin andar en cumprimentos,

que son cousa que me rella100.

98 Sorprende esta forma castelanizada do plural do pronome de cortesía tendo en conta que en todo o texto 
só se rexistra o singular vosté (vs. 1, 15, 27...) e que un pouco máis arriba outro personaxe emprega o 
plural vostedes (v. 358).

99 Requestas: ‘discusións, reproches’.
100 Rellar: ‘incomodar, amolar’.



UN NOVO TEXTO DRAMÁTICO DO CURA DE FRUÍME

347

390 Teresa. Vaya un traguiño, patrón,

<9b>que aínda he da outra colleita

e non lle ha de facer mal.

Carlos. El traguito, eso sí, venga,

que hay meses que me persigue

395 una sed que me atormenta.

Brindo a la salud de ustedes.

Teresa. Dios a súa lle manteña.

E vosté, meu mozo honrado,

para que lle corra a freba

400
Xerpe.

non bebe tamén?
E logo?

Da vosa man vieiteira101,

anque non tivese gana,

eso solo ma �xera.

Teresa. Eso de no andar gastando

405 xirimoñas102 me contenta

e así teño de botarllo

Xerpe.
con cogulo103.

Dios lle dea
moita vida para ser

exempro das taberneiras.

101 Eladio Rodríguez de�ne o adxectivo biaiteiro como “Bienhechor, dícese de la persona que hace bien a 
otra u otras” e considérao sinónimo de benfeitor (DdD, s. v.). Probablemente esta de�nición fose elabo-
rada a partir do exemplo extraído dunha composición de Manuel Leiras Pulpeiro publicada en 1930: 
“¿No’haberá un crego de man / Biaiteira, que remedio / Me día pra esa congoxa, / Que me está sempre 
comendo?” (TILG, s. v.). Só coñecemos outro exemplo máis de uso literario deste adxectivo, nun contex-
to idéntico ao que estamos a comentar; aparece no Entremés ao feliz e real parto da nosa raíña (1707): “Da 
vosa mao bieiteyra / beberey, brindo por todos” (Gondomar 2017).

102 Variante popular de cerimonias. O padre Sarmiento emprega cirimoñas no Coloquio de 24 galegos rústicos 
(véxase no TILG, s. v. cerimonia). 

103 Con cogulo: ‘a rebordar’. Cf. a cugulo nas Papeletas do padre Sobreira ou no Diccionario enciclopédico de 
Eladio Rodríguez (DdD, s. v.). 
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410 Á saú do mayordomo,

que correu hoje coa festa.

Casouse inda hay poucos días

counha moza frescacheira,

moi honrada e moi capaz,

415 mais váisenos desta terra

e hemos de topalo menos.

<9c>Mais, pois lle ten convenencia,

esta Virgen dos Dolores

vaya con el e con ela.

420 Pepe. Vaya e tanto ben lle faga

que en tod’as cousas �orezan.

Ciprián. Eu, a este patrón, parece,

se non me enganan as señas,

Xerpe.
que o estou iñorando.

Boa!
425 Pois quen en eso tropeza?

É verdá que, como agora

no está vestido da veca104,

do seu roquete105 de encaijes106

e a súa sotana negra,

430 que lle fai cando a ten posta

mercede en taparlle as pernas,

non he moito non caer

en quen he, así á primeira

vista. Pois sepa vosté

104 Beca: ‘Especie de manto que usaban sobre a sotana os eclesiásticos que gozaban dalgunha dignidade’ 
(DRAG, s. v.).

105 Roquete: ‘Sobrepeliz estreita e con mangas curtas que usan os bispos e outras dignidades eclesiásticas’. 
(DRAG, s. v.).

106 O <j> de encaijes semella corrixir un <g> escrito previamente.
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435 que esta cara reverenda

élle mesmamente a misma,

desde o queixo hastra a moleira,

do señor Calros de Andrade

Soutomayor y outras herbas,

440 por outro nome, o doutor

ou, porque máis beno entendan,

o famoso sancristán

Ciprián.
<9d>de Fruíme.

Enhorabuena107

vaiche, que así che me folgo,

445 que che me cadra de pelras.

Conque vosté he o señor Calros?

Carlos. Para lo que se le ofrezca

Ciprián.
mandarme.

Véncheme a promo108

a sorte. Pois vosté sepa

450 que me acordo de que hay anos,

noutra función coma esta,

lle oín decir a vosté,

con voz ben crara e desperta,

unhas copras moi bonitas

455 con que a esta Sobrana Reina

dos Dolores alababa;

e tanto gusto con elas

tiven que agora estimara

que a repetilas volvera,

107 Enhorabuena ten neste contexto valor adverbial, e expresa a conformidade do personaxe co dito anterior-
mente.

108 Expresión tomada do castelán. O DRAE recolle o signi�cado “a punto, con oportunidad, al pelo” para a 
locución a plomo (desde a súa décimo oitava edición, de 1956) (NTLLE, s. v. plomo).
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460 para consolarme a alma.

Carlos. Eso, amigo, quiere �ema

y ahora se me hace tarde;

fuera de que la experiencia

nos enseña que las cosas

465 repetidas son molestas.

Ciprián. Jesús! Neso non se pare

porque, cando se endereitan

para alabanza da Virgen,

todos de oílas se alegran.

470 <10a>Anímese e bote un trago.

Carlos. Eso sí que me hace fuerza,

pues para la tentación
de un trago no hay resistencia.
(Bebe.)
Súpome como un almíbar.

475 Dios delante109, va de arenga.

 Levántase y canta algunas que sabe y, acabadas, dice Ciprián.

Ciprián. Vítor ó señor don Calros,

vítor. E agora Tereixa

vaya recollendo os lotes,

que he tempo d’ir para a aldea.

480 Teresa. Tan ajiña? E non será

razón facerlle unha festa

primeiro ó señor don Calros,

co pandeiro e coas ferreñas,

109 “Con la ayuda de Dios”, segundo a quinta edición do DRAE (1817) (NTLLE, s. v. Dios). A expresión 
aparece rexistrada no dicionario de Valladares como Dios diante (DdD, s. v. diante). O seu uso aínda é 
moi común no galego das terras de Lousame e Noia.
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e supricarlle que baile

485
connosco unha muiñeira?
(Tocan.)

Xerpe. Pardez, que tendes razón,

ben aja a vosa avelencia.

Ea, váyase animando,

meu doutor, a dar ás pernas,

490
que aquí están as castañolas.
(Tocan.)

Carlos. ¿Qué dices, loco? ¿Qué intentas?

Bueno estoy yo para danzas.

Pepe. Ha de ser anque non queira.

Teresa. Non se faga de rogar,

495 señor Calros, ande, veña,
<10b>que eu bailarei con vosté.
(Tirándole de la capa.)

Carlos. Muger del diablo, ¿qué piensas?

¿Tentar a este pobre viejo?

¿Hacer yo cosa tan fea?

500 Teresa. Ande, señor Calros, ande,

que aínda non lle so tan vella.

Xerpe. Dispóñase e bote fóra
o balandrán110, si lle pesa.
(Quiere desnudarle el casacón.)

Pepe. Vamos, señor Calros, vamos.

505 Carlos. ¿Qué hacéis, maldita caterva111

de demonios? ¡Esto es ya
muchísima desvergüenza
(Dale a todos de palos.)

110 Segundo o primeiro dicionario da RAG, “vestidura talar que usan los eclesiásticos, ancha, desceñida, con 
esclavina y mangas perdidas” (DdD, s. v.).

111 Despois de caterva distínguese un signo de interrogación �nal riscado.
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Todos. Ay!, ay!

Carlos. conmigo! ¡Bellacos, fuera!

510 Teresa. Ay que me descostillou!

Xerpe. A Virgen nos favoreza.

Carlos. Eso es lo que yo quiero,

que con las mayores veras

y la devoción más �na,

515 digamos a boca llena:

en la muerte y en la vida

la Virgen nos favorezca.

        Amén.
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ANEXO

Partida de defunción de Carlos de Andrade. Transcrición e reprodución 
fotográ�ca

[Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela. P011563, Fruíme, 
San Martiño. Serie: Libros Sacramentales, Difuntos (1753-1843), folio 123r]

En treinta de Marzo delaño de mil setecien/(cien)tos setenta y nueve se murio D.n Car/
los Antonio de Andrade viudo que fuè / de Francisca da Figueira vecinos del Lug.r / de 
la Escabia de esta Feligresia: Recibio los / Santos Sacramentos. Sepultose enla Capi/
llade Nuestra Señora delos Dolores inclu/sa enesta Parroquial Yglesia: Hizo tes/tamento, 
nodejò obra pia. y para que / conste lo �rmo = Antonio Fran.co de Castro [Rubricado]

© Arcebispado de Santiago de Compostela
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1. INTRODUCIÓN

En xullo de 2017 publicamos un libro no que dabamos a coñecer un manus-
crito inédito en galego do século xviii atopado na viguesa Fundación Penzol. 
Tratábase dun texto sen datar e sen emisario coñecido que contiña cincuenta 
décimas satíricas dirixidas contra don Diego Zernadas, máis coñecido como o 
Cura de Fruíme (Fernández Salgado 2017)1. A importancia da descuberta deste 
manuscrito ponderabámola non só pola escaseza de escritos en galego no período 
coñecido como dos Séculos Escuros (séculos xvi-xviii) ou do galego medio. A nosa 
intención era tamén salientar o rexistro lingüístico empregado polo descoñecido 
autor, a calidade poética dos versos e mesmo a súa extensión, pois esta peza de dé-
cimas constitúe o segundo texto máis longo do século xviii tras as Coplas (1747) 
de Sarmiento. Todo isto, a súa extensión, a súa datación, a súa calidade literaria e 
o feito de estaren escritas nun galego culto, converte as Cincuenta décimas contra 
o Cura de Fruíme nun texto de referencia obrigada na historia da lingua e da 
literatura galegas. 

Nos apartados que seguen tentamos dar resposta a preguntas como: que son 
e de que tratan as décimas?; sábese quen e cando as compuxo?; como é o galego 
usado nelas?

2. A CARTA DAS CINCUENTA DÉCIMAS

O manuscrito que contén as cincuenta décimas é unha longa carta en verso, de 
tema satírico, escrita en galego, sen asinar e sen datar, ben que, como logo xus-
tificaremos, parece ser de entre 1760 e 1777. Falamos de carta, pois así se indica 

1  No libro recóllense dúas edicións das décimas, unha paleográfica (pp. 13-36) e outra anotada e actualiza-
da ortograficamente (pp. 137-196), amais dun estudo sobre o seu contido, a súa datación e autor e máis 
unha análise dos trazos gráficos, morfosintácticos e léxicos máis destacados.
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nos primeiros versos da décima 9 (“Algun que afecto che cobra, | que esta carta 
Lea ê abra” <D9>)2. Ten por emisor un cavaleiro, do que non chegamos a saber 
o nome, e por destinatario a Diego Antonio Zernadas de Castro (1702-1777), 
o coñecido Cura de Fruíme, un sobranceiro e culto personaxe do século xviii, 
eclesiástico, autor dunha considerable obra en castelán (verso, prosa e teatro) e 
tamén de arredor dunha trintena de composicións poéticas en galego (Pardo de 
Neyra 2002, García Cortés 2002, Álvarez / González Seoane 2017), moitas de 
carácter popular e satírico, algunha tamén de carácter teatral, gran polemista e 
defensor das cousas de Galicia no seu tempo. 

O compostelán Diego Zernadas rexentou o curato de Fruíme durante 45 
anos: dende 1732, en que chega alí para tomar posesión con apenas 30 anos, 
ata 1777, en que morre o domingo de Pascua, cando contaba 75 anos. Fruíme 
era unha montañosa e arredada parroquia, actualmente do concello de Lousa-
me, situada entre Rianxo e Noia, a 5 leguas de Santiago. Este illamento físico 
en Fruíme ao servizo pastoral dos seus fregueses e do culto á Virxe das Dores, 
non lle impediu ao Cura levar unha activa vida intelectual e literaria a través da 
correspondencia. Dela se serviu para manter unhas boas relacións coa cúpula 
da Igrexa compostelá, por exemplo con Raxoy, Gondar, Riomol, Bocanegra..., 
con compañeiros colexiais de cando mozo (os Boán, Hermida, Lavandeira...) e 
tamén con persoeiros galegos que vivían na Corte, sobre todo mercé a mediación 
do militar Vicente Móñez e a súa muller Catalina Garinverti. Foron moi soadas 
na época as súas polémicas co Padre Flórez, co Padre Huerta, co xesuíta Juan de 
Mariana, con Méndez de Silva ou co Padre Isla, sempre en defensa do honor e bo 
nome de Galicia; e así mesmo as réplicas e contrarréplicas de trasfondo literario 
cos cóengos santiagueses Fole e Rioboo y Seixas e mais co médico Bedoya e, xa 
de carácter máis choqueiro, con Rivera y Collazo. Boa parte de todo isto aparece 
recollido nos sete volumes que abranguen as súas Obras en prosa y verso del Cura 
de Fruime (OPV 1878-1881), compiladas e comezadas a publicar ao ano seguin-
te da súa morte. 

O coñecemento da obra e vida de Zernadas é imprescindible para o descifrado 
das cincuenta décimas. Para ambos os aspectos remitimos aos rigorosos traballos 
de García Cortés (2002), Pardo de Neyra (2002) e ao xa clásico de Rivas Troiti-

2 Os exemplos das décimas ao longo deste traballo están tomados da edición paleográ�ca de Fernández 
Salgado (2017: 18-36). O número da décima vai encerrado entre ángulos: <D9>.
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ño (1977). Así e todo, resulta tamén moi esclarecedora a biografía redactada ao 
outro ano da súa morte por María Francisca Isla, unha persoa de trato próximo a 
el, que foi incluída como anónima nas súas OPV (II: VII-XXI). Como a�rmou 
García Cortés (2002), no Cura de Fruíme con�úen o sacerdote devoto, o ilus-
trado convencido, o literato neoclásico e un defensor e namorado da súa terra. 

O motivo do envío da carta manuscrita queda desvelado nas cinco liñas ini-
ciais do texto en prosa, tamén en galego, que preceden as décimas: 

Zinquenta que lle dan a Dn. Diego Zernadas | cura de San Martin de Fruime, porque ra-
buñou | a certo cavaleiro co as Uñas dos seus Pes: | apreixanllas ben, para que non rasque 
a outro. E si o fai daranlle dozentas <TPI>.

Como se ve, a razón aducida polo cavaleiro é a de que Zernadas o “rabuñou”, 
verbo que debemos entender �guradamente e nun dobre sentido: isto é, rabuñar 
no senso de que o ‘feriu, criticou’ a el xa noutros escritos, como máis adiante se 
di; e tamén rabuñar no senso de que o ‘roubou, furtou, arrepañou’, de que obtivo 
algo del, pois era coñecida a sona de Zernadas de ser un gran pedichón entre 
os cavaleiros e señores, co �n de conseguir diñeiro e bens para a Virxe das Dores de 
Fruíme. A devoción por esta Virxe e a promoción do seu culto convertéronse 
en obxectivo prioritario no labor pastoral de Zernadas, e nesa promoción van 
xogar un papel esencial os Petitorios que todos os anos Zernadas a partir de 1745 
vai publicar co �n de conseguir, precisamente, �nanciamento para levalo a cabo.

O manuscrito custódiase actualmente no Arquivo da Fundación Penzol, en 
Vigo. No intre en que o descubrimos, no verán de 2011, estaba recuberto por un 
papel que anotaba en lapis “Noticia de D. Diego Zernadas”, xunto a outros docu-
mentos varios aínda sen catalogar nunha caixa etiquetada como CA-175 MS-CF. 
Aínda que as informacións son confusas, parece que este era material que a Fun-
dación comprara a Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985)3. Non é casual que 
a referencia a Álvarez Blázquez se relacione co manuscrito, pois como é sabido, 
ademais de escritor, poeta, narrador, arqueólogo e editor galeguista, publicou 
en 1959 a Escolma de poesía galega II. A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830), 
onde recolleu textos galegos dos Séculos Escuros, ata daquela moitos deles 

3 Pola información que me forneceu Henrique Monteagudo un día de conversa, ese material de Álvarez 
Blázquez ben podería ter entrado na Fundación Penzol sobre 1965.
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descoñecidos. Entendemos, por tanto, que este documento sería atopado por el 
con posterioridade á publicación deste seu libro. 

O manuscrito consiste nun caderniño cosido de catro follas sen numerar, de 
tamaño cuartilla, escritas con boa letra polo recto e polo verso: en total, oito pá-
xinas. Vai encabezado, a modo de introdución, por un texto explicativo en prosa 
de 5 liñas de trazo groso —que xa incluímos arriba—; séguenlle as cincuenta 
décimas distribuídas en dobre columna, separadas unhas doutras por unha raia; e 
péchao outro fragmento textual en prosa de 12 liñas, a xeito de colofón, en que o 
cavaleiro, malia todas as críticas e censuras que fai a Zernadas, acaba indicándolle 
que lle envía polo dador un doblón como esmola para que compre algún aceite e 
cera, desexándolle o ben, e instándoo a que non o volva criticar e que acepte as 
censuras que lle �xo: 

Roga por min que anque | me desconoces, eu conocendote ouriñote, e rogo polo teu | 
ben : ti de min non digas mal, e disimula o parado, e anque | chas dean sea no cu, ou na 
cara, ou na espadua, Cala <TPF>.

O achado das Cincuenta décimas vén sumarse ao doutros inéditos, tamén des-
te século xviii, que foron aparecendo e publicándose nas dúas últimas décadas. 
Referímonos a textos longos como a Historia da Santa Igrexa de Iria, editado por 
Arias Freixedo e Noia Campos (2011), ou o Romance da urca de Santo Antón, edi-
tado por Mariño Paz, Suárez Vázquez e Sánchez Yáñez (2012). Tamén se exhu-
maron ou publicaron novas lecturas de cartas e de poemas (Pardo de Neira 2000; 
Álvarez / Xove 2004; Mariño Paz 2007, 2014; Álvarez / Rodríguez Montederra-
mo 2010; Mariño Paz / Suárez Vázquez 2012; Álvarez / Millán Rodríguez 2016); 
e foron aparecendo, así mesmo, novos textos dramáticos esquecidos, como os 
comentados neste propio volume por Suárez Vázquez e González Montañés. 
Todos eles veñen engadirse aos xa coñecidos de Sarmiento, de Sobreira, de 
Cornide, do Cura de Fruíme, dos irmáns Feijoo Montenegro ou de Noguerol. 
Unha boa lista de textos galegos dos séculos xvi, xvii e xviii poden consultarse 
xa en liña no repositorio Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da idade 
Moderna, que dirixen Álvarez e González Seoane (2017).

Os achados mencionados e o noso das Cincuenta décimas parecen poñer en 
cuestión a denominación tradicional de Séculos Escuros para esta época da historia 
da lingua galega, ou cando menos para o século xviii. É certo que neste tempo 
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o uso da lingua galega na imprenta foi excepcional, mais quizais non o foi tanto 
en textos manuscritos. O galego se cadra tivo un certo uso na correspondencia 
(en prosa e verso) entre os estamentos eclesiástico, �dalgo e burgués autóctonos. 
Testemuñan isto a carta coas cincuenta décimas do cavaleiro a Zernadas, pero 
igualmente o romance da Urca (1777), presentado tamén como carta, a dirixi-
da en verso por María Francisca Isla (c. 1774) ao Cura de Fruíme, ou as xa en 
prosa de Magdalena García de Ogando ao seu cuñado o Padre Sarmiento e a do 
testamento do galo de 1786. Pola súa vez, o galego usouse tamén en composi-
cións poéticas circunstanciais, que eran enviadas con motivo dunha felicitación 
dos días, do santo, das pascuas ou por un simple recoñecemento de gratitude 
por algo. Destes envíos con composicións en galego, varios son da autoría do 
Cura de Fruíme, coma tal o brinde na consagración do bispo Riomol (1753) 
(OPV II: 42), os tercetos dirixidos aos Boán pola festa do San Xosé (1861), o 
agradecemento en forma de décima a un crego polo seu regalo (1767) (Pardo de 
Neyra 2002: 164, García Cortés 2002: 241-242), as trece décimas dedicadas á 
marquesa de Camarasa (1773) (OPV III: 314-318), ou as cinco que dirixiu ao 
chantre Andrés Gondar polo seu santo (1775) (García Cortes 2002: 254-255, 
Pardo de Neyra 2002: 179-180). Semella, pois, que no círculo de Zernadas, onde 
cómpre incluír o noso texto das Cincuenta décimas, se cadra era máis habitual 
do que se poida pensar a correspondencia con inclusións de versos en galego. 
Ben é certo que en varias destas ocasións o uso do galego é xusti�cado polo emi-
sor. Coma tal, fíxoo na primeira das décimas dirixidas á marquesa de Camarasa 
(c. 1773), onde lle di o Cura: 

Co ò desexo de acordarvos, | que en Galicia ò seu funduxe | ten à vosa nobre fruxe | vou 
en Gallego à falarvos: | De esto non hay que estrañarvos; | antes ben, facendo gala | de 
esta nacion, estimála, | è si porque moyto dista, | non à conocès de vista, | conocedéa po 
la fala (OPV III: 314-318).

Non obstante, ningunha xusti�cación se fai no manuscrito das nosas décimas, 
polo que hai que inferir que as relacións en galego, mesmo na correspondencia 
escrita, entre o cavaleiro e o Cura eran algo normal.
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3. O CONTIDO DAS DÉCIMAS 

As décimas contra Zernadas cómpre encadralas, pois, no xénero epistolar privado 
en verso de carácter satírico-moralizador, ben característico do Neoclasicismo 
nas distintas literaturas europeas. As décimas convértense nun escenario en que 
o cavaleiro vai reprobando e satirizando distintos aspectos da vida de Zernadas; 
iso si, conforme ás normas do xénero satírico, con versos de moita graza e ironía, 
con habituais xogos de palabras tanto paronomásicos coma de duplos sentidos, e 
agochando a autoría en todo momento: todo é presentado dende a impersonali-
dade sintáctica (“din que”, “dice quen te acordou”, “diz xente”, “dis que”...), agás 
cando se re�re ás críticas que o Cura lle dirixiu. 

A censura máis contundente do cavaleiro diríxese contra a acción pastoral de 
Zernadas, sobre todo en dúas cuestións: os Petitorios que anualmente imprimía 
para conseguir diñeiro e cera para o culto da Virxe das Dores, e, consecuencia 
diso, o uso presuntamente irregular que o Cura facía do recadado. 

Os Petitorios eran uns folletos, maioritariamente xácaras, de festivos versos en 
castelán que, dende 1745 e ata a súa morte en 1777, Zernadas publicaba todos 
os anos pola Candeloria (“no mes de frebeiro cucas”, dise na <D1>). Tiñan títu-
los moi rimbombantes4 e a súa autoría ía agochada en pseudónimos do propio 
Cura, os últimos deles como Sacris ou Sacristán de Fruíme, e os primeiros como 
Capellán, Lázaro, Hermitaño ou Serrano. Facíaos chegar aos cabaleiros e familias 
máis podentes da rodeada, sobre todo de Santiago, pero tamén de Betanzos e 
Pontevedra, e mesmo chegaban á Corte. Neles cabían asuntos diversos, ben que 
o máis habitual e importante era o pedimento dun xeito ocorrente de donativos 
para o culto da Virxe: cera, candeas, aceite, mantos... e, asemade, unha desculpa 
xusti�cada ante os posibles doadores por facelo insistentemente ano tras ano, 
reiteración que acabou por lle crear ao Cura fama de pedichón e de estafador5. No 
Petitorio do ano seguinte adoitaba facer gabanza dos que contribuíran con algo 

4 Por exemplo, o de 1750 titulábase El Lazarillo de Ciego desde la puerta de la pobre Ermita de los Dolores 
de Fruime se las canta á un amigo en tono de xácara, y le promueve á que le ayude á negociar limosna para el 
culto de la Madre Dolorosa (OPV VI: 62-98).

5 Sirva de mostra que había un libelo que circulaba por Santiago en que se dicía: “Es tan imposible, como 
que el Cura de Fruime dexe de pedir” (OPV VI: 391). Que resultaba pesado (“petardo” din del) coa súa 
pedicha era recoñecido polo propio Cura, ben que isto facía tamén parte da propia retórica do Petitorio.
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e facer mofa ou burla dos que non o facían. Destas críticas parece queixarse o 
cavaleiro nalgúns versos.

Pero os ataques do cavaleiro tamén se dirixen contra o uso que o Cura facía do 
recadado. Zernadas é acusado, velada e sutilmente, de roubar, furtar, de quedar 
coas velas (“Non falta quen con Verdad | di que das Velas que colles | as mellores 
as recolles” <D29>); de gastar a cera conseguida, por exemplo, en tabaco (“Asi 
Fruime descaixas | a Zera para ô tabaco” <D12>) e tamén en comidas (“a Zera 
ben a rebaixas, | e disque se bai nas Beas, | con Xantares ê coas Ceas” <D12>). 

Pero non só reprende o Cura polo proveito que tira da cera; tamén o ataca 
por non ser claro sobre as verdadeiras rendas do bene�cio do seu curato (“as tuas 
Rendas [...] | as enlutas e escondes | co à tinta das imprentas” <D12>) e, coma 
tal, tamén por non socorrer aos necesitados da parroquia nin de compartir con 
eles o recadado (“mentras que todo o que expulgas, | e ti mismo te comulgas | a 
os probes non communicas!” <D18>).

É tamén obxecto de mofa a faceta de poeta de Zernadas (“deches a entender 
con musa, | que estabas metido en culto” <D7>). Son numerosas as ironías cho-
queiras sobre a má calidade dos seus versos (“Sempre compoñendo estas | solo 
con un a das musas, | das noue musas non usas” <D44>), sobre a súa vena poética 
(“desde que che ueu a Vena: | a tua Vena se exqrequena” <D16>) e sobre a súa 
vocación tardía como poeta (“que ainda Musa non sabias | dice quen te acordou 
Lego” <D6>). E critica, así mesmo, o feito de que use o tema da Virxe das Dores 
como estratexia para lles rabuñar diñeiro aos señores (“Heche un â accion femen-
tida | que escandaliza, e desdora | pedir por nosa Señora | por pasares boa Vida” 
<D22>). 

Pero sobre todo o cavaleiro reprende o Cura pola súa “Musa bufona”, polo 
pouco comedido que é nos seus escritos cando lle entra a vena (“dices de calquer 
Persona | o que se che uen a Voca” <D34>) e, en especial, amósase molesto por-
que el propio foi obxecto de burla por parte de Zernadas (“Mordesme en papeli-
ños, | que leeron moitas Xentes” <D37>). 

A rexouba do cavaleiro non remata aí, senón que se dirixe igualmente, sempre 
nun ton retranqueiro e burlego, á formación académica do Cura (“Diz xente 
non ignorante: | que saues, e que tes Letras” <D40>), á súa liñaxe (“Mira! Que ô 
mismo Dios tentas | mentras Don, Don non explicas” <D18>) e mais a algunhas 
características físicas del, como a súa xordeira (“e que me prestes oidos, | anque 
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che falte ô oido” <D33>), ou a algún dos seus vicios, nomeadamente o tabaco 
(“sacando da Caixa un Taco | para as tomas de Tabaco | ô cobre en polbos desfas” 
<D11>).

4. CONXECTURAS SOBRE A AUTORÍA E A DATACIÓN 

Sabemos moito do destinatario da carta; pero, do emisor? Como ben esixe o 
xénero satírico, en ningún momento o autor das décimas descobre o seu nome. 
E certamente, ata o de agora non demos sabido quen se agocha tras ese cavaleiro 
que con tanta graza censura o Cura de Fruíme. Con todo, si podemos ofrecer un 
per�l seu. 

Unha lectura atenta das décimas transloce que se trata dun home, ademais 
cavaleiro —con tratamento de Don—, ben seguro que do estamento eclesiástico 
ou relacionado coa xurisprudencia, que trata de ti ao Cura —é dicir, un trato 
de igual ou superior a el—, e que mesmo o invoca como “Amigo Zernadas” 
(<D32>). Sabemos tamén que foi criticado polo Cura nalgúns escritos (“Eu cha-
moche Can; por què | con voces moi desacordes | me ladras a min, e mordes, | e 
me rabuñas cô ô pe” <D3>), que non era a primeira vez que mantiñan correspon-
dencia (“Eu vexo que as tuas Rentas, | segun ô que me respondes […]” <D18>) 
e que, como logo veremos cando falemos da datación, está aínda vivo arredor da 
década de 1760.

É tamén un cavaleiro que coñece polo miúdo a vida e o carácter do Cura: a 
súa etapa de adolescente (“Cando estabas en Santiago | estudiante e sin corona” 
<D7>), que publica os Petitorios pola Virxe (“no Mes de Frebeiro cucas” <D1>), 
a súa fama e musa como poeta (“Como eres compositor | de Versos tan alaua-
do, | para aquí ou outro lado | tes Versos para Compor” <D45>), o seu carácter 
arroutado e a facilidade que ten de picarse (“si ali algun te pica en Versos | compos 
moitos ê diuersos | mais he des pois de picado” <D39>) e mesmo a práctica de 
adscribirlle ao seu sancristán Carlos algúns dos seus escritos (“fas Decimas con 
Cautelas | como que he Carlos con fraudes” <D27>). 

Sabe tamén da maneira de exercer o labor pastoral na súa parroquia de Fruíme 
(“E ultima mente dime, | e responde con acato: | en que gastas o curato | de Sn. 
Martin de Fruime?”), da súa devoción pola Virxe das Dores (“As Velas que aca 
che dan | para a Virxen, as encendes “ <D24>), da súa instrución en Letras (“Diz 
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xente non ignorante: | que saues, e que tes Letras “ <D40>) e, en �n, aspectos 
máis particulares, coma o vicio polo tabaco (<D12>), a falta de dentes (“que che 
falta | o dente” <PII, 4>), a súa corpulencia (“e lastima que un homazo | de tal 
Vena, e tal caudal” <D47>), a súa xordeira (“anque che falte ô oido” <D33>) ou 
a doenza nun brazo (“Queixabaste nun retazo [...] | non da falta da caueza | sinon 
da falta de brazo” <D47>).

Ademais, a musa e o estilo das décimas descobren un autor culto, bo versi�-
cador en galego e que se relaciona por escrito nesta lingua co Cura dun xeito na-
tural, pois, como xa dixemos, en ningún momento aparece este uso xusti�cado, 
e mesmo os textos en prosa inicial e �nal tamén están en galego.

Alén disto, o estudo dos trazos dialectais do galego usado, que logo comenta-
mos, remiten a un autor oriúndo de Compostela ou da súa contorna. Algunhas 
referencias toponímicas contidas nas décimas tamén parecen corroborar que o 
“acà” dos versos se re�re a estas terras (“Espital” <D26>, “San Miguel” <D10>).

Polo de agora, a nosa investigación non deu froito canto ao descubrimento 
do nome deste cavaleiro. Porén, o que si podemos a�rmar é que todos os datos 
remiten a alguén moi próximo a Zernadas, mesmo do seu círculo de amizades, 
pois a sátira e crítica contida nas décimas quizais non sexan tan fortes como nos 
poidan parecer hoxe; máis ben coidamos que non constitúen máis ca un exercicio 
poético de rexouba habitual naquela altura entre os cabaleiros, por ver quen amo-
saba mais agudeza e graza retranqueira nos seus versos; isto é, demostrar quen 
tiña o xenio máis pronto.

Poderiamos ofrecer algúns nomes, pero non deixarían de ser conxecturas. Bos 
versi�cadores contemporáneos de Zernadas, de estilo semellante ao das décimas 
e que ademais polemizaron con el, foron o cóengo santiagués Rioboo y Seixas 
e o rexedor de Santiago Rivera y Collazo, ben que non temos noticia de que 
compuxesen en galego. Si era —en palabras do propio Cura— bo versi�cador en 
galego o seu amigo Arcos, que vivía na Corte; a el dirixiulle varias composicións 
en galego, pero non temos noticia de que polemizase con el. En galego, e máis 
ben, tamén compuña Francisca Isla, pero era muller e as nosas décimas son dun 
cavaleiro. A José Hermida, das terras de Padrón, tamén lle dedicou Zernadas al-
gúns versos en galego pedíndolle que se acordase da Virxe; foran amigos colexiais 
cando novos e nas nosas cincuenta décimas hai varias alusións aos “hermita-
ños”. Mais as décimas recollen igualmente varios xogos lingüísticos coa palabra 
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“pé”, e Rivera Collazo era coxo. Por outra parte, o v. 2 de <D1> (“apartate de 
obras Loucas”) lémbranos o v. 4 (“deyxate de ideas tolas”) da primeira décima da 
composición “Ay do Allo, Ay do Allo”, que Zernadas lle dirixiu a Rioboo y Seixas 
en 1752, durante a polémica con el. Polo de agora, só son conxecturas, posto 
que, alén dos citados, o autor ben podería ser calquera dos 150 destinatarios que 
anualmente recibían os seus Petitorios.

Finalmente, no tocante á súa datación, xa dixemos que o manuscrito carece 
de data, pero a referencia a Diego Zernadas nas primeiras liñas sitúao no século 
xviii; e, máis concretamente, a mención aos Petitorios xa acoutan ese espazo 
temporal entre 1745 e 1777, anos en que se publican o primeiro e o último. Alén 
disto, pode axudarnos na datación a referencia ao sancristán Carlos, un dos pseu-
dónimos de Zernadas, e o feito de que o cavaleiro se dirixa a un Zernadas cremos 
que xa de idade: sen dentes (“contenprando: que che falta | o dente, amais a Moa” 
<TPF>), xordo (<D33>) e cunha doenza nun brazo (<D47>).

Destas características, Zernadas comeza a chancearse e a queixarse delas sobre 
todo nalgunhas composicións e Petitorios datados da década de 1760 e dos de 
principio da de 17706. Este é o período no que nos inclinamos a crer que se es-
cribiron estas décimas.

5. A ESCRITA DAS DÉCIMAS 

No tocante ao literario, as décimas, malia estaren escritas xa ben avanzado o sécu-
lo xviii, translocen aínda un estilo ben barroquizante, quevediano, con constan-
tes xogos polisémicos e homonímicos, dobres sentidos, usos �gurados, parono-
masias e ironía en moitas palabras e frases feitas que guían ao lector a equívocos 
e provocan un efecto humorístico. Sirva de mostra, por exemplo, a décima 21 en 
que se xoga coa paronomasia e a polisemia de culto:

Non tes que buscar escusa  
para pedir a os señores  
para a Virxen dos Dolores,  

6  Hai referencia na súa obra á falta de dentes dende 1758, ben que comezan a ser moi frecuentes nas com-
posicións dos anos �nais da década de 1760 e de primeiros da de 1770. A doenza do brazo aparece nun 
poema datado en 1767.
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que eu ben che entendo a musa  
de dar culto aa Virxen usa  
a fee tua, non he oculto  
ti eres culto, e di�culto  
si as Velas se gastaran  
no culto para que ban,  
ou si as consume o Culto. 

Canto ao lingüístico, o galego usado ben se podería dicir que é o re�exo do 
que debía ser o tipo de lingua empregado (ou, quizais mellor dito, falado) en-
tre os membros letrados (�dalgos, eclesiásticos, burgueses) da sociedade galega 
do século xviii. É, por tanto, un patrón que cuali�camos como de galego culto, 
porque tamén o autor o é, un modelo culto no que, como é esperable, encaixan 
elementos do galego tradicional (os maioritarios) —nalgúns casos con variantes 
conservadoras, noutras innovadoras—; elementos de carácter dialectal —propios 
da zona da que supoñemos que é oriúndo o autor—; e, como non podía ser 
doutro xeito, con tamén outros de tintura popular, coloquial ou de ton infor-
mal, porque o xénero satírico no que se inscriben as décimas tamén o permite. 
Neste punto, o modelo de lingua das Cincuentas décimas contrasta cos patróns 
que espellan outros textos galegos longos do xviii: culto nas nosas décimas; máis 
debedores dos rexistros coloquiais e populares, por exemplo, o Coloquio de vin-
tecatro galegos rústicos (1747) de Sarmiento e o romance da Urca de San Antón 
(1777), aínda que xusti�cados estilisticamente nos dous casos. Sarmiento indica 
no prólogo: “Así pues, escogi yo este metro y el estilo pueril gallego para imitar 
la sencillez de la narrativa en voca de dos niños y dos niñas que se hallaron pre-
sentes al asunto” (Sarmiento 1995: 107). Pola súa parte, no romance da urca o 
narrador xustifícase nos primeiros versos por escribir en galego castizo: “e perdona 
á con�anza | que che fale en este istilo, que como tí ben conoces que són Jallejo 
castizo | ao falarche en Castillano | sería un gran desatino” (Mariño Paz / Sánchez 
Yáñez / Suárez Vázquez 2012: 23). 

Pola súa parte, a todos estes elementos tradicionais, dialectais e populares da 
lingua das décimas xa se unen algunhas interferencias do castelán: a outra lingua 
que neste tempo e nestes estamentos sociais xa comparte espazo co galego na ora-
lidade habitual e é esmagadoramente maioritaria nos textos escritos e nos usos da 
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Administración, da educación e da Igrexa, nalgún caso en competencia co latín. 
Por exemplo, algúns usos grá�cos que logo comentamos atopan a súa explica-
ción na in�uencia da ortografía castelá, tamén daquela vacilante, que, xunto á 
latina, eran as únicas que se aprendían nas escolas e colexios da Galicia da Idade 
Moderna e, por ende, as que tamén aprendeu o autor das décimas contra Zerna-
das. Canto a isto, cómpre termos presente que en 1713 nacera a Real Academia 
Española e que un dos seus obxectivos foi tentar estender as súas directrices orto-
grá�cas, primeiro expresadas no proemio do Diccionario de Autoridades (1726) e 
logo nas varias edicións da súa Orthographia.

Finalmente, cómpre chamar a atención sobre o feito de que a variación lé-
xica, morfolóxica e sintáctica que se dá nalgunha ocasión nos versos deriva da 
condición de estarmos ante un texto poético, na que tanto o fonolóxico coma o 
gramatical e o léxico se poden subordinar á rima, ao ritmo é a medida dos versos. 
Por exemplo, nas décimas alternan, en función das necesidades de medida do 
verso, a forma plena queres coma a sincopada ques: “si esta miña te prouoca | e a 
queres combatir” <D22>, pero logo “ê con Mocas ques ferirme | e focas no Cor-
po abrirme” <D37>. Tamén alternan a forma patrimonial papeis coa innovadora, 
e posiblemente castelansimo, papeles, neste caso por motivos de rima: “eres peor 
que os lebreles. | E a todos os teus papeles” <D2>, porén, logo “e todos os anos 
botas | papeis a rondar fortuna” <D26>. E son tamén razóns de rima o que, no 
exemplo que segue, provoca que o pronome átono te ocupe nun caso posición 
proclítica, atraído pola preposición, e dous versos despois vaia enclítico cando o 
in�nitivo non é palabra en rima: “Que che dean aconsellas | Zera para te alum-
brar | mais non ousan traballar | para alumbrarte as Avellas” <D30>. En �n, por 
veces, a distinta posición do clítico en perífrases verbais parece ter que ver co 
ritmo do verso, como sucede en <D13> e <D14>: 

cala, que xa cho diran; han de tocarche ô din, din 
hanche de tocar a tiña: co a campana do don, don; 
hanche de dar â Rapiña han de arrimarte a un Bordon 
repicandoche ô dan dan <D13> e hante de facer Pixin <D14>
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5.1. A vacilación grá�ca

No manuscrito conviven certos usos grá�cos tradicionais con outros innovado-
res. Ademais, como era esperable, a ortografía é vacilante en moitos aspectos, con 
dúas ou tres grafías diferentes para as mesmas palabras e, nalgúns puntos, segui-
dista coa propugnada pola Real Academia Española nas varias edicións realizadas 
durante o xviii da súa Orthographia (RAE 1741).

Coma tal, no manuscrito das Cincuenta décimas sobreviven certos hábitos 
ortográ�cos de vello que chocan a un lector actual. Os máis rechamantes son:

• Puntuación e uso de maiúsculas diferente ao actual; neste último caso, 
algún emprego parece ter valor diacrítico marcando inicio de palabra. 

• Ausencia case total de acentos grá�cos. Os que se usan son sobre todo 
circun�exos e graves: coma tal, o circun�exo é habitual, pero non siste-
mático, sobre <â> e <ô> cando son artigos, e nalgún caso con <ê> como 
conxunción copulativa; o grave marca nalgún caso tonicidade (acà, dirà, 
estàs) e noutros acompaña sobre todo a monosílabos (vè, pè, què, hè). 

• Uso de tres grafías <u, v, b> para o fonema /b/, pero cun emprego moi 
vacilante e non sistemático: boluer / voluer, bai / uai, sabe / saues, beuche / 
ueu, Beas / venas, Vene�ciado, Bentre, Bentas, positibos, obos, avellas, aue-
llons...

• Empregos grá�cos de antigo, como o de haber con <v> (havia) e tamén 
sen <h> (eiche, axa...); e do verbo ser con <h> cando é P3 do presente: he 
e hè.

• Restos de usos de grafías duplas, como o <ss> en posición intervocálica 
en possesión, Missa e divissa. Nalgúns casos o emprego é por cultismo, 
como o <mm> en communicas e commedidos; noutros é por reminiscencia 
clasicista grega, coma o <th> de Methamorfosis e �enente, xa en ningún 
dos dous casos etimolóxico.

• Uso esporádico de <qu> aínda co valor de /ku/, como en quales, cinquen-
ta, adequado, quizais tamén en Quadro, e de <q> co de /k/ en qente e 
exqrequena.
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• Empregos foneticistas de <z> ante <e, i> en azeite, azeiteiro e azeitadas, se-
guindo así a grafía etimolóxica, ben que o maioritario xa é a distribución 
<c+e, i> e <z+a, o, u>; nalgunhas palabras o uso é vacilante: Cernadas / 
Zernadas, cera / zera, cincuenta / Zincuenta. Coidamos que representan xa 
un son interdental [ ], pois nos casos de seseo, o autor empregou o <s>: 
composision, teser e tesen.

• Uso único das grafías <ñ> e <ll>, coma no castelán, para os fonemas pala-
tais nasal (/ /) e lateral (/ /): rabuñas, uñas; Palla, trillo.

Pola contra, resultan innovadores, fronte ás grafías empregadas noutros textos 
da época, os tres seguintes aspectos:

• Emprego da única grafía <x> para o fonema prepalatal / /: xa, xura, Cai-
xeiro, rebaixas, Xantares, vexo... Esta grafía mesmo aparece sistematica-
mente en casos de voces cultas ou de uso eclesiástico en que se podería 
esperar <g+e, i> ou <j> por cultismo ou por in�uencia da grafía castelá: 
Virxen, Xupiter, virxinal, xusgas, sarxento, bruxulas, alaxas...

• Uso de <n a> para representar a nasal velar / / de unha, algunha: un a, 
un â, algun â.

• Emprego de <i> (e non <y>) para a semiconsoante [j] nos ditongos: bai, 
sei, moi…; beixar…

Por último, a representación grá�ca das contraccións de preposicións e de-
terminantes é moi vacilante: do, no, delas, nelas, nun, deste, nestas, âo, aa, o, co..., 
pero tamén de un, en un, de ese, de algun, a os, â â, cô o, co â...

5.2. Un galego tradicional de base culta

Como xa dixemos cando falamos da autoría, o autor das décimas é unha per-
soa culta, e iso fundamentámolo, por exemplo, no xeito de versi�car, na elec-
ción dunha estrofa coma a décima ou nos hábiles xogos léxicos paronomási-
cos e polisémicos despregados ao longo das estrofas; mais tamén pola inclusión 
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de referencias literarias á mitoloxía grega, como á fonte Elicona en <D6> ou á 
transformación de Xúpiter en Castrón en <D7>, e mesmo por algunhas escollas 
grá�co-fónicas, morfosintácticas e léxicas. 

5.2.1. Nivel grá�co-fónico

Coma tal, no plano grá�co-fónico, ademais da ortografía dalgunhas voces en que 
aínda quedan reminiscencias de grafías clasicistas, como as xa vistas con <th>, 
<mm> ou <ss>, emprega a grafía culta nos grupos consonánticos: �ccion, acción, 
dictamen, afecto, ignorante, transformacion, constante, instante..., e tamén o <x> en 
explicas e como ultracorrección en expulgas, exgrime e exqrequena. 

5.2.2. Nivel morfosintáctico

No plano morfolóxico, por exemplo, opta pola terminación culta ou semiculta 
en substantivos en -cia: licencia, conferencia, desgracia, gracia, ou ciencias…; en 
-cio: sacri�cio, ori�cio ou servicio; e en -cion, -sion: transformacion, �ccion, Racion, 
accion, compasion, possesion ou composision. Neste punto, contrasta a elección 
culta do noso autor coa patrimonial -zo, -za, que se documenta noutros textos 
galegos do xvii e xviii, e de -zon, que preferentemente usa Sarmiento nas Co-
plas. Igualmente, nas décimas rexístranse terminacións cultas latinizantes en -sis 
(methamorfosis) e en -en (dictamen, Virxen).

Na morfoloxía nominal, para a formación do plural de palabras agudas re-
matadas en <-l>, o autor usa —canda a solución castelanizante papeles (por 
necesidades da rima)—, un actualmente insólito no galego compostelán papeis 
<D22>, que pode ser explicable por lusismo (ben que este trazo non aparece 
noutros aspectos) ou ben porque quizais nesta altura aínda convivisen os plurais 
en -is (papeis) xunta o de papés: a forma contracta sería a popular e a que mantén 
o ditongo sería a dos falantes cultos. Neste punto é salientable tamén o plural 
tradicional do monosílabo mal como mas <D15>, que tamén temos visto usado 
nalgunhas composicións do Cura de Fruíme; quizais o seu uso se deba a motivos 
métricos, pois noutros casos xa aparece o plural innovador en -es (tales, quales).

Así mesmo, dentro da morfoloxía verbal conviven formas tradicionais etimo-
lóxicas con outras innovadoras —podemos pensar que quizais estas eran naquela 
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altura máis populares—: chegache / chegaches (as innovadoras con -s son maiori-
tarias); ten, mantén / teñen, manteñen (para a P6); queres / ques (con implicacións 
métricas); consomes / consumes (a tradicional en posición de rima); encerais, atais / 
metedes; dice, dices, diz / di, dis, din (estas innovadoras xa maioritarias) etc. 

Xa no nivel morfosintáctico podemos destacar tamén como trazo do galego 
culto o emprego do futuro de subxuntivo en tres ocasións: en dúas próteses 
condicionais (“si lendo estes meus termiños | �xères xestos, ou mocas [...] | Chan-
tame as mocas nas focas” <D37>; “si me atacares por diante, | boluereime por 
detras” <D49>) e nunha cláusula de relativo (“co o que che sobrare, despois 
que compres | un a Arroba de Zera para nosa Señora” <TPF>). Faise igualmente 
uso en dúas ocasións do in�nitivo �exionado (“por pasares boa Vida” <D22>, 
“era ben facerche Cura | e seres, crego Curado” <D48>), dunha construción 
pasiva (“Si a algun â festa algun dia | a xantar eres chamado” <D39>) e do ante-
pretérito (causara) con valor de irrealidade, moi propio da lingua poética (“diria, 
non esta palabra, | ê que tampouco esta obra: | no me causara Zozobra | que no 
me alauen por ela” <D9>). 

Chámalle tamén a atención a un lector actual o réxime preposicional tradi-
cional dalgúns verbos que usa o autor das décimas, como sucede con di�cultar de 
+ in�nitivo (“xa de crer non di�culto | aquela transformacion” <D7>), meter en 
(“que estabas metido en culto” <D7>) ou gastar de (“Eu non che gasto de Risa” 
<D19>). As décimas testemuñan tamén xa usos de complementos prepositivos 
con en con verbos transitivos, que resaltan aspectualmente unha acción atélica: 
discurrir en (“discurres en esto, e Velas” <D41>), chupar en (“por velas tan azeita-
das | chupan nelas entenadas” <D30>) ou contar en (“e si as contas | leuas nelas que 
contar” <D50>). Noutros casos, a preposición achega un valor partitivo, como 
en partir de ‘dividir, repartir’ (“partirlles non presumes | do Vene�cio” <D19>).

E canto á colocación do pronome, é de salientar un único caso da arcaizante 
interpolación do substantivo don (“que che Dn. dan na tocata” <D5>) e dous 
exemplos co clítico anteposto ao inifnitivo atraído por unha preposición (“fun 
piadoso eu en che dar” <D50> e “Que che dean aconsellas | Zera para te alum-
brar | mais non ousan traballar | para alumbrarte as Avellas”), sen dúbida, como 
xa se comentou, nunha posición condicionada pola rima.
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5.2.3. Nivel léxico-semántico

Xa no plano léxico, algunhas voces das décimas son adscribibles ao rexistro coi-
dado da lingua, coma o caso de anhelar, a�rmar, audaz, cautela, ciencias, dibul-
gar, fementida, importuna, ofuscar, ori�cio, proveída ‘provista’, provocar... Mesmo 
algunhas delas son propias de ámbitos especí�cos coma o da xurisprudencia: 
acato, apelar, caudal, causa, dictamen, fallo, fraudes, perxurar... 

Por outra parte, resultan claramente mostras de voces de celme enxebre for-
mas coma apreixar, aprontar, beixar, cobos (‘colmeas’), escudriñar ‘examinar’, dis-
mo, disimular ‘desculpar’, focas ‘furados, foxas, narices’, fogo (xunto tamén a hoxe 
máis común lume), ouriñar ‘examinar’, prontas (como adxectivo ‘preparadas’)...; 
e xa teñen sabor arcaizante casos como achaque, arracadas, brandóns, dozentas 
‘duascentas’, espadua ‘as costas’, presto... 

5.3. A pegada coloquial

O que acabamos de comentar non quere dicir que dentro dese modelo tradi-
cional culto de lingua que usa o cavaleiro non haxa mostras do galego popular: 
existen porque o propio xénero satírico facilita usos coloquiais, por exemplo en 
acepcións �guradas dalgunhas voces nos constantes xogos polisémicos e tamén 
no campo da fraseoloxía, adoito na busca do equívoco que leve ao humor. 

No plano fónico, por exemplo, o autor das décimas fai uso dunhas poucas 
voces sincopadas, como Brao (‘verán) e as formas verbais sabras e podras (que 
tamén podería ser interpretables como castelanismos), con apócope como quer 
(por quere) e con metátese de vibrantes, como Frebeiro, probes, encrobes. Outras 
voces presentan fenómenos de tipo asimilatorio e disimilatorio, como pidicha, 
que convive no texto con pedicha, e Espital. Pero son moi poucos exemplos, e 
algúns usos mesmo se xusti�can por razóns métricas ou rítmicas. 

No plano sintáctico-pragmático o cavaleiro bota man en varias ocasións do 
chamado dativo de solidariedade, ben testemuñado noutros textos tamén do sé-
culo xviii: “Heche un â accion fementida | que escandaliza, e desdora” <D22> ou 
en “asi cho di Saudiña | o que pide en San Miguel” <D10>.

E xa no léxico, o cavaleiro emprega palabras que achegan matices festivos, ben 
por seren voces populares e expresivas, como aborralladas, lamparons, expulgar, 
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gaspachar, faramalla, mostafan, orellons, pelons..., ben polos usos �gurados popu-
lares con que son empregadas, como bentar, bufar, cucar, homazo, ladrar, mosca... 
En especial, son abundantes as voces que �guradamente remiten a ‘roubar’, pro-
pias da xerga dos rateiros: arañar, arrapañar, chupar, despavilar, levantar, limpar, 
pillar, rabuñar, rascar, recoller... Estes usos léxicos coloquiais son evidentes nal-
gúns exemplos de fraseoloxía, ben populares moitos deles: meter o rabo entre as 
pernas, coller ô vieiro, dar aceite, tocar o cuadro, vir á vela etc.

5.4. A pegada dialectal

Xa adiantamos ao falarmos da autoría das décimas que os trazos dialectais que 
recollemos das décimas —partindo da situación xeolingüística do galego actual 
descrita no ALGa e en Fernández Rei (1990)—, parecen situar a variedade dia-
lectal das décimas en Santiago de Compostela (a cidade é zona de transición 
entre o galego occidental e o central) ou na súa bisbarra. Esta zona aparece como 
área de posible procedencia do autor se nun mapa de Galicia sobrepoñemos as 
isoglosas actuais das seguintes voces que aparecen nas décimas:

• a seseante teser (ALGa 3: mapa 165)
• o plural de tipo mans (ALGa 2: mapa 68)
• o feminino irmá (ALGa 2: mapa 181)
• a variante en -ao de Brao (ALGa 3: mapa 23)
• o adxectivo bo (ALGa 3: mapa 28)
• a forma do pronome ti (ALGa 2: mapa 181)
• o ditongo -oi- de moitas (ALGa 2: mapa 271)
• a amálgama de lles e o en llo (ALGa 2: mapa 183)
• o adverbio acá (ALGa 2: mapa 313)
• o perfecto foches de ser (ALGa 1: mapa 300)
• a forma verbal volveche (ALGa 1: mapa 51)
• o in�nitivo pór (ALGa 1: mapa 328) 
• a forma sincrética vén para a P6 de vir (ALGa 1: mapa 408). 
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Todos estes trazos levaríannos, como dixemos, á zona de Santiago de Com-
postela e, a�nando máis, ás terras ao sur da cidade, cara ás ribeiras do Ulla. Un 
último trazo léxico fainos dirixir a mirada cara a esta zona: trátase da palabra 
focas ‘ocos, furados pequenos’ da décima 37 (“ê con Mocas ques ferirme | e focas 
no Corpo abrirme, | Chantame as mocas nas focas”). Este vocábulo foco, foca, de 
facermos caso do recollido no ALGa 6 (mapa 75: s.v. oco), localízase especi�ca-
mente nos puntos C44, P3, P4 e P9, que nos levan a Santa Cruz de Rivadulla 
(o punto da Coruña), e a Baloira e Callobre na Estrada e a Saiáns en Moraña, 
respectivamente. Por aquí quizais estivo a patria do autor.

5.5. A in�uencia do castelán

Referirémonos por último ás interferencias que xa se deixan sentir no galego das 
décimas por efecto do contacto co castelán. As máis evidentes son sen dúbida as 
léxicas, mais tamén hai xa algunhas gramaticais.

Así, deben ser atribuíbles á presión da gramática castelá un uso dun tempo 
composto (“pois sendo lego, ti Diego, | anque estudiado havias” <D6>), o xa 
comentado plural en -les de papeles, o adverbio solo, as preposicións según e sin e 
a conxunción condicional si. Poderían implicar casos de converxencia, a predi-
lección do autor por formas coincidentes co castelán no caso dalgúns adverbios 
como mentras, deprisa, entonces, mismo... ou a conxunción pero.

No léxico, as décimas rexistran xa o castelanismo pleno en formas como alda-
badas, campana, comulgar, desdichadas, encender, feligresia, lego, limosna, Morcie-
galos, perdonar, sacristan, sangre…, varias delas relacionados coa relixión. Algúns 
dos castelanismos veñen provocados pola necesidade da rima: patrañas para rimar 
con arañas <D42>; verdad, voluntad e Soledad <D29> para rimaren entre si; 
coma tamén Hermitaños e engaños <D11>, fealdad e Abad <D31> ou estriuillo e 
castillo <D34>.

Nuns poucos casos, algunhas das voces léxicas tradicionais galegas xa 
comparten uso co maioritario castelanismo: un caso de Deus fronte a 4 de Dios; 
2 de candea fronte aos máis de 10 de vela (se cadra xa con especialización de sig-
ni�cados); un de alomear fronte a 2 alumbrar; e un de beas ‘veas’ fronte aos máis 
de 5 de venas. 
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6. CABO

A escaseza de textos escritos en galego no século xviii acrecentan a valía destas 
Cincuenta décimas contra o Cura de Fruíme e obrigan a matizar a�rmacións 
sobre o carácter anecdótico do uso do galego escrito nesta altura. Pero estas dé-
cimas non só son importantes pola súa datación (c. 1760-1777) nun tempo de 
escasa produción escrita imprentada, senón tamén polo tamaño do texto (502 
versos); e aínda máis, polo feito de que se trata dun texto non só redactado total-
mente en galego —outros textos da época poden presentar partes en castelán—, 
senón tamén dunha peza con calidade lingüística —nela emprégase un rexistro 
lingüístico culto; outros da época son textos de autores cultos que imitan o falar 
do pobo— e mais calidade literaria —o seu descoñecido autor é un cavaleiro que 
coñece a Arte literaria—. Todo isto fai das décimas contra Zernadas un texto 
transcendental para o coñecemento da escrita do galego medio. 
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1. OS XESUÍTAS E O TEATRO

Pouco tempo transcorreu dende a fundación da Compañía de Xesús por Ignacio 
de Loiola en 1540 ata a decisión de orientar o labor da nova orde cara ao ensino 
e a educación. En apenas cen anos, os xesuítas espallaron por case toda Europa 
e por boa parte de América unha rede de centros de ensinanza que, no caso de 
Galicia, converteu a Compañía na principal institución dedicada ao ensino se-
cundario1.

De contado os discípulos do de Loiola decatáronse das posibilidades do tea-
tro como vehículo de transmisión do seu programa moralizante e evanxelizador, 
como aparato propagandístico ao servizo da expansión da Compañía, e como 
recurso didáctico que, prodesse et delectare, podía ser moi útil como exercicio lite-
rario e retórico para alumnos e profesores, e como necesario contrapunto lúdico 
e festivo do estudo.

Aínda que na Ratio Studiorum que regulaba a ensinanza dos colexios se or-
denaba que as representacións se fixeran só en ocasións moi sinaladas, sempre 

1 A presenza dos discípulos de San Ignacio de Loiola en Galicia foi temperá; tres Padres, procedentes de 
Braga, estaban en Santiago en 1543, só tres anos despois da fundación da orde. En 1544 chegaron doce, 
procedentes de Lovaina, ata A Coruña onde predicaron con grande éxito uns días antes de seguir cara 
a Coimbra. Temos tamén noticias dunha misión xesuíta en Mondoñedo en 1547, e sabemos que en 
Compostela intentaron, en 1551-1552, facerse cargo do control do Colexio de Fonseca e, a través del, de 
toda a Universidade, entón en proceso de reestruturación e consolidación como institución académica. 
Os xesuítas contaron en Santiago co apoio do arcebispo Álvarez de Toledo e do conde de Monterrei, Don 
Alonso de Acevedo e Zúñiga, testamenteiros do arcebispo Don Alonso de Fonseca, fundador do colexio 
compostelán. Álvarez de Toledo era amigo persoal de San Ignacio, ao que encargou unha reforma do plan 
de estudos que o santo enviou en 1552, aínda que non chegou a entrar en vigor pola forte oposición do 
concello que “no quería un Colegio sino una Universidad honrada”, e do claustro, dominado polos bene-
ditinos e os dominicos, que solicitaron a intervención real. Como compensación por este fracaso, o conde 
de Monterrei fundou e dotou en 1555 un colexio da orde na súa vila natal, o primeiro dos que tiveron os 
xesuítas en terras galegas, seguido nas décadas seguintes polos de Compostela (1577) e Monforte (1593) 
e, xa no século xvii, polos de Ourense (1653-1654), Pontevedra (1655) e A Coruña (1673), ademais do 
caso especial do Colexio dos irlandeses de Compostela, dirixido polos xesuítas dende 1613.
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en lingua latina e sobre temas piadosos, pronto medrou a frecuencia destas, 
ampliouse a súa temática, complicouse a escenografía e introducíronse nelas as 
linguas vernáculas (en España antes que no resto de Europa). A razón destes 
cambios estaba no desexo de chegar a un público máis amplo que o escolar, xa 
que as representacións se facían con asistencia dos familiares dos alumnos, das 
autoridades locais, eclesiásticos e pobo en xeral. Non eran simples actos académi-
cos; tamén o foron sociais, e en Galicia sen dúbida contribuíron a familiarizar a 
sociedade da época co feito teatral.

No caso galego, puiden reunir, no período que vai dende 1558 ata 1710, 
noticias de 32 representacións teatrais nos colexios xesuítas de Monterrei (17), 
Monforte (6) e Santiago (9)2. A elas pódenselles engadir dous ou tres casos dubi-
dosos, documentados soamente pola existencia dos textos teatrais nas bibliotecas 
colexiais, e un par de pezas de autores xesuítas representadas en Galicia pero 
fóra dos colexios da orde3, como a Loa que se esceni�cou en Ourense en 1707 
nos festexos polo nacemento do príncipe Luis Fernando (o futuro e efémero 
Rei Luís I)4, ou a Loa a la dedicación del nuevo camarín de Nuestra Señora de las 
Hermitas do Padre galego Luis de Losada (1729), que teño intención de publicar 
proximamente.

A documentación conservada proporciona na maioría dos casos o título da 
peza representada e a súa data, e, en moitos deles, noticias sobre a escenografía, 
o público asistente e a repercusión social que tiñan as representacións. Os textos 
conservados son, pola contra, escasos: ademais das dúas Loas xa mencionadas, 
coñécese o texto dalgunha das pezas castelás de autores xesuítas famosos que se 
representaron en colexios galegos (a Comedia Margarita do Padre Juan Bonifacio 

2 A maioría delas son do século xvi, e a máis antiga, a das Comoediae atque tragediae representadas en Mon-
terrei en 1558. Véxase a miña base de datos na internet (González Montañés 2014).

3 Un caso especial é o do gramático e astrólogo irlandés Patricio Synnot, relacionado co Colexio dos irlan-
deses de Compostela, e xesuíta segundo Emilio González López, que foi rexente de Artes na Universidade 
de Santiago e autor da comedia que se representou no pazo de Fonseca o 21 de maio de 1619 nas festas 
de Pascua de Pentecoste (Arquivo Histórico Universitario de Santiago, sig. A-114, Libro de Claustros de 
1610 a 1622, fols. 432r-433 e 437v). Por outra parte, a �gura de Synnot ten certa importancia na historia 
do teatro galego xa que é o protagonista da peza de Luís Seoane O irlandés astrólogo (1959).

4 O texto da peza, obra probablemente do xesuíta galego Luis de Losada, recóllese no relato impreso dos 
festexos ourensáns (El Clarín de la fama..., pp. 74-94), no cal aparecen algúns poemas que poderían ser 
tamén da pluma de Losada como as Coplas al príncipe Luis (pp. 97-98) ou os Versos gallegos a nuestra 
Señora de Reza (pp. 179-180).
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en Monforte en 1619, por exemplo), e tamén o dun par de pezas anónimas moi 
frecuentes no teatro colexial peninsular que probablemente se representaron en 
Monterrei: o Diálogo para la elección de un emperador (+ 1585) e o Coloquio de las 
Letras y las Armas (ca. 1680).

Polo que se re�re aos textos producidos en Galicia e representados en colexios 
galegos, na última década atopáronse tres, e penso que hai que sumarlles o Entre-
més del portugués, publicado en 1985 por José Luis Pensado, obra con case total 
seguridade xesuíta, de autor galego e representada probablemente en Monterrei 
en 1710. A peza máis antiga conservada é o Diálogo de la Concepción de Nuestra 
Señora representado en Monterrei en 1578 (cfr. Pascual Barea 2009), seguida 
pola Égloga de Virgine Deipara, tamén de Monterrei (1581), a Comedia de la 
invención de la sortija (Monforte, 1596) e o Entremés del portugués citado (1710).

2. O GALEGO NOS COLEXIOS DE GALICIA

Da documentación conservada dedúcese a existencia, por parte dos membros da 
orde xesuíta, dunha actitude que hoxe cualificariamos de colonialista diante 
da “gente tan inculta como bárbara” e “tan remota de toda disciplina” do Reino de 
Galicia, á cal chegan a comparar con “gentiles e idólatras”5. Tampouco podemos 
esquecer que ao Padre aragonés asentado en Galicia, J. A. Butrón y Múxica, se 
debe unha das máis crueis sátiras contra Galicia das que temos noticias nesa 
época, e son moitas6, pero hai que ter en conta que a maior parte das noticias 
proceden de cartas Annua e Quadrimestres, informes que os rétores dos colexios 
galegos enviaban periodicamente a Roma e nos que sempre, especialmente nos 

5 Carta dende Monterrei do Provincial P. Gil González Dávila a Francisco de Borja en Roma (12/07/1569), 
ARSI, Fondo xesuítico 1469/2, n.º 40; relato de Diego Jiménez secretario do visitador P. Nadal o 4 de maio 
de 1561 (Epistolae P. Hyeronimi Nadal Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1577, En: MHSI, Typ. Agustini 
Aurial, Madrid, 1898, vol. I, p. 452), e informe do Padre salmantino Martín de Santo Domingo, misio-
neiro polas parroquias rurais galegas a �nais do século xvi (ARSI, Castellana 35 II, fol. 440v, apud Cabada 
Castro 2015: 19).

6 Descripción del Reino de Galicia (ca. 1701), escrita en hendecasílabos encadeados e conservada en media 
ducia de manuscritos, proba da súa popularidade (véxase Busto Cortina 2015: 53-55); o texto do Ms. 
3705 da BnE (fols. 1-8) foi publicado por Cristóbal Hornillos (2010: 111-120). Malia a súa galegofobia, 
que se manifesta tamén noutros poemas do autor, como as Décimas de Góngora, na edición dos festexos 
ourensáns de 1707 Butrón inclúe un poema en galego á Virxe de Reza, atribuído a José Noguerol e Cam-
ba pero obra, creo, do P. Luis de Losada (Butrón y Múxica / Cossío Bustamante 1708: 179-180, 214).
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dos primeiros tempos, se compracen en destacar o celo educador dos Padres e os 
seus éxitos na alfabetización e na reforma dos costumes dos bárbaros e idólatras 
de Galicia7.

Porén, hai tamén loanzas, por exemplo aos nenos de Compostela, que en 
1597, apenas un ano despois da apertura do colexio, foron quen de representar 
unha Comedia sobre la Eucaristía con asistencia de moito público e do arcebispo, 
e que “arrancaron el aplauso y la admiración general al comprobar el fruto que en 
sólo un año han alcanzado”. Naturalmente, a mención pode entenderse como 
un autoeloxio do reitor que escribe a Annua, mais o de Monterrei non dubidaba en 
recoñecer en 1565 que “es admirable la facultad que tienen los estudiantes de este 
reino para escribir”.

Parece que houbo de todo e non hai que deixarse enganar polas Litterae, sem-
pre exaxeradas. O colexio de Monterrei, por exemplo, espertou a admiración 
dos xesuítas de toda España polo grandísimo número de alumnos, sorprendente 
nunha vila de pouco máis de 100 habitantes (chegaron a 1300 en 1589, cando 
Sevilla tiña 1000), e nas súas aulas impartiron docencia boa parte dos mellores 
profesores da Compañía, polo que non pode estañar que a III Condesa de 
Monterrei, Dona Inés de Velasco, decidira en 1572 instalarse na vila “porque 
también gozasen sus hijos del fruto común, crianza y enseñanza deste collegio de 
que gozaban los hijos de sus vasallos”, ou que os condes de Lemos educaran os 
seus �llos no colexio monfortino.

Nos primeiros tempos os xesuítas tiveron problemas de adaptación, e o fra-
caso do seu intento de converter a Universidade de Santiago nun colexio fíxolle 
dicir ao P. Díaz “que lo que más tenía necesidad [Galicia] era de costumbres y no 
de leyes ni cánones, que hartas universidades había buenas para esto”. Con todo, 
o P. Jerónimo Nadal escribiu en 1556 a San Ignacio dicíndolle: “Es menester, 
Padre, gran tiento, según veo, en tratar con gallegos”, e parece que os Padres, 

7 As principais fontes para o estudo dos xesuítas en Galicia son as Litterae Annua e Quadrimestres conser-
vadas no arquivo romano da Compañía (ARSI), e as historias do Padre Pedro de Guzmán (Memorias de 
la fundación de los Colegios de la Provincia de Castilla, de �nais do século xvi) e do Padre Luis de Valdivia 
(Historia de los Colegios de la Provincia de Castilla, ca. 1604), quen nunca pisou Galicia e, para o caso de 
Monterrei, utiliza os datos da Historia del Colegio de Monterrey do P. Diego de García (Ms. 478 do Ar-
quivo Histórico Provincial de Ourense). Todas elas foron empregadas por Evaristo Rivera Vázquez (S. J.) 
nunha obra que segue sendo imprescindible para achegarse ao estudo do xesuitismo en Galicia (Rivera 
Vázquez 1989).
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superado o choque cultural inicial, acabaron aceptando que “la tierra de Galicia 
es diferente en muchas cosas a la de Castilla y el quererla reducir a las mismas co-
sas y costumbres es di�cultoso y resulta muy inconveniente”8. Proba da posterior 
integración da Compañía en Galicia é o uso do galego no seu teatro e certames 
literarios, ou o feito de que tres xesuítas galegos escribiran Historias de Galicia, e 
dende unha perspectiva patriótica9. 

Sabemos que a maioría dos reitores e profesores ata �nais do século xvii eran 
foráneos, e que, nos primeiros tempos, maiormente os Padres non querían vir a 
colexios galegos, que para eles eran unha sorte de desterro, ou pedían vir pero 
como quen vai a terra de misión, a unha nova India10. Malia iso, prestóuselle certa 
atención á lingua galega e consta, xa en 1572, que con motivo dunha celebración 
polo traslado dos restos mortais do conde de Monterrei, fundador do colexio, 
dende Santiago á súa vila natal, os profesores e estudantes redactaron “papeles 
de varias composiciones [...], en verso y prosa, en lenguas latina, griega, hebrea, 
española, gallega y portuguesa […], de que estaba cubierta toda la yglesia”11.

Rivera Vázquez a�rma, partindo deste dato, que o colexio de Monterrei era un 
estudio políglota no que se falaba latín, castelán e galego12 (e portugués, hai que 
supoñer), e tanto o Diálogo de la Concepción de Nuestra Señora como a Égloga de 
Virgine Deipara con�rman a súa apreciación, xa que no primeiro se utiliza o latín 
e o castelán, en na Égloga, latín, castelán, portugués e galego.

Hai tamén indicios do uso do galego no colexio de Santiago de Compostela. 
Non consta o seu emprego nas representacións teatrais, pero sabemos que o gra-
mático Juan Antonio Torrado presentou un romance en galego ao certame das 

8 Iso foi o que lle dixo Baltasar de Zúñiga, educado no colexio de Monterrei, á súa nai Dona Inés, desespe-
rada pola resistencia dos colexiais monfortinos a aceptar as Ordenanzas que pretendía impoñer.

9 Historia de Galicia [manuscrita] do P. Benito Vázquez (mediados do século xvii); Historia general del 
Reino de Galicia [manuscrita] do P. Juan Álvarez Sotelo (principios do século xviii), e Galicia Reyno de 
Christo Sacramentado, y primogénita de la Iglesia entre las gentes…, do Padre P. Fernández de Seguín (Imp. 
del Nuevo Rezado, México, 1750).

10 En 1561 o secretario do P. Nadal escribe: “Se hace tal fruto que los Padres y Hermanos que aquí están, 
dicen que tienen aquí otra India”; Gaspar de Ávila fala de “estas Indias de Dios”, e o segundo Padre Xene-
ral da Compañía, o soriano Diego Laínez, díxolle en 1563 ao reitor de Monterrei P. Juan Bautista Segura 
que quería marchar ás Indias de misioneiro: “No será poca India la que tienen en Galicia”.

11 Valdivia, Luis de, Historia de los Colegios de la Provincia de Castilla, cap. 3. Edición en Valdivia (1932: 
353).

12 Rivera Vázquez (2006: 36). O Padre Rivera achegou nos seus traballos moitísimas noticias sobre represen-
tacións teatrais nos colexios galegos, pero non coñeceu o texto de ningunha das obras representadas.
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Fiestas Minervales compostelás de 169713, e parece probable que os xesuítas, moi 
implicados na organización das festas que se �xeron en Santiago en 1713 pola 
canonización de San Pío V, fosen autores dalgúns dos versos gallegos que, escri-
tos en carteis e acompañados doutros en castelán e en italiano, engalanaron un 
dos corredores do claustro de S. Domingos de Bonaval (cfr. Pacheco y Troncoso 
1715: 51).

Xesuíta tamén, e probablemente galego aínda que escribira fóra de Galicia, 
foi o autor do Romancillo da cea do cordeiro (ca. 1680) conservado nun volume 
misceláneo manuscrito da Biblioteca Nacional, e dado a coñecer Rosario Álvarez 
Blanco e Ernesto González Seoane (2015). 

Temos tamén casos documentados de profesores dos colexios galegos que 
escribiron obras de teatro, hoxe perdidas, como Antonio Rodríguez (�nais do 
século xvi), natural de Vilaza (Monterrei), o cal, segundo o Padre Valdivia, “te-
nía gracia particular en hacer coloquios y representaciones santas y andanzas 
muy graciosas en nuestras �estas; y componía unos entremeses muy graciosos 
y honestos con que alegraba a las innumerables gentes que acudían a nuestras 
�estas en Carnestolendas”14. 

Galego, aínda que non exerceu a docencia en Galicia, foi tamén o Padre Luis 
de Losada e Prada (1681-1748), autor documentado da Loa das Ermidas e pro-
bable do Entremés del Portugués. Este último está escrito maioritariamente en 
galego e portugués, e, agás no Diálogo de la Concepción de Nuestra Señora, nas 
restantes pezas galegas conservadas atópanse partes e incluso escenas completas 
en galego.

3. OS TEXTOS

Na Egloga de Virgine Deipara de Monterrei (1581), que dei a coñecer e editei 
parcialmente nalgúns dos meus traballos (González Montañés 2007, 2008; cfr. 

13 Fiestas Minervales, y aclamación perpetua de las Musas…, pp. 49-52. Torrado aparece no impreso como 
Gramático, o cal parece indicar que era ou fora alumno do Colexio da Compañía, pero non consta que 
fose xesuíta e non �gura nos Catalogus Defunctorum da orde.

14 Valdivia, Luis de (S. J.), Vida de algunos varones ilustres de la provincia de Castilla (Ms., 82 fols.). Copias 
en: Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) y Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía 
de Jesús (AHSJPT, dende 2015: Archivo de España de la Compañía de Jesús - Alcalá de Henares (AESI-A), 
leg. 1702 (a cita no fol. 415).
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ademais Alonso Asenjo 2018), hai extensos diálogos nos que Lusitanus fala en 
portugués trasmontano, e nela aparece tamén un himno �nal [Ms., fol. 42v, col. 
b] en galego relativamente correcto, aínda que con lusismos (Philippo, nem) e 
castelanismos (No), probablemente debidos a vacilacións do autor ou do copista, 
comprensibles e frecuentes nunha época na que non existían modelos de escrita 
en galego, e nun manuscrito copiado probablemente en Madrid:

Viva, viva, viva 
o Philippo en Portugal.15

Castela e Galicia,16  
con grande irmandad.

Vivan os galegos 
e os castelaos, 
co os lusitanos 
seglares e cregos. 
No aja mays renegos 
nem guerra, ne afán.17 

No caso da Comedia de la invención de la sortija representada en Monforte en 
outubro de 1596 co gallo da visita á localidade do fundador e mecenas do co-
lexio, o cardeal D. Rodrigo de Castro, inclúense na representación, que se �xo en 
dúas xornadas, unha serie de Entremeses e, no denominado Entremés de los pajes y 
Quinolilla, unha das escenas está composta integramente en galego, constituíndo 
un paso ou semientremés que, como os seus editores propoñen, podería titularse 
Entremés de Janiño y los pastores18. 

15 Ao �nal deste verso, e despois de punto, o copista escribe: en[]Por[tugal] etc., o cal, tendo en conta que é 
un texto para cantar, parece indicar que un coro repetía como eco os versos.

16 Ao �nal deste verso, e despois de punto, o copista escribe: Caste[la] etc. 
17 Ao �nal deste verso, e despois de punto, o copista escribe: Cast[ela] etc.
18 O texto manuscrito desta peza, procedente probablemente dos arquivos dos Condes de Lemos, consérva-

se na Fernán Núñez Collection da Bancroft Library na University of California en Berkeley (UCB Ms. 143, 
vol. 18 [D-2]). Mencionada nos catálogos impresos da devandita biblioteca, transcribiu algúns versos 
dela José I. Díez Fernández en 1997, e a escena en galego editouna en 2001 o profesor da UCB Antonio 
Cortijo Ocaña. Recentemente, Antonio Cortijo e Miguel Zugasti publicaron unha edición completa e un 
estudo da obra: Cortijo Ocaña / Zugasti Zugasti (2016).
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Nel interveñen tres pastores (Pascual, Afonso e Pelaio) que queren emborra-
char ao tamborileiro Janiño, e acaban todos cantando e bailando. Saen deseguido 
as cidades e estados de Galicia a pedir que se corra a sortija, entréganse os premios 
e conclúe así a primeira xornada da festa-representación. O texto desta escena 
cómica de 55 versos, que hai que supoñer de autor galego, é o seguinte:

Vimos, si a Deus lle prougo,
e con moito do contento.

¡Ola, Afonso! ¿O Cardenal 
é crego?
 

¡E máis que crego! 

¿Pois no no sabes, Pascual? 

No no sei, ¡por sant Jamego!
 

Si, y aón o noso natural . 

¿Que crego vos é de misa?
 

Si.

Pois respondeime, Pelayo,
¿por que trai a camisa
vestida en riba do sayo,
qui é, par Deus, cousa de risa?

¡Cala, tolo! ¿Diz por quei?
Seméllase a non sei quei.

Traiéna os arçobispos
descuberta y os bispos.

Pastor 1.º (Afonso):

Pastor 2.º (Pascual):

Pastor 1.º (Afonso):

Pastor 2.º (Pascual):

Pastor 1.º (Afonso):

Pastor 2.º (Pascual):

Pastor 1.º (Afonso):

Pastor 2.º (Pascual):

Pastor 3.º (Pelaio):

Pastor 1.º (Afonso):
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Pastor 2.º (Pascual):

Pastor 1.º (Afonso):

Pastor 3.º (Pelaio):

Janiño:

Pastor 1.º (Afonso):

Janiño:

Pastor 1.º (Afonso):

Janiño:

Pastor 1.º (Afonso):

Perdónenme si pequei; 
y o bonete colorado 

que a cabeça lle toma,
¿é por andar arroupado? 

Non, sinón que veu de Roma
co’aquil cardenalado .

Aquí se tañe un tamborino dentro.

Pascual y Afonso, escoitai ,
porque o tamboril ja sona.
O vino á présa sacai 

e fagamos una mona 

a Janiño .

Entra Janiño con su tamborino.

¿Qué se fai?
 
¡Ay, Afonso, saca a bota!
Juro a meus que has de beber. 

Que no me facía mester.

Fártate, non deijes gota,
um cuartal lo ha de fazer.
 
Vós, ¿d’onde demo topastes
co o bon?, ¿no mercado?
 

Non, sinón en cas de Sobrado.
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Janiño:

Pastor 3.º (Pelaio):

Janiño:

Pastor 1.º (Afonso):

Janiño:

Pastor 2.º (Pascual):

Janiño:

¡Voto a meus que acertastes,
qu’el é bon e regalado!
 
¡Ay, Jan, cata! Non te enfermes
nen sentencies con malicia.
Cata, que a y-alma perdes.

Andai, qu’eu farei justicia.
Calai e bailai si souberdes.
 
Vosoutros, no me fagás
me hispá, porque vos juro
co demo non faga mais.

¡Començai! ¿Non començaas?
 

Pois tangei, porque sai Lugo. 

Entran las mudanzas de zapatear el villano , que fue-
ron cuatro.

(Desafía) Pois agarda, qu’eu farei
diabruras. Tangei a compás,
que quer bailar Fierabrás.
A todos vos ganarei
si eu començo, e por demais . 

Táñenle y hace solo todo cuanto bueno sabe.

Semellante carácter cómico teñen os 71 versos que pronuncia o Gallego no 
Entremés del portugués. No meu estudo sobre a peza (González Montañés 2016), 
penso que demostrei que se trata dunha obra xesuítica e propuxen, como hipóte-
se, atribuírlle a súa autoría ao Padre galego de Quiroga, a�ncado en Salamanca, 
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Luis de Losada (1681-1748). Habería que facer, para con�rmalo, unha análise 
comparativa por especialistas entre o texto do Entremés e a restante produción 
literaria coñecida de Losada, especialmente da teatral. Eu, pola miña parte, só 
sinalo que a versi�cación, a comicidade, a caracterización dos personaxes, e o uso 
da música e as cancións coinciden con outras obras teatrais de Losada. 

Parece claro que o Entremés del portugués se representou en Galicia, probable-
mente no colexio de Monterrei, e as referencias no texto a Bernardo del Carpio 
cadran coa demostración que �xo o P. Losada antes de morrer de ter aprendido 
de memoria na súa infancia o poema sobre as súas fazañas (Yebra 1748: 5). Lo-
sada menciona tamén a Bernardo del Carpio na Loa a D. Felipe Gil Taboada, e 
a voz galega Meco, utilizada nun sentido despectivo, aparece tanto no Entremés 
coma nun poema satírico de Losada contra o frade bieito pontevedrés Juan An-
tonio Haro, catedrático de teoloxía en Salamanca, que se opoñía á alternancia de 
cátedras pretendida polos xesuítas19.

Hai pouco �xen unha edición anotada do texto do Entremés (González Mon-
tañés 2016), polo que aquí limítome a reproducir algúns fragmentos dos parla-
mentos do galego e a copla cantada �nal:

Eu solles de junto Ourense
máis acá de Santiajo,
e véñolles de Castilla,
e véñolles muy cansado,
e ya non lles podo andar
con tanto zango e remango.
Si me deiran de beber
dixérales como me chamo,
como se chaman meus pais
e meus avós todos catro,

19 “Haro, entre frases pomposas, / ¿Qué será? Gallego en suma, / que en borbollones de espuma / suele 
articular ventosas. / Con embestidas ruidosas, / su golpe es débil y �aco; / buen hijo de Meco y Caco, / 
cuyo primor, cuya gala, / es ser mosquetón sin bala y ser pólvora sin taco” (apud Cortina Iceta 1981: 
148-149). Menciona tamén Losada ao Meco en 1706 no seu pan�eto a prol de Filipe V, El Desengaño a 
cargas, conducido a los sebastianistas: “que [os galegos] por su Rey, y sus nabos, han de renegar de Meco”. 
Parece que Losada lembra o Meco da súa localidade natal da Ermida, máscara demoníaca-festiva que aínda 
hoxe sae cos xigantes (pampónigas ou pampórnigas) na procesión da Virxe dos Remedios.
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que lles eran christiaos vellos
por tudos catro custados 
[...]

E pois déixenme sentar
que lles estoy muy cansado.
Denme una fungaradiña.
[...]

Diganme agora que queren,
que do que for preguntado
ei de decir a verdade.
[...]

Pois non me atrevo a escoller
que lles hé muy ruin ganado;
e o mellor de todos elles
é o que está aquí sentado.
[...]

Morran eles moitas moscas
que naon veño confesado:
Arrédrense para lá
que vay da riba estirado
o pao da minha fouciña,
e matarei con gran garbo
co a primeira pancada
o que for desvergonzado.
Chéguese acá o portugués,
afora, afora que o mato.

[Canción: “con la tonada de los portugueses”]
Non se poña conmigo
ningún gabacho,
que se non o meu cinto
a fe que é pardo. 
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O Padre Luis de Losada foi tamén o autor, neste caso con total segurida-
de, dunha peza teatral representada en 1729 no santuario da Virxe das Ermidas 
(O Bolo, Ourense). A obra, conservada nun manuscrito da Biblioteca Nacional 
(Ms. 14518/37), e titulada Loa a la dedicación del nuevo camarín de Nuestra 
Señora de las Hermitas, está escrita practicamente na súa totalidade en castelán, 
pero os romeiros portenses20 que interveñen nela entran en escena entoando 
unha cantiga en galego. Tres cuartetas que documentan un novo texto poético 
pertencente aos Séculos Escuros. 

Miña Virgen das Hermitas 
que está naqueles barrancos,
parece unha pastorciña

co seu cordeyro nos brazos.
O camiño das Hermitas, 
que vay por aquela costa, 
vay estreyto, e costa arriba, 

como o camiño da Groria.
O Vivey, porque non pode
subir algo mays arriba,
vay chorando, e por debayxo 
fuxen as augas corridas.

Losada utilizou tamén o galego, ademais de no Entremés del Portugues, acep-
tando que é obra súa, nas endechas da Oración fúnebre que o colexio da Compa-
ñía de Salamanca �xo publicamente como expresión de dor polo pasamento do 
Rei Luís I en 1724, obra igualmente máis que probable do quirogués (Mariño 
Paz / Suárez Vázquez 2012). Son, polo tanto, dous textos moi probables e un 

20 O xentilicio portenses, e as 30 leguas que din ter andado para chegar ao santuario, poderían levar a pensar 
que a súa procedencia fose a vila lucense de Portomarín. Porén, sabemos que nas Ermidas denominábase 
portenses a todos os habitantes do partido petitorio de Los Puertos, que abarcaba tanto a zona de Sarria-Lugo, 
na que se atopa Portomarín, como toda a costa sur galega e a provincia de Ourense ata Ribadavia, e na 
Egloga de Virgine Deipara, representada no colexio dos xesuítas de Monterrei en 1581, as mencións a Los 
Puertos parece que se re�ren tamén de maneira xenérica ao territorio costeiro do sur de Galicia.
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seguro que, polas súas características e extensión, converten a Luis de Losada 
nun autor destacado na literatura galega dos Séculos Escuros21, sendo ademais, 
segundo varios indicios, autor tamén dos Versos gallegos a nuestra Señora de Reza 
atribuídos ata agora a José Noguerol e Camba.

Ilustrísimo señor,
oy a miña Musa toda,
say á praza á pubricar
as honras da nosa Aurora
de Reza, que é nosa imagen
que en iste pobo se adora
por patroa singular,
por alegre, por señora,
por galega, por paisana,
por ser de Ourense a alma toda.
Pero sepa su insolencia,
que diz que toda esta obra
se a de ver polo escrivano
eo �scal botarlle a copra.
Eu apelo a súa merced
de sentencia tan odiosa,
que o escrivano é meu contrario,
e será a relación torta.

21 A importancia da �gura de Luis de Losada foi sempre salientada polos autores xesuítas e polos estudosos 
da historia da �losofía en España, pero non tanto nas historias da literatura. No que se re�re á literatura 
española, García Boiza destacou en 1915 o papel do lucense no renacemento literario salmantino da 
primeira metade do século xviii e reivindicou para Losada “un puesto en la historia de nuestras letras”, 
reivindicación que �xo súa J. L. Cortina Iceta en 1981 nun traballo fundamental para achegarse ao co-
ñecemento da personalidade literaria de Losada e da súa traxectoria vital. O Padre Losada foi un escritor 
prolí�co e polifacético, autor de máis de oitenta obras (case todas publicadas con pseudónimo), entre elas 
notables e moi populares tratados e manuais de �losofía, exexese bíblica, poesías, sátiras varias e pezas tea-
trais. Foi unanimemente eloxiado polos seus contemporáneos (entre eles os galegos Yebra e Feijoo), que 
loaron o seu dominio do latín, do francés, do italiano e do español, a súa variedade métrica e a habilidade 
para manexar tanto rexistros serios e cultos como cómicos e populares.
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Que istes versos sejan meus
se ten por cousa notoria,
e se mos apunta mal,
de poeta perdo a groria.
Do �scal Dios che me libre,
si acaso a maldita solta
se con quatro ollos me mira
cando pra matar dous sobran.
Con�ado no agasallo
que a miña Musa medrosa
espera topar en todos,
empezo. Baya de Loa.

Virgen de Reza, sol puro
que alumbrache a España toda,
dándonos en Gabrieliña
un meniño, que en Europa
a de assombrar ós reveldes,
e pisar as súas coroas,
que como ladrós furtadas
ten, sin dalas a quen tocan.
A de recobrar tamén
a Virgen bella, e dar honra
á fe de Noso Señor,
e aumentará con tal sona,
que hasta o �n do mundo todo
chege a súa fama heroica.

E despois destas ventajas,
e despois destas vitorias,
veña ao noso grande Apóstol,
beyjar os pés, e, de volta,
veña a Ourense a vervos, Virgen,
veña a darbos gracias, moytas,
de todas estas mercedes,
que en cifra ban eiquí postas.
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E desde agora convido
os presentes para outra obra
Como esta, se é que vivimos,
se nón, quedaybos embora.

O poema, en 56 versos de romance octosilábico, inclúese entre os presentados 
a un certame literario que tivo lugar en Ourense a principios de setembro de 
1707 no contexto das festas celebradas na cidade con motivo do nacemento do 
príncipe Luis Jacobo, �llo de Filipe V e María Luisa de Saboia, e futuro Luís I. 
A obra atribúese na edición de 1708 (Butrón y Múxica / Cossío Bustamante 
1708) a “un Autor no conocido, ni dado à luz por mano de D. Joseph Noguerol 
su mismísimo primo-hermano”, o que parece indicar que si era coñecido para o 
editor, que sabía que José Noguerol e Camba era só un home de palla, familiar do 
verdadeiro autor. Así parecen telo entendido tamén os primeiros editores moder-
nos da peza (Antonio de la Iglesia en 1886, Carré Aldao en 1903 e 1911...), que 
se limitan a reproducir o parágrafo introdutorio ao poema na edición do Clarín 
de la Fama sen atribuílo expresamente a Noguerol.

Porén, o propio Antonio de la Iglesia na súa Memoria dos Xogos Florais coru-
ñeses de 1861, aínda que fala dun autor incógnito e non inclúe o poema á Virxe 
de Reza no Mosaico, a�rmou que “la descripción de dichas �estas nos revela que 
[o autor] fué D. José Noguerol y Camba, adalid en aquellas justas”, a�rmación 
que �xeron súa Benito Varela Jácome (1951: 181) e Xosé María Álvarez Blázquez 
(1959: II, 273-275), interpretando que o autor era realmente D. José Noguerol 
e Camba, o cal, quizais por escribir en galego, esconderíase como primo irmán 
dun anónimo escritor22.

22 Dende Álvarez Blázquez, a atribución do romance a Noguerol é practicamente unánime, aínda que al-
gúns autores como José Hervella (2011: 354), á vista da incongruencia da nota introdutoria, considérano 
“de autor desconocido”. De D. Joseph Antonio Noguerol e Camba sabemos que foi un cabaleiro ouren-
sán, emparentado cos Losada, que participou nas guerras da independencia portuguesa e era titular dun 
morgado, fundado por Dona Catalina de Velosillo e Ulloa, que incluía varias herdades, e un o�cio de 
escribán do concello de Ourense. Noguerol foi rexedor da cidade e Alférez Maior, cargo en virtude do 
cal alzou os pendóns e presidiu en 1700, por delegación de D. Andrés de Gayoso Ozores e Soutomaior, 
a cerimonia ourensán de proclamación de Filipe V. En 1713 foi desterrado a 10 leguas de distancia de 
Ourense por abusos cometidos no exercicio das súas funcións. Fóra dos dous poemas presentados co seu 
nome ao certame de 1707 non temos máis noticias da súa actividade literaria, se é que tivo algunha.



O GALEGO NO TEATRO DOS XESUÍTAS EN GALICIA (1572-1729)

399

Creo, con todo, que a cousa é á inversa, e que Noguerol é só unha pantalla 
do verdadeiro autor, o cal é moi probablemente o Padre Luis de Losada. Iso 
non pode estrañar coñecendo a teima heterónima do xesuíta quirogués e a súa 
afección aos xogos de ocultación nos seus escritos23, e tampouco desentoa na 
edición do Clarín de la Fama, na cal aparecen varios poemas coa autoría cifra-
da no texto, nin no certame literario, ao cal parece que se presentaron tamén 
outras composicións por medio de autores interpostos (o editor, P. Butrón, 
acusa a Tomás Francisco de Losada, parente do Padre Luis e Colexial Maior do 
arcebispo de Salamanca, de escribir as composicións presentadas a nome do seu 
pai, o rexedor José de Losada, e do seu irmán menor, o comandante de cabalería 
Diego de Losada).

Creo, ademais, que o propio Butrón y Múxica nos proporciona as claves 
da autoría do poema á Virxe de Reza no Vexamen de estira, y a�oxa, no cal glosa 
as composicións presentadas ao certame e critica xocosamente os seus autores, el 
mesmo incluído, aínda que poñendo as burlas en boca dun sancristán. E así, 
ao referirse a Noguerol di: “el Señor D. Joseph Noguerol y Camba, que con 
su Romance Gallego es Camba, y Campa tiene excelente discurso, y todo lo 
haze bien”. Campa, resaltado en cursiva na impresión, é xogo de palabras con 
Prada, o segundo apelido de Luis de Losada, e cando Butrón comenta o poema 
en castelán que o devandito Joseph Noguerol presentou ao Quarto assumpto do 
certame, búrlase duns versos referidos a Filipe V (Siendo Padre piadoso, / Docto, 

23 A teima de Losada, que usou unha trintena de �rmas distintas nos seus escritos, di�culta o labor de cata-
logación da súa obra (ao Padre Uriarte débese o primeiro intento de catalogación desta, completada por 
García Boiza, Cortina Iceta, Aguilar Piñal e Díaz Díaz). Non se sabe por que tiña o P. Losada a obsesión 
de ocultar o seu nome e, segundo o seu discípulo o Padre Larramendi, só por obediencia aos seus supe-
riores na Compañía publicou co seu verdadeiro nome o Cursus philosophici Regalis Collegii Salmanticensis, 
in tres partes divisus (1724) e a súa introdución, as Institutiones dialecticae, popularmente coñecidas como 
Summulae (1721). Aínda que Losada publicara antes algunha obra sen ocultar a súa autoría (por exemplo 
a Alegórica Expresión de la Verdad sobre el horóscopo feliz del Serenísimo Luis Fernando, Príncipe de las Espa-
ñas de 1707), é certo que a práctica totalidade da súa produción literaria se publicou con pseudónimos, e 
se coñecemos a autoría de moitas obras é grazas ás mencións dos seus discípulos e compañeiros ou polas 
indicacións dos copistas nos manuscritos. No caso de La Juventud triunfante, na portada da primeira 
edición (Salamanca, 1727) �gura como autor “Un ingenio de Salamanca”, pero na Fe de erratas da im-
presión valenciana de 1750, morto xa Losada, afírmase: “Este Libro intitulado La Juventud Triunfante, 
representada en las Fiestas […] su Autor el P. Luis de Losada de la Compañía de Jesús”, e xa no Dictamen 
da primeira edición o P. Butrón y Múxica dicía ironicamente: “No sé que ayre me da de que conozco al 
Author. No quiere, que le conozcan; pero quien lea aquí tres renglones dirá que es suyo el papel”.
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afable, benigno y religioso), dicíndolle ao autor deles: “¿Aun no Principiamos, y ya 
Padreamos?”, en evidente alusión, penso eu, á inminente ordenación sacerdotal 
de Losada (cursivas e maiúsculas no impreso)24.

Por outra banda, hai indicios da participación de Losada na composición 
doutros textos en castelán para os festexos ourensáns de 1707, aínda que non se 
nomee na edición. É probable que o prólogo de Butrón Al discípulo, y no al lector 
de ninguna de las maneras estea dirixido a Losada, que debeu de ser alumno seu 
no colexio de Santiago entre 1701 1704, e creo que as Coplas al príncipe Luis 
(pp. 97-98) son obra de Losada25, e se cadra tamén a Loa (pp. 74-94)26.

Cabe tamén a posibilidade dunha autoría xesuíta para o Entremés de los galle-
gos (ca. 1640) conservado nunha colección de entremeses e bailes procedente da 
biblioteca do Duque de Osuna (hoxe na Biblioteca Nacional, Ms. 15403, fols. 

24 A principios de setembro de 1707, Losada, con 26 anos, estaba probablemente en Galicia despois de 
rematar o terceiro curso dos seus estudos de teoloxía en Salamanca, e na matrícula do curso 1707-1708, 
derradeiro da carreira, xa aparece como sacerdote.

25 As coplas recitáronse nun sarao nocturno o mércores día 7 de setembro, sétimo do novenario de festexos 
polo nacemento do príncipe Luis Jacobo, e xogan co nome do príncipe festexado, Luis/Lilio/Lis, ao que 
Ourense lle mostra a súa �delidade. Non consta na impresión o nome do seu autor pero creo que poden 
ser do P. Luis de Losada, xa que o seu Pranto galego pola morte de Luís I de España (Salamanca, 1724) 
parece antífrase consciente das coplas ourensáns, e nas dúas composicións empréganse similares metáforas 
�orais e cultismos (za�r, pensil), ademais de nomearse en ambas o Miño e o Sil. Evidentemente, cabe a 
posibilidade de que as coplas sexan obra de Butrón e que Losada, en 1724, se inspirara nelas para com-
poñer o seu Pranto, pero Butrón non dá ningún indicio no Clarín de que a composición de 1707 sexa 
súa, como adoita facer coas que o son, e no prólogo di con sorna: “Las Coplas están muy malas / Son de 
vn Cuerbo á mi entender”, aludindo á oposición cisne/corvo e probablemente tamén ao hábito negro 
xesuíta.

26 A Loa, representada o 5 de setembro, é un resumo dos acontecementos da guerra de Sucesión desde os 
seus comezos ata a entón recente vitoria �lipista na batalla de Almansa, e un eloxio da Monarquía bor-
bónica, de Filipe V e do recentemente nado príncipe Luis. Cadra cunha atribución a Losada o estilo da 
peza e a súa estrutura (música, personaxes alegóricos mesturados con outros cómicos...), o seu �lipismo 
militante (coñecido en Losada e a súa familia), e os eloxios a Galicia (Mueran los Reveldes [portugueses], 
y triumphe Galicia!). Tales características aparentemente non concordan coa personalidade literaria e a 
galegofobia de Butrón y Múxica, que podería ser autor da obra, e si coa de Losada, pero en calquera caso 
parece que se trata dunha peza xesuítica e sabemos que o colexio ourensán estivo fortemente implicado 
na organización dos festexos e na dimensión literaria destes. O colexio foi a sé do certame literario con-
vocado (“Señalose por palestra el Colegio de la Compañía de Jesús, que, siendo taller de ingenios, no 
pudieran, sin injuria, examinarse los de Orense en otra o�cina”), e xesuíta foi o Padre Butrón, encargado 
da edición das obras presentadas ao dito certame e da descrición das festas, edición que lle dedica ao 
P. Balthasar Rubio Sánchez, provincial de Castela e confesor da raíña María Luisa de Saboia.
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96v-98r), unha peza breve (133 liñas) escrita practicamente na súa totalidade en 
galego, aínda que imperfecto27.

Non consta o lugar no que se representou, pero unha referencia no texto “ao 
mismo Conde de Lemos” leva a pensar que puido ser Monforte, evidentemente 
nun entreacto dunha obra maior, quizais a Comedia del Siglo centenario de la 
Compañía de Jesús, que se representou na vila de Lemos os días 28 e 29 de maio 
de 1640. A autoría dun xesuíta parece posible, xa que o galego que nel se utiliza, 
aínda que de�ciente e corrupto pola copia, é claramente intencional e non paró-
dico, trazos habituais no teatro dos xesuítas en Galicia, a diferenza doutros textos 
teatrais españois da época nos que aparece tamén o galego pero caricaturizado28. 
Cadra tamén cun posible autor xesuíta o �nal da peza con música e danzas, men-
cionadas na documentación sobre a representación monfortina de 1640, na cal 
houbo bailes e tamén “había músicos que cantaban y otros de guitarra y arpa”. 

O tema do Entremés son os celos que Dominga ten do seu home Toribio e de 
Fila pero, como corresponde ao xénero, non hai drama. O ton é humorístico e 
acaban cantando cos músicos e bailando un ¡Ay, ay, ay! Como mostra da lingua e 
da grafía empregadas na obra, pode valer este soliloquio de Dominga no comezo 
da peza:

Sale Domin[ga]: O mala rayba le beña
ao primero que los celos
trago ao mundo, pues me traren
por aquestos bericuetos!
El meu ome, as meas beziña[s]
me an digto que beue o bento

27 Cómpre lembrar que da biblioteca do Duque de Osuna procede tamén o manuscrito do Entremés famoso 
sobre la pesca del rio Miño ou Contenda dos labradores de Caldelas de Gabriel Feixoo de Araúxo (1671).

28 Son relativamente frecuentes os diálogos paródicos en galego incluídos en obras teatrais españolas e por-
tuguesas dos séculos xvii-xviii, e numerosos tamén os entremeses e bailes de galegos nos que se utilizan 
estribillos en lingua galega (por exemplo, o Baile de los gallegos (BnE, Ms. 14851, fols. 112-113): Ea gale-
guiños, ea / dad nova enbidia a Castela). Hai tamén algunhas pezas breves nas que aparece o galego nunha 
porcentaxe elevada dos diálogos, pero non son obras compostas en Galicia nin pensadas para representar-
se nela, senón caricaturas burlescas de autores foráneos montadas sobre unha galeguización do español e 
de formas dialectais asturianas e leonesas, como sucede, por exemplo, no entremés de mediados do século 
xviii editado por J. L. Pensado e titulado Los gallegos, obra dun tal Juan de Dios (BnE, MSS. 14516/59), 
ou na Tonadilla siguiendo la idea del sainete ‘Hospicio de vergonzantes’ do asturiano Tomás Feijoo (século 
xviii, BnE, MSS. 14094, fols. 11r-12v).
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por Fila, e miray porque
no e mays fermosa por certo
que eu, porque se pringa
facendose a puro unguento
branca. De aquesa manera
nebe eu me ubera feyto.
Si le collo en algun furto
por Santiago que le teño
de pelar todas as barbas!
Uy, deuierame perco
que Fila e Toribio bienen!
Escondome, aqui obirelos
sin que ninguno me bexa.

Ata aquí chega o corpus coñecido na actualidade de textos en galego no teatro 
dos xesuítas. Non é moito, pero si moito máis do que ata hai poucos anos po-
deriamos imaxinar nesa época, e resulta en principio sorprendente que na maior 
parte dos textos teatrais conservados apareza o galego. Non teño su�ciente for-
mación �lolóxica para facer unha análise lingüística do galego que neles se utiliza, 
e só sinalo que cómpre ter en conta que os manuscritos conservados son copias 
de amanuenses que falaban castelán, e algúns probablemente copia de copia, polo 
cal os textos teñen con moita probabilidade un grao alto de corrupción.

Hai casos nos que é difícil distinguir nos manuscritos entre galego e portu-
gués, e aínda entre portugués e castelán, xa que os textos que temos están me-
diatizados polos usos lingüísticos dos copistas, que poden levarlles a preferir as 
formas grá�cas do portugués ás do galego, e viceversa. De feito, na mesma peza 
detéctanse vacilacións como sucede na Égloga de Monterrei (muy, moi e mui; 
mesmo e mismo; mellor e millor; entre, antre e antra…). Podería tratarse, fóra as 
corrupcións dos manuscritos e a carencia de modelos, dun desexo dos autores 
e dos copistas de preservar variantes dialectais, pero non podo ir máis alá neste 
asunto non sendo especialista. O que si intentarei é facer unha valoración histó-
rica e literaria da presenza do galego no teatro xesuítico e un esbozo de interpre-
tación sociolingüística.
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4. O GALEGO DOS XESUÍTAS NO CONTEXTO DOS SÉCULOS 
ESCUROS

É coñecido que hai algúns indicios da existencia do que hoxe se denominaría 
conciencia lingüística na Galicia dos séculos xvi-xviii. Consta en primeiro lugar, 
cronoloxicamente, o que parece desgusto do autor teatral de Santiso, Xerónimo 
Bermúdez de Castro, dicindo cara a 1575 que escribira as súas traxedias Nise las-
timosa e Nise laureada “en la lengua castellana, aunque agena de la mia natural”29, 
e sábese tamén que D. Diego Sarmiento de Acuña, I Conde de Gondomar, em-
pregaba o galego na súa correspondencia con amigos e familiares, e que Diego 
Sarmiento de Soutomaior escribiulle en 1605 en galego dicindo: “e mais que 
�xese ysto nesta lingoaje, pois é de vosa mercé tan estimada” (Álvarez Blanco / 
Rodríguez Montederramo 2004: 260, 282)30.

Probablemente, a testemuña máis clara da existencia nas elites cultivadas e na 
nobreza galegas dos séculos xvi-xvii de certa conciencia sobre o menoscabo do 
galego é a do profesor da Universidade compostelá Ioan del Río y Otero, que se 
laia en 1697 pola “nosa lingua esquecida nomais, que por ser galega”31. Os casos 
citados, e algúns outros similares, parece claro que proban a supervivencia do ga-
lego como lingua familiar na nobreza galega e nos círculos intelectuais de Galicia 
nos séculos xvi-xvii —e tamén o seu desprazamento como lingua culta en favor 
do castelán—, e no caso da Universidade pódese entender se temos en conta que 
nesa época os colexios universitarios composteláns de Santiago Alfeo e de San 
Xerónimo eran das poucas institucións galegas nas que o acceso se reservaba para 
os naturais do país, polo que se converteron en baluarte da pequena nobreza e da 
burguesía culta de Galicia. Cabe pensar, entón, que poderían re�ectir un interese 
de clase que pretendía garantir os privilexios dalgúns grupos sociais galegos fron-
te a posibles invasións de colexiais ou de funcionarios foráneos, ou un interese de 
caste mesturado con conciencia lingüístico-evanxelizadora como o que manifesta 

29 Primeras tragedias españolas de Antonio de Silua..., Francisco Sánchez Impressor, Madrid, 1577, Carta del 
auctor [p. 1]. 

30 Outro membro da nobreza galega do século xvi que empregaba o galego na súa correspondencia foi Pedro 
Álvarez V de Soutomaior “o parricida” (véxase Álvarez Blanco / Xove Ferreiro 2013).

31 Fiestas Minervales, y aclamación perpetua de las Musas…, p. 31. Del Río era probablemente de Boiro, 
e gañou co seu romance o primeiro premio no segundo asunto do certame, unha medalla de ouro do 
Apóstolo. A súa é a defensa do galego máis explícita coñecida ata o P. Sarmiento.
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o cabido de Santiago cando en 1597 se queixa do arcebispo Sanclemente por te-
ren adxudicado os “mexores bene�cios [...] no solo a los de reinos extraños pero 
a los que penetibus ignoraban la lengua gallega”.

Non parece, porén, que fora ese o interese dos xesuítas, maioritariamente non 
galegos como xa sinalei. O emprego do galego no teatro xesuítico enlaza cunha 
tradición moi estendida no teatro dos séculos xvi-xviii, non só no escolar, de 
utilización das linguas vernáculas e de variantes dialectais como elemento ca-
racterizador da procedencia social e/ou xeográ�ca dos personaxes, chegándose 
incluso á [re]creación dun dialecto arti�cial como o saiagués, expresión literaria 
culta dunha suposta linguaxe pastoril e popular. Este último utilízase as máis 
das veces cunha intención cómica que, no teatro dos xesuítas en Galicia, tamén 
atopamos32.

Hai ademais, creo eu, moito de exercicio literario e de divertimento lingüís-
tico por parte dos autores das obras, que empregan o galego e o portugués prin-
cipalmente por motivos estéticos, como un recurso literario máis e coa mesma 
intención pola que xogan con diferentes estrofas, metros e rimas. Penso que 
pode haber tamén algo do que hoxe chamariamos enxebrismo ou folclorismo, e 
entendo que non pode ser casual que a práctica totalidade dos textos xesuíticos 
en galego sexan romances octosilábicos, metro popular por antonomasia, pero 
non vexo en ningún caso intención paródica no uso do galego por parte dos 
autores xesuítas.

Pola contra, nalgúns deles o que hai é un certo ton reivindicativo da lingua 
galega, e de Galicia e os seus habitantes. O caso máis evidente é o do Entremés del 
portugués, no cal se inverte o tópico do galego torpe e burlado do teatro áureo es-
pañol, sendo nel o gallego quen demostra superioridade física e de enxeño fronte 
ao sevillano, o francés e o portugués. O seu autor, o Padre Losada, foi o mellor 
expoñente da defensa de Galicia e da lingua entre os xesuítas pero non chega nin 
remotamente ao nivel do seu discípulo Manuel de Larramendi no caso do éusca-
ro ou ao do Padre Pere Gil Estalella no catalán. 

32 Por exemplo, no Entremés de los pastores, que se representou en 1581 nun entreacto da Égloga de Mon-
terrei, os personaxes dialogan en castelán, pero os pastores Lorenzo e Toribio, prototipo este de rústico 
comellón e bebedor, empregan ás veces con intención cómico-caracterizadora léxico saiagués (estruégamo, 
quantis, endeletijo...), ou galego (polido, canada...), e galeguismos gramaticais (¡habríamos de faltar!). Véxa-
se a miña edición en González Montañés (2008). 
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Boa parte dos textos literarios en galego que conservamos dos Séculos Escuros 
comparten cos teatrais dos xesuítas un carácter anecdótico no emprego da lingua 
e a utilización dun rexistro lingüístico popular, aínda que hai tamén no galego 
medio testemuños intencionadamente cultos, tanto na obra dos xesuítas (o Pran-
to galego pola morte de Luís I de España de 1724) como na doutros autores: por 
exemplo, o Soneto de Monterrei (ca. 1530-1540), a Canción en loor de don Diego 
das Mariñas (ca. 1594), os dous sonetos dedicados á morte de Margarida de 
Austria (ca. 1612), ou as Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas (ca. 1770) 
recentemente publicadas por Xosé A. Fernández Salgado (2017).

No caso do Pranto, obra moi probable do xesuíta Luis de Losada, como de-
mostraron Ramón Mariño e Damián Suárez, consta que o autor se lamentou na 
presentación da súa composición da carencia de modelos literarios en galego, 
segundo el por terlle cedido, de puro cortés, o posto ao castelán como lingua culta 
aun en su patrio suelo:

Añadiò [o poeta] que la Lengua Gallega de puro cortès no se avia cultivado tanto, como 
pudiera, por ceder el lugar, aun en su patrio suelo, à la reynante Castellana; pero que no 
obstante explicaria el mismo pensamiento con algunas tiernas expresiones, que las Musas 
pudiessen adoptar33.

Similar lamento pola falta de modelos, e proba do aprecio dos xesuítas polo 
galego, é o do Padre Juan Álvarez Sotelo na súa Historia general del Reino de Ga-
licia (Monterrei, ca. 1700) falando do Lenguaje de Galicia:

La lengua gallega [...] es tan copiosa que a veces para una cosa tiene muchas palabras 
vivamente esplicadas, griegas unas y latinas otras, propias unas y otras metafphoricas 
maravillosamente aplicadas. Es muy suave y tierna, elegante y grave, como hija de las dos 
mejores del mundo [o grego e o latín] y por la sinalefa y síncope mucho mas breve que 
la española. No se halla pura sinó entre los plebeyos que nunca salieron del ámbito de su 
aldea ni leyeron libros españoles, por que los nobles hablan la castellana como predomi-
nante en España, y los que salieron de Galicia, o saben leer, mezclan vocablos castellanos 
y estragan la pronunciación gallega.

33 Oracion Funebre con que el Real Colegio de la Compania de Jesus de Salamanca… [pp. 37-38].
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Como no se imprimen libros en ella [...] no tiene el curioso por donde hacer perfecto 
concepto de ella: mas podrá hacer alguno por la portuguesa quitándole aquella afectación 
hinchada con que pronuncian los lusitanos, por que la lengua portuguesa es la misma 
gallega llevada a la Lusitania por los gallegos...34.

34 Libro I, cap. 25, Mss. BnE, 2757, fols. 24v-26v, copia do BRAH, C-100. Publicada parcialmente en 
Galicia: revista universal de este reino (o cap. 25 no n.º 1 (1860), p. 7).
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1. HISTORIA DUN ARQUIVO PERSONAL

Diego Sarmiento de Acuña, I conde de Gondomar, está presente por diversos 
motivos no corpus da escrita en galego da Idade Moderna, ben como posuidor 
dos volumes que recollen as testemuñas, ben como correspondente das cartas 
nesta lingua, ou ben como posible promotor dalgunha das escasas manifestacións 
literarias en galego. Así, a “Canción galega en loor de don Diego das Mariñas” 
[GOND053a-b]1, conservada en dúas copias, atópase nun manuscrito proce-
dente da denominada Casa do Sol de Valladolid, residencia do conde nesa ci-
dade, segundo consta pola sinatura que figura na súa primeira folla de garda 
(Álvarez Blanco / Rodríguez Montederramo 2003). Da mesma orixe son as cartas 
e fragmentos en galego de Beatriz da Serra [GOND036, GOND037], de San 
Juan de Amorín [GONDO46], de Rodrigo Moscoso de Sandoval [GOND045], 
de Pedro Obeso de Oriona [GOND044], de María de Moscoso y Sotomayor 
[GOND043], Lanzós y Andrade [GOND040], Diego Sarmiento de Sotoma-
yor, señor das Achas [GONDO38, GOND039] (Álvarez Blanco / Rodríguez 
Montederramo 2005). E mesmo o “Diálogo de Alberte e Bieito” [GOND052] é 
susceptible de ser afiliado a esta procedencia, como apuntan Álvarez Blanco / Ro-
dríguez Montederramo (2002). Efectivamente, algúns textos circundantes deste 
poema dramático recollidos no manuscrito da Casa de Alba teñen un vínculo 
indubidable con Gondomar, tales coma as “Coplas al alumbramiento… de doña 
Constanza de Acuña”, muller do conde. Sábese, ademais, que á Casa de Alba 
foron parar algunhas pezas importante da biblioteca gondomariense2.

O seu epistolario, obxecto deste artigo, integrado no arquivo persoal, contén 
noticias imprescindibles para a contextualización deste escaso pero significativo 
corpus de textos galegos dos séculos escuros e é testemuño dos usos e prácticas 

1 As referencias que empregan esta fórmula remiten a Álvarez / González Seoane (2017).
2 É o caso do Atlas de Vaz Dourado, no Palacio de Liria dende o século xix.
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literarias, librarias, epistolares, ou mesmo festivas da época, contornas probables 
da produción escrita e oral do galego.

Os primeiros inventarios, que permiten a visualización e a reconstrución 
dos distintos estadios polos que pasa unha colección de libros e nalgúns casos 
constatan a estimación de que eran obxecto por parte do seu posuidor, rexistran 
con maior ou menor detalle os materiais propiamente arquivísticos. O conde 
de Gondomar é consciente do valor instrumental que os papeis adquiren nese 
momento e, en particular, da carta como vehículo primordial de comunicación3. 
Así, o inventario máis completo feito en vida do conde, que leva por título Índiçe 
y inventario de los libros que ay en la librería de Don Diego Sarmiento de Acuña, 
Conde de Gondomar, en su casa de Valladolid, hecho a último de abril de 1623 
(BNE Mss. 13593-13594)4, baixo o epígrafe “Libros de di�erentes materias”, 
recolle a serie máis extensa de cartas baixo esta breve entrada:

Cartas de di�erentes personas escritas al señor don Diego Sarmiento de Acuña que oy es 
conde de Gondomar y del Consejo de Estado y Guerra de Su Magestad, etc. Comienzan 
las cartas desde el año 1595 hasta el de 1620. Son 143 volúmines.

Ademais desa colección propia, xerada pola súa actividade ou na súa contor-
na, hai tamén colección herdada5, como é o caso da correspondencia de Lope de 
Acuña, pai de dona Constanza de Acuña i Avellaneda, segunda muller do conde 
de Gondomar, de quen herdará o padroado de San Benito el Viejo en Valladolid6:

3 Bouza (1996, 1997) analiza o proceso de formación e o uso instrumental dos arquivos de particulares. En 
concreto, para o caso de Juan de Zúñiga (1536-1586), príncipe de Pietrapercia, estuda nove inventarios 
de escritorios de papéis, conservados no fondo Gondomar da Real Biblioteca, baixo a sinatura II/2131, 
que describe a con�guración do seu arquivo persoal. Este inventario foi remitido a Gondomar polo 
marqués de Velada, coa intención de que “le vea y rraye en las márjenes lo que le contentare”, o que nos 
indica unha vía de entrada de arquivos alleos.

4 Este inventario foi editado por Manso Porto (1996). Ex Bibliotheca Gondomariensi (Real Biblioteca 2018) 
é un recurso electrónico que contén a edición íntegra deste inventario e, progresivamente, está a incorpo-
rar a descrición dos títulos e exemplares concretos identi�cados.

5 Seguimos a clasi�cación que Cuñat Ciscar (2002) fai das coleccións que en xeral integran os arquivos 
familiares: Colección herdadas, xeradas e creadas.

6 Parte destes volumes consérvanse actualmente na RAH. En efecto, no t. VI do Índice da colección Salazar 
y Castro… (Vargas-Zúñiga y Montero Espinosa / Cuartero y Huerta 1949, vol. VI) descríbense “Cartas 
y documentos relativos a Don Lope de Acuña y Avellaneda, Gobernador de Alejandría y teniente general 
de la Caballería de Flandes (1557-1573)”.
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Cartas de di�erentes personas escritas al Señor don Lope de Acuña en el año 1572 y 
otros. fº. Son 8 volúmines.

Papeles tocantes al Señor don Lope de Acuña y de sus servicios y hazienda . fº. etc.

Cartas de di�erentes personas al Seño r don Lope de Acuña y a mi Señora doña Cons-
tanca de Acuña y Auellaneda, su hija . fº.

A este mesmo capítulo deben adscribirse os tres volumes que recollen a corres-
pondencia de Pedro de Acuña, irmán de don Lope, responsable da execución do 
testamento e dos desexos do seu irmán no que se re�re ao matrimonio de dona 
Constanza con don Diego (García Oro 1997: 53-54).

Cartas del Seño r don Lope de Acuña y de otras personas di�erentes para don Pedro de 
Acuña . fº. Son 3 volúmines.

Xa dentro do que poderíamos considerar colección creada (Cuñat Ciscar 
2002), é dicir, formada a partir de criterios de selección de materiais alleos, dé-
bese incluír a correspondencia de personaxes importantes na escena política do 
momento, como é o Duque de Lerma:

Cartas de di�erentes personas escritas al Duque de Lerma desde el año de 1601 hasta el 
de 1606 . fº. Son 38 volúmines.

Papeles di�erentes y consultas tocantes a las cosas y hazienda del Duque de Lerma. Año 
1604, etc . fº.

Pero o inventario que mellor describe este arquivo nobiliario nun estado segu-
ramente próximo ao que presentaba en época do seu primeiro posesor e principal 
responsable, o primeiro conde de Gondomar, é o que leva por título Indice de los 
legajos de la Sala cuarta y razón de los papeles de varios pleitos que se han hallado en 
esta librería de la Casa del Sol… (BNE Mss. 19523), redactado no século xviii, 
nun momento próximo á súa venda e traslado ao Palacio Real.

Ao tratar case en exclusiva do arquivo particular e non se ocupar máis que es-
poradicamente, como veremos, dos libros impresos e manuscritos, este índice foi 
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pouco afortunado entre os estudosos da biblioteca de Gondomar7. Ao longo de 
106 folios rexistra todos os volumes e cartapacios con material que xenericamen-
te denominamos arquivístico, e no que se inclúen cartas, alegacións en dereito, 
memoriais, e tamén, algúns textos historiográ�cos8. As súas entradas presentan 
un bo nivel de detalle, su�ciente en moitos casos para a identi�cación actual do 
volume. Así, por exemplo, nun bo número de asentos identifícase a carta coa que 
comeza o volume:

Ottro tomo de cartas del año de mil quinientos y noventa y seis. Da principio con carta 
de don Francisco de Villapadierna, en folio y pergamino.

Consultado o catálogo da Real Biblioteca, é fácil adiviñar neste caso que se 
corresponde co actual volume reencadernado en pasta española que ten por sina-
tura RB II/2157, que comeza efectivamente coa carta que Francisco Villapadier-
na remite dende Valladolid con data de 15 de outubro de 1596 (López-Vidriero 
n.d.: III, 10744-11049). A folla de garda coa anotación “Cartas. Año de 1596”, 
que se corresponde coa descrición do inventario, corrobora esta identi�cación. 
Por outra banda, estes datos revelan que no proceso de encadernación se respec-
tou a con�guración que tiveron no seu estado primitivo, é dicir, aquela que lle 
outorgou o seu primeiro arquiveiro ou bibliotecario, baixo as ordes do conde9. 
De feito, hai coincidencia en moitos volumes entre os asentos do inventario, to-
mados seguramente do propio manuscrito, e as pautas que nos volumes actuais 
foron consignadas para o encadernador.

No capítulo de correspondencia allea, son de especial interese as múltiples 
entradas ao longo do índice relativas ao epistolario de Granvela, distribuído en 
varios caixóns, que hoxe se conserva na Real Biblioteca e constitúe un dos seus 

7 Algunhas consideracións sobre este inventario poden lerse en Andrés Escapa / Rodríguez Gómez (1998).
8 De feito, convén lembrar o vínculo existente neste período entre correspondencia, historiografía e xe-

nealoxía. Neste senso, Montcher (2011) analiza a circulación de “documentación e informaciones sobre 
genealogía” a través das cartas que intercambian Alonso Lope de Haro e o conde de Gondomar, y pon de 
manifesto como esa comunicación epistolar “fue decisivo para la redacción y edición de obras históricas”. 
Mesmo postula a existencia de “redes de cooperación” para unha “escritura colectiva”.

9 En Apéndice I ofrecemos unha listaxe de volumes de correspondencia do conde de Gondomar conser-
vados actualmente na RB, e damos para cada un a actual signatura, a transcrición da etiqueta e a posible 
pauta para o encadernador polo xeral en forma de tira de papel.
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fondos documentais de maior valor historiográ�co. Xa no primeiro e segundo 
caixón atopamos

Item otro legaxo de cartas, la primera de señor obispo de Arras.

Item otro legaxo de cartas, la primera de don Antonio Perronoto.

que remiten indubidablemente ao cardeal Antoine Perrenot de Granvelle. Sobre 
a entrada deste epistolario na Casa do Sol tense formulado a hipótese que propón 
a don Antonio Sarmiento, �llo e herdeiro de don Diego, como responsable da 
adquisición. Don Antonio foi legado do rei Felipe IV en Borgoña e en Besançon, 
e ai puido, seguramente, facerse con eses volumes de cartas do cardeal. A súa es-
tancia coincide co desmantelamento do palacio de Granvela en Besançon o que 
dá maior crédito a esa posibilidade (Moreno Gallego 2005). 

Ademais do fondo epistolar, a sala cuarta tamén acolle a voluminosa sección 
de alegacións en dereito e memoriais, que actualmente tamén se conservan, aínda 
que non na súa totalidade, na Real Biblioteca (López-Vidriero 2004). Finalmen-
te, por razóns descoñecidas, algúns caixóns desta sala foron asento de materiais 
de tipo librario, que non teñen nada que ver co arquivo privado, como, por 
exemplo, o coñecido fondo de comedias manuscritas, unha das coleccións desta 
biblioteca que máis atención mereceu de parte dos estudosos (Arata 1996), ou a 
tradución manuscrita española da Utopía, de Tomás Moro, por citar textos so-
branceiros, ademais de libros impresos de diversas épocas e xéneros. Obviamente, 
a desorde ocasional é un fenómeno habitual en calquera biblioteca e este catálogo 
revela un estado particular desa circunstancia.

Por outras fontes, hai evidencias de que esta sala cuarta podería ter acollido 
papeis da familia Malpica, propietaria da Casa do Sol no momento da súa venda 
á casa real. Dous testemuños de diferente procedencia parecen con�rmalo. En 
primeiro lugar, a reclamación que a duquesa de Arión �xo ao secretario de Graza 
e Xustiza unha vez feita a entrega dos libros ao comisionado real: 

Tenía noticia de que con los libros que se traxeron de Valladolid habían venido ciertos 
documentos, títulos o papeles pertenecientes a la casa y estados de su hijo el marqués de 
Malpica, solicitando se le entregasen para colocarlos en el archivo de su casa.
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En segundo lugar, a carta o�cial que Amat e Pont envía ao secretario de Graza 
e Xustiza Caballero dando conta da inspección dos papeis e libros da libraría de 
Valladolid:

En la ligera inspección que he podido hacer estos días de los legajos de papeles y libros 
de la librería que vino de Valladolid, no ha dexado de venirme a las manos algunos que 
pueden pertenecer a la casa y estados de Malpica y D. Juan Alamanzón que por orden de 
su Magestad ha visto con detención esta librería cree podrá haber muchos de la misma 
clase (Biblioteca de Catalunya, Registro, Ms 3726, sign. 21-III).

Seguramente moitos dos papeis hoxe encadernados con outros inequivoca-
mente de Gondomar teñan esa orixe, tales como algunhas alegacións en dereito 
referentes á Vila de Malpica (II/2381)10.

2. DA CASA DO SOL AO PALACIO REAL DE MADRID

Os trámites para a adquisición da librería da Casa do Sol polo rei Carlos IV están 
ben documentados. Con data de 1805 coñécese o informe que dende o Escorial 
remite o xerónimo Francisco Cifuentes a José Antonio Caballero, secretario 
de Graza e Xustiza, no que ofrece a súa impresión sobre a biblioteca do conde de 
Gondomar e a conveniencia de adquirila. Xa en 1806 é o propio bibliotecario 
da Real Academia, Juan Ramírez de Alamanzón, quen se despraza a Valladolid 
para facer in situ durante tres meses unha primeira valoración. A taxación de�nitiva 
terá que agardar ata febreiro de 1808. Á marxe da taxación, ponse de manifesto 
a grande estima que da biblioteca tivo o seu fundador que, con algún éxito, 
trasladou aos seus sucesores, e que, a xuízo do bibliotecario Alamanzón, veríase 
recompensada co seu destino rexio:

Una cosa hai que no está sugeta a tasación, que es la estima que cada uno hace de sus 
alhajas. La que la casa de Malpica deberá tener desta librería habrá de ser muy grande si 
se acuerda de los último encargos de su fundador, por los que después de todo y sobre 

10 Ata agora só coñecemos un libro con exlibris explícito do marqués de Malpica, que procede de Gondomar. 
Trátase da obra De locis Teholologicis Libri duodecim, de Melchor Cano (Salamanca, 1563) [RB III/601]. 
O exlibris manuscrito �gura na primeira folla de garda: “De la librería del Excelentísimo S. Marqués de 
Manzera, Malpica, duque de Medina de Rioseco, en Valladolid”. E máis abaixo a signatura topográ�ca 
característica da Casa do Sol: “Sal. 3.ª Est. 9 Cax. 5.ª”
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todo les previene a sus sucesores el grande aprecio que deben hacer de sus libros, porque 
nunca les podrán hace mal y muchas veces les podrán hacer bien. Según vi en Valladolid, 
los o�cios de la condesa en este punto han sido aunque justos muy generosos. Pero si 
esta generosidad tiene la desgracia de no poderse medir ni tasar, tiene también la fortuna 
de ser hecha a un soberano que aprecia y remunera estos obsequios como otro ninguno 
(Andrés Escapa 2012).

A aceptación da taxación pola propietaria, a viúva de Arión, nai do marqués 
de Malpica, herdeiro do título do condado de Gondomar, ocorre o 14 de marzo 
de 1808. 

O traslado físico da librería gondomariense entre Valladolid e o Palacio Real 
Madrid pode ser trazado con bastante precisión (Fernández de Córdoba / Corti-
jo Medina 1999). José Antonio Ortiz de Salazar, que representa ao Marqués de 
Malpica, na Casa do Sol en Valladolid fai entrega dos libros ao comisionado real, 
D. Francisco de Ulloa e Olmedilla, o 30 de abril de 1808. A ruta seguida dende 
Valladolid ata o seu destino de�nitivo divídese en dous tramos, de Valladolid a 
Aranjuez, cidade na que se atopaba Carlos IV, e de aí a Madrid. En Aranjuez, 
Alamanzón, que na época era o bibliotecario de Cámara, fai unha primeira revi-
sión dos libros, para, uns días despois, trasladárense a Madrid.

O Palacio acolle esta inmensa librería nobiliaria nun momento de grande acti-
vidade, xa que é nesta altura cando entran na biblioteca de cámara a maioría das 
coleccións privadas que con�guran o seu actual fondo. Así, xunto coa biblioteca 
do Conde de Gondomar, sen dúbida unha das máis importantes, ingresan os 
libros do Oidor Bruna (López-Vidriero 1999), do conde de Mansilla, do Deán 
de Teruel (Ahijado Martínez 2012), dos Colexios Maiores de Salamanca, ou os 
fondos da Secretaría de Graza e Xustiza, por mencionar os máis representativos. 
Deste xeito facíase constar nun informe relativo ao aumento da biblioteca de 
Cámara, cronoloxicamente próximo ás incorporacións:

En el reinado del Sr. D. Felipe V por los años de 1714, tuvo su principio esta Biblioteca, 
formándose desde aquella época con el ingreso sucesivo de la del Conde de Mansilla, 
la del Deán de Teruel, la del Conde de Gondomar, llamada del Sol de Valladolid, la de 
la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias, de varios libros de la Testamentaría de un 
Oidor de Sevilla llamado Bruna, de muchos que trajo el difunto Sr. Rey de Valencey, y 
de algunos regalados y comprados durante su reinado. Los manuscritos son en su mayor 
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parte procedentes de los Colegios Mayores, cuando su extinción, de las colecciones de 
D. Juan Bautista Muñoz y D. Miguel de Manuel, con algunos otros de las mencionadas 
bibliotecas... [RB arb/4, carp/33, doc. 250].

Antes do seu asento de�nitivo nos estantes da biblioteca, os libros son deposi-
tados nunha dependencia denominada “Juego de Pelota”, onde serán sometidos a 
un proceso de re-encadernación, baixo a supervisión de Alamanzón. Sen dúbida, 
unha das tarefas máis complicadas será a coordinación da compaxinación e en-
cadernación, especialmente con relación aos papeis varios. En efecto, coñécese a 
desorde en que se atopaba este tipo de documentación: 

Documentos o papeles de pocos pliegos, mezclados en los legajos que contienen cartas y 
otros papeles literarios, cuyo examen, sin duda, nadie podría hacer mejor que Alamanzón 
(Fernández de Córdoba / Cortijo Medina 1999: 98).

Todos estes labores previos explican a mestura de materiais de diferente orixe 
nun mesmo volume ou a segregación de pezas primitivamente unitarias. Sobre 
todo este proceso existe su�ciente documentación aclaratoria no Arquivo Xe-
ral de Palacio. En concreto, consérvanse na sección “Bolsillo secreto” e en “Ex-
pedientes personales” os libros de contas dos denominados encadernadores de 
cámara, o�ciais nomeados para a tarefa de encadernación e compaxinación das 
bibliotecas incorporadas. 

Trátase dunha documentación moi explícita, que indica as características e o 
prezo das encadernacións así coma o título dos libros sometidos a este proceso, 
o que permite a adscrición indubidable de moitas encadernacións aos seus co-
rrespondentes talleres coa datación precisa da súa execución. Doutros conceptos 
da factura podemos inferir algúns aspectos da cadea de traballo. Así, a entrada 
que di “persoa intelixente”, cun subsidio tres veces maior que o que lle corres-
ponde a un o�cial, fai supoñer un traballo de análise previa dos materiais que 
estaban a ser encadernados, especialmente cando eran facticios, acéfalos ou de 
diversas orixes. A agrupación temática e xenérica só pode ser levada a cabo por 
esa denominada persoa intelixente, é dicir, capaz de escribir e ler e con algunha 
formación en letras e erudición. A bo seguro esta persoa intelixente é autora das 
relacións de contido a modo de índices que �guran no principio de moitos destes 
volumes facticios, con pezas numeradas, probablemente, tamén por obra del. Na 
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súa situación actual, a colección arquivística, de papeis varios e facticios, presenta 
una con�guración homoxénea en volumes, a encadernación dos cales responde á 
seguinte descrición técnica:

Pasta valenciana chocolate y azul, del Taller de Juego de Pelota (2.ª época, Fernando VII); 
planos con rueda dorada; lomera lisa con paletas doradas simulando nervios y clípeos en 
entrenervios ; tej. de ta�lete rojo. Guardas de aguas. Cortes jaspeados11.

3. DISPERSIÓN

Non obstante, o feito de que o núcleo importante da librería e, en particular, do 
epistolario gondomariense, chegase dende Valladolid ao Palacio Real non impide 
a presenza notable de materiais desta procedencia noutros depósitos12. Polo que 
se re�re á correspondencia, interesa mencionar a Biblioteca Nacional de España 
(BNE), a Real Academia da Historia (BRH) e o Arquivo de Simancas (AS). Estes 
dous últimos conservan a encadernación probablemente orixinal, en pergameo, 
tal como estaban na sala cuarta da Casa do Sol de Valladolid.

Os volumes do epistolario gondomariense conservados na BNE proceden de 
Gayangos e están descritos de forma breve, en menos de tres páxinas, no catá-
logo que Pedro Roca (1904: n. 260) dedicou a esa procedencia da BNE. Os 12 
volumes que a integran están perfectamente identi�cados cunha anotación ao 
comezo que advirte da súa adquisición:

Este y otros libros de cartas fueron de D. Francisco de la Torre Ayllón y Gallo, a cuyos 
herederos los compré en 1852. 

11 Descrición tomada de IBIS (Real Biblioteca n.d.). Pertence ao que denominamos segunda época no 
labor de encadernación desenvolvida no Taller de Juego de Pelota. A seguinte descrición, moi semellante 
á anterior, que tamén afecta a volumes do epistolario de Gondomar, corresponde á primeira etapa: “En-
cuadernación en pasta española goteada en verde, del Taller de Juego de Pelota (1ª época, Carlos IV); 
lomera lisa con paletas doradas simulando nervios y clípeos; tej. de ta�lete rojo; guardas de aguas. Cantos 
dorados; en la parte inferior del lomo, cifra real de Carlos IV; ex-libris real de Carlos IV en la cara interna 
del plano anterior de la encuadernación”. 

12 En Michael / Ahijado Martínez (1996: 197) menciónanse a BNE, a RAH, o AGS, a RAE, o Arquivo de 
Alba, así como coleccións privadas, como depositarios actuais da biblioteca de Gondomar. 
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O primeiro volume inclúe cartas de Pedro García de Ovalle; o segundo da 
embaixada en Inglaterra, moitos do confesor Diego de la Fuente; o terceiro ta-
mén ten interese por se centrar na segunda embaixada. Os volumes restantes son 
máis diversos, pero con dominio cronolóxico na década dos anos 20, é dicir, o 
período �nal de Gondomar. O último dos volumes é de especial interese porque 
contén cartas de Teller, o seu bibliotecario, sobre o arranxo da biblioteca, pro-
bablemente o responsable do índice completo máis antigo e máis coñecido da 
biblioteca (Andrés Escapa / Rodríguez Gómez 1998).

Á marxe desta correspondencia que entra vía Gayangos, na BNE consérvanse 
moitos outros manuscritos e impresos procedentes da Casa do Sol. O proxecto 
en curso, “Ex Bibliotheca Gondomariense” (Real Biblioteca 2018), que se está a 
desenvolver na Real Biblioteca co obxectivo de identi�car os libros que �guran 
nos inventarios de Gondomar, está a localizar algunhas pezas importantes nese 
depósito.

Sobre o fondo conservado na RAH son nulas as noticias polas que estes vo-
lumes foron parar á colección de Luis de Salazar y Castro, nado en Valladolid 
en 1658 e morto en 1758, data na que a súa magní�ca biblioteca é legada ao 
mosteiro de Montserrat de Madrid, dende onde pasaría ao seu depósito actual, 
a Real Academia da Historia (Soria Mesa 1997: 16). Estes volumes foron moi 
utilizados xa que dende os anos 40 contan cun instrumento de descrición bas-
tante preciso (Vargas-Zúñiga y Montero Espinosa / Cuartero y Huerta 1949). En 
canto á consulta, contamos con varios instrumentos útiles de uso común entre 
os historiadores. Os índices da colección Salazar recollen a descrición de todas as 
cartas conservadas agora na RAH, e supón un enorme esforzo catalográ�co, con 
resultados de calidade. Pódese consultar agora, ademais de en forma impresa nos 
volumes 2 e 3, en CDROM e recentemente envorcados a unha base de datos dis-
poñible a través de Internet. Nese catálogo �gura a descrición da carta escrita en 
galego polo licenciado Obeso de Oriona [GOND044]. Tamén se recolle a carta 
escrita por Lemos con postscriptum en galego:

Carta de Pedro Fernández de Castro..., VII Conde de Lemos... a Don Diego Sarmiento 
de Acuña... Incluye una postdata en dialecto gallego... A-73, fol. 268 [Nº 11392 do 
inventario].
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Por último, en canto á colección de Simancas, contamos cos datos que fornece 
o seu editor, Antonio Ballesteros, quen con�rma a súa orixe valisoletana. A este 
respecto, ofrécenos a seguinte información recollida de Pérez Villanueva:

El año 1940 habían aparecido en el Archivo de Simancas unos Libros encuadernados, 
recogidos de la casa de don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar. Estaban 
en el epígrafe de Estado-Inglaterra y confundidos en la relación de papeles del siglo xviii, 
por lo cual, hallándose refundidos era difícil dar con ellos (Ballesteros y Beretta 1943).

Esta colección foi moi utilizada xa que dende moi cedo contou coa edición 
mencionada, facilmente accesible.

4. CIFRAS, PERSOAS E LUGARES

Estamos, en de�nitiva, ante un epistolario de grandes dimensións, disperso, pero 
cun núcleo importante na Real Biblioteca. O esforzo catalogador deste centro 
re�íctese nun catálogo impreso en catro volumes (López-Vidriero n.d.) cun con-
tido semellante ao que se ofrece en liña a través de IBIS (Real Biblioteca n.d.). 
Para cada carta consígnase o autor, perfectamente identi�cado, o destinatario, os 
lugares de orixe e destino, a data, un sumario de contido, identi�cación de per-
soas citadas, e algunhas notas pertinentes de natureza codicolóxica, paleográ�cas 
ou con observacións sobre o contido.

Partindo deste catálogo informatizado, podemos facilmente extraer datos 
cuantitativos que contribúen a facer un debuxo aproximado e representativo des-
te material historiográ�co. Os que se ofrecen a continuación son resultado da 
análise dun conxunto de 19.000 cartas do epistolario do conde Gondomar, que 
inclúe todas aquelas nas que o conde �gura como autor ou como receptor.

Polo que se re�re aos autores das cartas, atopámonos cun total de 4.900 no-
mes. Ordenados por frecuencia (Táboa 1), obsérvase que o primeiro posto o ocu-
pa don Diego. Isto débese a que hai varios volumes copiadores, xénero propio no 
arquivo privado dun home de corte, que ten como �nalidade deixar testemuño 
das cartas enviadas polo conde. Un núcleo importante das misivas recollidas ne-
ses copiadores data de 1618, ano crucial na biografía do conde, xa que coincide 
co �n da primeira embaixada e o regreso a España. Unha boa porcentaxe das 
cartas dese ano están aínda asinadas en Londres, e dan conta dos seus últimos 
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cometidos no seu cargo de embaixador: a constante preocupación pola situación 
dos católicos en Inglaterra, o apresamento e condena de Walter Raleigh ou a 
despedida do rei Xacobe e da nobreza inglesa. Os seus correspondentes son o rei 
Filipe III, o secretario Juan de Ciriza, o duque de Lerma, Uceda, ou o arquiduque 
Alberto de Austria, personaxes de primeira orde na política exterior da coroa de 
Castela, na que Gondomar xoga un papel importante. 

Tamén é cuantitativamente importante o volume de cartas relativas á segunda 
embaixada (1620-1622), datadas maioritariamente en Londres en 1622, último 
ano de desempeño do cargo. O tema máis importante nesa altura é a negociación 
para o casamento do príncipe de Gales coa infanta española, que �nalmente se 
frustraría. A persecución dos católicos segue a tratarse de forma recorrente, xunto 
coa situación de Holanda ou do Palatinado, e os preparativos para o seu desexado 
retorno a España. 

Por último, neste capítulo de cartas do propio don Diego, hai un conxunto 
importante que vai dende o ano 1599, na súa función de correxedor de Toro, car-
go que ocupa dende marzo de 1597, ata 1604, cando exerce o mesmo cometido 
en Valladolid. As noticias sobre as súas obrigas na administración destas cidades 
son moi precisas: plani�cación e execución de obras importantes, previsión de 
visitas de Lerma ou do rei, gastos e recadación, especialmente en 1599 co reparti-
mento dos “millones”, mesturadas con cuestións máis íntimas, como a morte da 
súa nai, dona Juana de Acuña, que acontece en outubro de 1610. Para Galicia, 
ten interese o breve período, entre 1603 e 1604, no que o conde, gobernador da 
vila de Baiona e bispado de Tui e xente da guerra, é comisionado para a descarga 
das naves das Indias nas costas de Vigo e Baiona, profusamente documentado.

Autores Frec.

Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña, Conde de 1185

Consejo de Estado 176

Sarmiento de Acuña, García 150

Gondomar, Constanza de Acuña, Condesa de 142

San Germán, Juan de Mendoza y Velasco, Marqués de 141

Felipe III, Rey de España 187

Coloma, Carlos, Marqués del Espinar 117

Astorga, Pedro Álvarez Osorio y Osorio, VIII Marqués de 112
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Losada, Lázaro de 110

Felipe IV, Rey de España 129

Abarca de Bolea, Luis 98

Salinas, Diego de Silva y Mendoza, Conde de 96

Pérez de Matallana, Gaspar 94

Armida, Gonzalo de 85

Sarmiento de Acuña, Lope Ambrosio 85

Ciriza, Juan de 84

Boischot, Ferdinand von, Count von Erps 83

Villapadierna, Francisco de 77

Mariñas, Diego de las 76

Salvatierra, Diego Sarmiento de Sotomayor, Conde de 72

Bravo, Francisco 69

Zapata, Osorio Jerónimo 69

Calderón, Rodrigo, Marqués de Siete Iglesias 66

Barros Troncoso, Francisco de 64

García Dovalle, Pedro 64

Castro de Oya, Gregorio de 58

Cornwallis, Charles, Baron 58

Velasco, Alonso de, Conde de la Revilla 58

Grijalba, Diego de 57

Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de 55

Paladinas, Pedro de 54

Leonardo de Argote, Diego 52

López de Calatayud, Antonio 52

Bristol, John Digby, Earl of 51

Teves, Melchor de 51

Táboa 1: Autores con frecuencia superior a 50

Deixando a autoría do conde de Gondomar e, á marxe da correspondencia 
o�cial, representada na Táboa 1 polos reis Filipe III e Filipe IV e o Consello de 
Estado, atopamos unha presenza importante de tres membros da familia: o seu 
irmán don García, o seu �llo Lope Ambrosio e dona Constanza, a súa muller13. 

13 É tamén moi abundante a autoría de Antonio Sarmiento de Acuña, �llo de don Diego, pero maioritaria-
mente é dos anos 36 ao 41, posterior, por tanto, á morte do pai, polo que non é considerada na Táboa 1.
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A relación epistolar entre don Diego e don García é continua, dende 1593 
ata a morte deste en 1607. Boa parte desta correspondencia está escrita dende 
Salamanca, onde foi colexial de San Bartolomé. É coñecida a súa función como 
axente librario do conde, con quen comparte afección literaria e para quen ad-
quire libros na cidade universitaria. Nunha carta súa �gura unha das primeiras 
noticias sobre o propio fondo epistolar. Trátase da carta de 1595 que don García 
remite dende Gondomar comunicando a don Diego a recepción de vinte volu-
mes que saíran para se encadernar: 

Los de las mulas que llevaron a Peña vinieron el martes y traen los libros que V.M. hizo 
enquadernar de cartas, que son veinte y dos (II/2157, 216). 

Respecto á correspondencia mantida co seu �llo don Lope Ambrosio, é entre 
os anos 1609 e 1612 cando alcanza a maior intensidade. Entre 1609 e 1610 serve 
na armada baixo as ordes do marqués de Santa Cruz, e escribe dende Tánger, Xi-
braltar, Puerto de Santa María, Cádiz e Barcelona, dando conta do movemento 
das naves, e de episodios e circunstancias da milicia. Xa en 1610, casado con 
Aldonza Méndez de Sotomayor, as cartas proceden de Córdoba, cidade na que 
residirán.

Constanza de Acuña �gura como autora en 142 cartas que abranguen un am-
plo período, dende 1595 ata 1620. As primeiras son escritas dende Gondomar 
e informan con detalle de aspectos familiares e domésticos. Así, son frecuentes 
asuntos como o seu estado de saúde, habitualmente fráxil, a presenza de don 
García, a participación en cerimonias familiares, como o bautizo dun �llo do 
conde de Salvaterra, a preocupación sobre o seu patrimonio familiar, negocios 
con Obeso de Oriona, correxedor de Baiona e correspondente circunstancial en 
galego do conde de Gondomar, e, mesmo, non falta unha queixa ao marido pola 
excesiva entrada de libros e o consecuente requirimento de que “no trayga carga 
de libros ni los compre”. Nas seguintes cartas, de 1599, xa dende Toro, declara o 
abandono no que se atopa dada a ausencia de don Diego, manifesta o seu inte-
rese polo estado da compra da Casa do Sol de Valladolid, solicita mercedes para 
achegados, comenta o ocasional recurso á librería ou o estado dos papeis que 
nela deixou o frade Benito Guardiola á súa morte ou aconsella ao seu marido en 
cuestión de saúde, no negocio das súas pretensións en corte e no mantemento 
e aumento da facenda particular. O outro bloque importante de cartas de dona 
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Constanza é de 1607, cando a familia reside en Madrid. Moitas destas cartas 
van dirixidas a Galicia, onde se atopa don Diego, desempeñando unha comisión 
relacionada coa defensa da costa debido á presenza de frota holandesa. Hai nesta 
altura preocupación polo estado de saúde de don García, que morrerá nese ano 
de 1607. Por outra banda, dona Constanza está atenta ás novidades que se pro-
ducen na corte e que poden ser do interese de don Diego e, deste xeito, informa 
dos movementos do rei ou do duque de Lerma.

En canto a unha clasi�cación por lugar de orixe das cartas (Táboa 2), constá-
tase a supremacía das tres cortes: Madrid, con 2592 misivas, Londres, con 985, 
e Valladolid, con 2782. Esta última, como é ben sabido, foi corte entre os anos 
1601 e 1606, período no que o propio conde desempeñaría o cargo de correxe-
dor, exactamente entre 1602 e 1605, ademais de ser a cidade na que instalaría a 
súa residencia dende 1599, data da compra da Casa do Sol. A estes lugares ségue-
lles en frecuencia Toro, cidade da que tamén foi correxedor entre 1597 e 1600, e 
na que mantivo unha importe rede de amizades.

Lugares Frec.

Valladolid 2728

Madrid 2592

Londres 985

Toro 640

Baiona 620

Sevilla 302

Salamanca 301

Coruña, A 295

Tui 280

Vigo 273

Córdoba 256

Lisboa 241

Zamora 234

Gondomar 230

Bruxelas 176

Milán 170

París 154

Astorga 149
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Roma 146

Santiago 142

Burgos 134

Granada 107

Toledo 98

Pontevedra 95

Salvaterra 86

Benavente 74

Segovia 67

Nápoles 66

Lerma 63

León 58

San Lorenzo de El Escorial 54

Zaragoza 53

Cuenca 44

Piñeiro 44

Sober 44

Alcalá de Henares 42

Medina del Campo 41

Saldañuela 40

Táboa 2: Lugares de orixe con frecuencia superior a 40

5. CARTAS PROCEDENTES DE GALICIA

Polo que se re�re ás cartas procedentes de Galicia, arredor de 2600, pódese trazar 
un primeiro eixe importante con preto de 1700 misivas, que corresponde á area 
xeográ�ca que abrangue as cidades de Vigo e Tui, xunto con Baiona, Gondomar, 
Salvaterra, Redondela, e lugares menores circundantes, tales como San Simón, 
Chaín, Mañufe, Fragoso, Teis ou Bouzas. Un segundo núcleo está formado por 
unhas 300 cartas remitidas dende a Coruña. Pola súa banda, polo que se re�re 
a cidades importantes, Santiago está representada por un total de 142 cartas, 
Pontevedra con 95, e Ourense con 39. Finalmente, destaca unha área no interior, 
arredor de Ferreira e Sober, á que engadimos por proximidade as cartas remitidas 
dende Tor, Laiosa e Maceda, que fan un total de 50 (Táboa 3). 
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Do primeiro grupo, illamos unha serie importante pola súa continuidade cro-
nolóxica e o valor informativo, formada polas cartas asinadas polos criados de 
don Diego en Gondomar, e especialmente, por Lázaro de Losada, que dende 
1593 ata 1619 dá conta pormenorizada ao seu señor sobre todo tipo de acon-
tecementos. Atento a toda a traxectoria biográ�ca de don Diego, informa pun-
tualmente sobre o estado do pazo e de toda a facenda de Gondomar, así como 
da milicia e de toda circunstancia que teña lugar na contorna. Os progresos no 
melloramento do pazo coa construción da torre e outras reformas, executadas 
polo canteiro Joan Coello, a valoración das colleitas, a carestía do trigo, a chegada 
de naves das Indias a Baiona, novas de tipo máis social, como casamentos ou rela-
cións entre os o�ciais da milicia, nomeamentos, peticións de favores para cargos 
vacantes, os estragos da peste de 1598, que obriga ao traslado temporal á casa 
de Corvaceiras, ou minucias tales como a di�cultade dunha pava branca para se 
cruzar co macho, debuxan un panorama variado, completo e riquísimo das cou-
sas de Gondomar que, a xulgar pola profusión de cartas, eran con certeza moi do 
gusto do conde. Non faltan tampouco as noticias sobre dona Xoana Sarmiento, 
nai do conde, sobre a súa morte e a translación dos seu ósos xa en 1607, ou sobre 
a soidade da propia dona Constanza nos anos que morou en Gondomar. De 
natureza moi semellante e da mesma extensión cronolóxica son as noticias de 
Gregorio de Castro e Oya, que complementan as de Lázaro de Losada no que se 
re�re á administración da facenda de Gondomar.

Lugar Frec.

Baiona 622

Coruña, A 296

Tui 296

Vigo 273

Gondomar 230

Santiago 142

Pontevedra 95

Salvaterra 95

Piñeiro 44

Sober 44

Ourense 39

Redondela 34
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Porriño, O 26

Bouzas 24

Rosal, O 24

Ferreira de Pantón 23

Oia 21

Guarda, A 19

Tor 17

Betanzos 13

Viana do Bolo 13

Tebra 12

Cangas 11

Laiosa 9

Monforte 9

Petán 9

Ribadeo 9

Táboa 3: Lugares de Galicia con frecuencia superior a 8

Sen saírmos deste primeiro eixo xeográ�co, convén lembrar que o conde de 
Gondomar é cabo da xente de guerra do bispado de Tui en 159414, e entre 1603 e 
1608 é promovido a gobernador da mesma xurisdición, o que deixa re�exo polo 
miúdo nun monllo de cartas asinadas en Baiona, Tui ou Vigo, por citar os lugares 
de maior entidade. En paralelo, tamén por eses anos, entre 1603 e 1604, como 
apuntamos máis arriba, Gondomar ten a encomenda de xestionar a descarga das 
naves portuguesas procedentes de Indias. Os temas que circulan por este monllo 
de cartas teñen que ver coa milicia, co comercio das mercadorías de ultramar, co 
nomeamento de cargos, coa ameaza persistente de navíos inimigos, holandeses, 
turcos ou ingleses, e, en xeral, con aspectos múltiples da vida cotiá nun período 
histórico no que esta contorna tivo un forte protagonismo.

O segundo eixe xeográ�co, que localizamos na Coruña, consta de máis de 300 
cartas, maioritariamente de tema militar. Por número, destaca o bloque formado 
polas enviadas entre 1594 e 1596 por Diego das Mariñas, capitán xeneral de 

14 Na década dos 90, Diego das Mariñas nomeou cabos “a los cavalleros de más calidad y hacienda que 
tienen sus tierras y vassallos en las costas de la mar, por ser la gente común deste Reyno muy ovediente a 
la gente noble” (Saavedra Vázquez 1996: 112).
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Galicia, a Gondomar, que nesa altura exerce de cabo da xente de guerra do bis-
pado de Tui. Nesta relación epistolar entrambos, aínda que dominan os asuntos 
propios da milicia, hai espazo para compartir intereses familiares e librescos. Así, 
xunto con informacións sobre militares ou ordes de apresamentos de navíos, 
indicacións técnicas para a descarga de galeóns, transmisión de mandatos reais, 
abrolla continuamente a preocupación sobre o estado de familiares, pretensións a 
cargos superiores ou envío de libros. A familiaridade de trato entrambos advírtese 
nas apreciacións do das Mariñas acerca da letra ilexible do conde e a conveniencia 
de que escriba de man allea, ou pola comprensión sobre o aprecio dos libros e a 
mágoa que producirá a súa perda:

La Guerra de Portugal enbiaré con el pagador sin falta porque no he tenido tiempo de 
acabarla. Esté v.m. cierto que no se le perderé ni alçaré con el libro, porque sé lo que se 
siente perder cualquiera (II/2109, 34).

O panorama internacional da máxima actualidade destila tamén na corres-
pondencia entre estes dous protagonistas de feitos determinantes nun espazo 
xeográ�co crucial para o mantemento da supremacía militar da coroa española, 
xusto nun momento en que o territorio peninsular se estaba a ver continuamen-
te ameazado polas incursións inglesas. Neste sentido, lémbranse os danos que a 
armada dese país viña de ocasionar en Cádiz á frota que estaba presta para saír 
para Nova España (II/2109, 30), ou a morte de Francis Drake, que é comentada 
con certa miudeza en maio de 1596, menos de dous meses despois de ter acon-
tecido:

Don Bernardino [de Avellaneda] desbarató en el canal de Baama a Draque y le tomó la 
mayor parte de sus navíos y que Draque murió de enfermedad (II/2109, 26).

Outro número importante de cartas remitidas dende a Coruña nesas mesmas 
datas e con contidos semellantes está constituído polas asinadas por Melchor de 
Teves, que informa igualmente de asuntos militares, problemas xurisdicionais 
entre a coroa e o bispado de Tui, nomeamentos de cargos militares, ou asuntos 
tan recentes como a toma de Cádiz por ingleses e holandeses. Para completar o 
panorama militar, as do gobernador xeral do Reino de Galicia, Luis Carrillo de 
Toledo, conde de Caracena.
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En canto ás procedentes de Santiago, hai un monllo importante de cartas asi-
nadas polos seus sucesivos arcebispos, Sanclemente Torquemada e Maximiliano 
de Austria, que están ao corrente dos sucesos militares nas costas de Galicia e 
agradecen ao conde o labor que está a desenvolver na defensa de Vigo. Sen saír-
mos do ámbito eclesiástico, García Guerra, capelán no mosteiro de San Domin-
gos, que máis adiante sería arcebispo de Nova España, escribe en 1604, dando 
conta dun “negocio enfadoso y prolixo” que atangue a nove relixiosas preñadas 
(II/2110, 64). De Santiago proceden tamén cartas do concello sobre a di�cultade 
de facer fronte á recadación de diñeiro que se lle reclaman, xunto coas habituais 
peticións de mercedes e favores.

As procedentes de Pontevedra abundan tamén nos temas da milicia, con co-
rrespondentes presentes nas da Coruña, como é o caso de Diego das Mariñas e 
Melchor de Teves. Entre os autores máis frecuentes �gura Felipe de Montenegro, 
que comparte co conde un forte compromiso co reino de Galicia e afeccións 
literarias. En 1596 solicita o favor de Gondomar para acadar o nomeamento de 
cronista de Galicia ou de procurador nas cortes (II/2122, 28), e uns anos máis 
adiante remítelle unhas redondillas (II/2157, 20). Comparten a amizade con 
Diego das Mariñas e está ao tanto das efemérides e acontecementos familiares do 
conde, tales como casamento dos �llos ou morte do irmán García. 

Dende Pontevedra chegan tamén cartas o�ciais do concello, con diversas soli-
citudes de favor. Nun caso solicita socorro se se dera a circunstancia de que arma-
das inimigas chegasen á ría, e noutro pide o apoio do conde contra a resolución 
dos abades da orde de San Bernardo de non admitiren galegos nos seus conventos 
(II/2130, 145). As peticións de favores de persoas de menos entidade son igual-
mente recorrentes. Por último, a muller tamén está presente na correspondencia 
remitida dende Pontevedra, especialmente na �gura de Francisca de Morana, que 
escribe dende o mosteiro de Santa Clara. As cartas da monxa amosan unha estrei-
ta relación co conde, con intercambio de regalos, agradecemento polas esmolas e 
favores outorgados ao convento ou mesmo visitas de familiares.

Respecto a Ourense, os problemas que re�icten as cartas son practicamente os 
mesmos, coa milicia en primeiro lugar, en concreto a situación de penuria extre-
ma dos soldados, que non reciben o socorro necesario, asunto do que responsabi-
lizan ao conde de Caracena, que ten a cidade “más fatigada que otro ningún lugar 
del reino” (II/2150, 48). Por outra banda, o licenciado Castaño, correxedor da 
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cidade, é o autor máis frecuente no grupo de cartas ourensán. En representación 
do seu cargo, reclama que se teñan en conta os cartos entregados a Zamora para 
o pago do servizo de millones (II/2110, 4). Finalmente, agraviado por Rodrigo de 
Vera, por mediación do cal lle �xeron información de vita et moribus e, en con-
secuencia sufriu desterro da cidade e cinco légoas en contorno, ten que renunciar 
ao correxemento en 1604 (II/2178, 152). 

O último grupo de cartas do que nos ocuparemos neste breve percorrido é o 
que se concentra xeogra�camente na zona de Ferreira, Sober e Laiosa. A natureza 
da maioría destas cartas é familiar, especialmente as que proceden de Ferreira, 
lugar onde casa dona Xoana Sarmiento, �lla do conde de Gondomar, con don 
Alonso de Lemos, conde de Amarante, de quen parten misivas con novas fami-
liares e peticións de favores. Tamén é correspondente habitual Alonso López de 
Lemos, pai do conde de Amarante.

Esta mesma familia escribe tamén dende Sober, sobre todo a partir de 1610. 
Xoana Sarmiento considera este lugar como “la aldea más sola que se puede 
imajinar”, xa que “no hai en que entrenerse i passar la vida”, e está a meditar 
a oportunidade que lle ofrece o seu pai de trasladárense a Valladolid (II/2119, 
189). Nesa mesma carta, solicita ao seu pai que se lembre dos Troncoso, criados 
xa vellos que serviron sempre con lealdade. 

De contido diferente, asinada tamén nesa localidade, Xoana Sarmiento escri-
be unha carta que revela as afeccións literarias do seu marido, o conde de Ama-
rante, que seguramente comparte co seu sogro, o conde de Gondomar. Neste 
sentido, a�rma que “don Alonso está mui contento con los sonetos que Sánchez 
dize le a de inviar”, e á �n da carta, no sobrescrito, reclama tres composicións 
concretas:

Don Alonso pide a Sánchez le ynbie una glosa del conde de Salinas que enpieza... y los 
zelos del conde, que enpiezan... y un soneto a la muerte del rei, que dize mató David al 
Filisteo. Estas me aga plazer de inbiarme con las demás (II/2113, 203).

Finalmente, dende Laiosa escribe María de Moscoso e Sandoval, que, como 
é ben sabido, é autora dunha carta en galego, e o seu �llo Antonio de Novoa e 
Lemos. Os temas que tratan son os habituais: petición de favores, en particular 
para o encabezamento das alcabalas, parabéns por nomeamentos de cargos para 
persoas do círculo de Gondomar, como Juan de Acuña, que es promovido á 
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presidencia de Castela en 1610, ou para o propio Gondomar cando parte como 
embaixador a Inglaterra.

En conclusión, pola ampla xeografía que abrangue o epistolario do conde de 
Gondomar discorren personaxes que representan todos os estamentos e cargos 
do tecido social da época. Dentro deste conxunto heteroxéneo, o reino de Galicia 
ten unha presenza destacada polas orixes do seu destinatario, polos cargos que 
ocupou en defensa das súas costas e polo papel de intermediario nas reivindica-
cións particulares dos seus naturais e do reino en xeral. Os escasos testemuños en 
lingua galega son re�exo desa variedade xeográ�ca e social: mulleres e homes do 
común, como Beatriz da Serra [GOND036, GOND037] ou o caseiro San Juan 
de Amorín [GOND046]; membros de familia �dalga, como María de Mosco-
so y Sotomayor [GOND043], Diego Sarmiento de Sotomayor [GOND038, 
GOND039], Rodrigo de Moscoso e Sandoval [GOND045] ou Juan de Lanzós y 
Andrade [GOND040]; funcionarios da monarquía, como o correxedor de Baio-
na, Obeso de Oriona [GOND044]; e, �nalmente, representantes do clero, como 
Lope Gallo de Avellaneda [GOND041].
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ANEXO

Listaxe de signaturas de volumes con correspondencia de Gondomar  
na RB

Na primeira columna indícase a signatura; na segunda transcríbese a etiqueta ou 
a cartela con indicación de título. Hai correspondencia entre estes rótulos e os 
asentos dos inventarios, de aí o seu interese. Na terceira columna danse as datas 
extremas das cartas contidas.

Signatura ETIQUETA / cartela / rótulo data

II/1850 CARTAS A DN. DIEGO SARMIEN 1615

II/2106 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Por mano del siglo XVIII: Cartas de varios sugetos, año de 1603.72

1602-1603

II/2107 CARTAS / VARIAS 1617

II/2108 EMBAJADA DE GONDOMAR

h. [1]r, por mano del s. XIX: Contiene copias de cartas y otros documentos 
y noticias de la época de la embajada de Londres del conde de Gondomar, 
embajador de España por los años de 1619 a 1622 y correspondencia con 
Dn. Baltasar de Zúñiga

1619-1623

II/2109 CARTAS / Á D. DIEGO / SARMIENTO

h. [1]r, por mano del I: Cartas de diferentes personas. Año de 1595 y 
1596. 93

1594-1597

II/2110 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1603-1604

II/2111 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

II/2112 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1608

II/2113 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1600-1610

II/2114 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Sobre h. [2], papeleta por mano del I: Cartas a Dn. Diego Sarmiento

1602-1608

II/2115 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1604-1619

II/2116 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1596-1619

II/2117 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1604, 1608, 
1619

II/2118 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Originales

1610-1619

II/2119 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO / 1561 À 1582 1561-1582

II/2120 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1600-1607

II/2121 CARTA. / A D. DIE. / SARMIE 1600
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Signatura ETIQUETA / cartela / rótulo data

II/2122 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1599-1611

II/2123 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO / 1600 À 1603 1600-1620

II/2124 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1601-1619

II/2125 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1600-1612

II/2126 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1608

II/2127 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO / 1605 Á 1606 1601,  
1605-1606

II/2128 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1592-1608

II/2129 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

En h. de guarda: Cartas de diferentes personas, año de 1609, 1610, 
1611, 1612

1609-1612

II/2130 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1603,  
1604-1605

II/2131 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1604, 1610

II/2132 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Cartela pegada a f. 1r: Cartas a don Diego Sarmiento.

Cartela pegada a f. 342r: Cartas varias 1539 a 1619

1539-1619

II/2133 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Entre doc. 194-195, tira de papel: Cartas de diferentes personas. Año de 
1608. 17

1608

II/2134 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1619

II/2135 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1598

II/2136 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1602

II/2137 CARTAS / A. D. DIEGO / SARMIENTO 1603

II/2138 CARTAS / A. D. DIEGO / SARMIENTO 1597-1600

II/2139 CARTAS / A. D. DIEGO / SARMIENTO 1597-1598

II/2140 CARTAS / A. D. DIEGO / SARMIENTO / VARIOS AÑOS 1599, 1600, 
1619

II/2141 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIEN 1563-1606

II/2142 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1608-1613

II/2143 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIEN 1610

II/2144 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1609

II/2145 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1592-1600

II/2146 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1598-1610

II/2147 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENT 1597-1599

II/2148 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1604-1619

II/2149 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1589-1596
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Signatura ETIQUETA / cartela / rótulo data

II/2150 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1603-1604

II/2151 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1595-1597

II/2152 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIE 1615-1616

II/2153 CARTAS / A DN. DIEGO / SARMITO / 1597 / Á / 1599 1597-1619

II/2154 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1598-1604

II/2155 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1607-1607

II/2156 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO 1604, 1607

II/2157 CARTAS / A D. DIEGO / SARMIENTO

Hoja de guarda: Cartas. / Año de 1596. / 71

1594-1597

II/2158 CARTAS / VARIAS 1612-1613

II/2159 CARTAS / AL CONDE / DE / GONDOMAR 1619

II/2160 CARTAS / A D. DIEGO / SARIMENT 1618-1619

II/2161 CARTAS / VARIAS. 1617

II/2162 CARTAS / VARIAS 1589-1596

II/2163 CARTAS / VARIAS 1593-1600

II/2164 CARTAS / VARIAS 1608-1612

II/2165 CARTAS / VARIAS. 1618-1619

II/2166 CARTAS / VARIAS. 1605-1612

II/2167 EMBAJADA / DE LONDRES / 1623

En hoja de guarda: Consultas y Otros Papeles sobre cosas de Ynglaterra. 
Año de 1623. 33

1622-1623

II/2168 CARTAS / VARIAS / M. S. 1613-1614

II/2169 CARTAS / VARIAS / M. S. 1615

II/2170 CARTAS / VARIAS. 1613-1622

II/2171 CARTAS / VARIAS 1599-1604

II/2172 CARTAS / DE / LONDRES / 1624

En hoja de guarda: Cartas y otros Papeles Escritos de Londres a S. M. por 
el marqués de Ynojosa, Don Carlos Coloma y Fray diego de la fuente de 
el año 1624

En hoja suelta: Inojosa El Marqués de. Cartas y otros papeles escritos 
desde Londres a S. M. en el año 1624. Manuscrito. Tomo 1 en folio mayor 
pasta. Sala 2.ª. Estante let. D. Pluteo 4±

1624

II/2173 CARTAS / A D. ALONS / DE / VELASCO

En hoja de guarda: Cartas y otras partes a Don Alonso de Velasco desde el 
año de 1612 hasta 1618

1612-1619

II/2174 CARTAS / VARIAS / DE 1618 1618

II/2175 CARTAS / VARIAS 1608-1614
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Signatura ETIQUETA / cartela / rótulo data

II/2176 PAPELES / DE / EMBAJADA

En hoja de respeto: Despachos del Embaxador de Ynglaterra y de España, 
Año de 1608. 4.ª parte. 50

1608

II/2177 CARTAS / VARIAS / DE 1598 1596-1598

II/2178 CARTAS / À D. DIEGO / SARMIENTO / 1604 1600-1604

II/2179 CARTAS / Á D. DIEGO / SARMIENTO / 1608. 1612 / 1613 1607-1620

II/2180 CARTAS / Á D. DIEGO / SARMIENTO / 1618 À 1620 1598-1620

II/2181 CARTAS / DE D. ANTONIO / SARMIENTO / 1635 À 1638 1633-1638

II/2182 CARTAS / VARIÀS 1610-1618

II/2183 CARTAS / DE / FELIPE III 1612-1613

II/2184 CARTAS / VARIAS

Entre docs. 12 y 13: De 1601 años. Tan Bien ay en este libro algunos 
Borradores de cartas de 1599. Gaspar Pérez [de Matallana]. Cartas de 
diferentes personas. Año 1601. 61

1597-1601

II/2185 CARTAS / VARIÀS 1617-1618

II/2186 CARTAS VARIAS 1514-1597

II/2187 CARTAS DE PERSONAGES

Consultas de Alemania y Flandes del año de 162[4]. 35

1624

II/2189 CARTAS Y PAPELES VARIOS 1610-1612

II/2190 CARTAS Y PAPELES VARIOS 1594-1598

II/2191 CARTAS Y PROVISIONES REALES 1620-1623

II/2195 CARTAS A DON LOPE DE ACUÑA 1546-1613

II/2196 RELACIONES Y CARTAS 1518-1603

II/2197 CARTAS VARIAS 1621-1625

II/2198 Tej.: CARTAS VARIAS 1613 A 1623 1622-1630

II/2199 CARTAS VARIAS 1618-1619

II/2200 PAPELES Y CARTAS VARIAS 1623

II/2202 PAPELES VARIOS

fol. 1r: Contiene copias de cartas de personajes, oficios expedidos en Pa-
lacio, provisiones Reales del tiempo de Felipe 2± y 3±, cartas del 1± al 
Marqués de Poza, Ministro y Presidente del tribunal de Hacienda, etc. 
desde el año de 1553 hasta 1626.

Contiene cartela fol. 2r: Papeles varios

1553-1617

II/2205 Tej.: CARTAS DE PERSONAGES 1478-1642
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Signatura ETIQUETA / cartela / rótulo data

II/2207 Tej.: CARTAS VARIAS

Cartas varias de Personages españoles del siglo 16, desde 1583 a 1599. 
Tomo 2.º.

Tras doc. 124: Cartas recibidas del año de 99 y 97. Lázaro Losada

1584-1599

II/2208 CARTAS AL REY DON FELIPE 4 1586-1642

II/2209 CARTAS PROVISIONES REALES DE FELIPE. 2 Y 3

[f.1r]: Contiene cartas, Provisiones Reales, y otros documentos del tiempo 
del Rey Don Felipe 2± y 3± y copias de papeles de varias materias de 
importancia de la época de dicho don Felipe 3±

1547-1643

II/2211 CARTAS Á D. LOPE DE ACUÑA

Folio 1r: Cartas de diferentes personas a Don Lope de Acuña, en diferen-
tes años / Diego Arevalo

1549-1585

II/2212 CARTAS VARIAS 1557-1609

II/2213 CARTAS VARIAS

II/2219 CONSULTAS / DEL CONSEJO / DE / ESTADO 1622-1623

II/2220 CONSULTAS / DEL CONSEJO / DE ÉSTADO / 1623 À 1624

Cartela pegada entre los folios 1 y 2 del doc. 23: Consultas del Consejo 
de Estado 1623, 1624

1623-1624

II/2221 CONSULTAS / DEL CONSEJO / DE ESTADO 1618-1621

II/2228 DESPACHOS / REALES / REPRESENTACIO[N] 1614-1615

II/2234 VARIOS / DE / BORGOÑA 1636-1639

II/2239 PAPELES / VARIOS 1603-1604

II/2422 SERVICIO / DE / MILLONES 1598-1621

II/2504 CARTAS VARIAS 1526-1599

II/2540 PROVISI / REALES

II/2541 CARTA / VARIA 1618-1620

II/2545 CARTAS / VARIAS. 1540-1580
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1. O VOLUME: VICISITUDES

En traballos publicados con anterioridade (Álvarez / Millán 2016 e Álvarez 2018) 
deuse noticia do volume Ocios poéticos del Illmo. Sr. Dn. Fr. Benito Gerónimo Fei-
joo, benedictino, manuscrito, compilado e copiado ao seu pasamento. Tamén Ro-
drigo Olay (2016) resume as súas vicisitudes e, tras considerar o contido, escolma 
e edita os poemas que considera inéditos da autoría do padre Feijoo; máis tarde 
(Olay 2019) confirma a do que resulta ser o primeiro poema coñecido de Feijoo 
(1701), que este editara mantendo o anonimato.

Brevemente, por contextualizar, o volume Ocios poéticos (OP) foi confecciona-
do tras a morte do padre Feijoo (Casdemiro-O Pereiro de Aguiar 1676 – Oviedo 
1764), co ánimo de reunir os “ocios poéticos” do ilustre bieito. Así consta nunha 
nota inicial, tardía (do momento da transmisión comercial, 1900), que polo seu 
interese e para comodidade dos lectores copiamos de novo; téñase en conta que 
se trata de noticias indirectas sobre feitos e motivacións moi anteriores no tempo:

Este manuscrito lo halle en Perdecanay, en poder de la ama de llaves del fraile exclaustra-
do de la orden de los benedictinos, Fr. Bonifacio Gonzalez, quien lo heredo del Superior 
de la Orden, en el Convento de San Benito de Lerez, (provincia de Pontevedra), donde 
residio el Illmo Sor Dn. Fr. Benito Geronimo Feijoo, y que por orden del citado Superior, 
se mando recopilar en este manuscrito todos los ocios poeticos del ilustre benedictino, 
Fr. Benito Geronimo Feijoo. | Vigo 9 de Noviembre de 1900 | Francisco Melendez Polo.

A nota deixa entrever certa relación de consecuencia entre o feito de residir 
Feijoo en Lérez e a decisión de compilar no manuscrito todos os seus ocios poé-
ticos, pero o lugar de confección é con toda probabilidade Oviedo, non só por 
estaren alí as súas pertenzas á hora do pasamento, senón porque ao pé da Décima 
laudatoria inicial se di que esta “es de Don Manuel Sanchez Salvador, Ministro, 
que fue de esta Real Audiencia, y murio, siendo alcalde de corte”; o deíctico sinala 
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cara á Real Audiencia de Asturias, onde foi alcalde maior entre 1748 e 19581. In-
sistimos en que se trata dunha copia: cabe supoñer que os documentos orixinais, 
considerados xa valiosos no seu tempo, permanecerían ben custodiados polos 
seus albaceas ou herdeiros, e probablemente pasaron a Samos en cumprimento 
da derradeira vontade.

Carecemos da data de confección, que debeu de ser inmediata, pero en todo 
caso non anterior a xaneiro de 1767, data en que morre o autor da Décima; 
se os datos da nota inicial fosen certos e estivesen interpretados correctamente, 
habería que atrasar a confección ata o século xix, pois nela dise que o Superior 
que o manda compilar é o mesmo que llo entrega a Bonifacio, tras a desamorti-
zación e a exclaustración do frade2. Nada sabemos da identidade do compilador 
e amanuense, nin hai elementos que nos permitan a�rmar que se trate dunha 
copia única. 

Segundo consta nunha nota inicial tardía, o texto pasou en Lérez do entón 
Superior a Bonifacio González, frade bieito exclaustrado, que sería párroco de 
Perdecanai desde 1857 ata o seu falecemento en 1891. Daquela o manuscrito 
viaxou de Oviedo a Lérez, en data e por motivo descoñecidos. Ao �narse o novo 
propietario, queda en poder da ama, que decide vendelo; así é como, por medio 
de Francisco Meléndez Polo, que asina a nota, chega á propiedade de Justo E. 
Areal, que dá noticia del e edita boa parte dos textos en 1901.

Areal morre ao ano seguinte. No tempo que media entre a publicación e o seu 
pasamento o volume debeu pasar a mans de José Millán, o coñecido editor pon-

1 Non se descarta que tivese algún outro protagonismo no proxecto compilatorio, pois era un devoto 
admirador da obra do padre Feijoo. Este refírese a el, en 1749 (1765: 32-33), de forma laudatoria como 
“dignisimo Ministro de esta Real Audiencia”, e engade aínda que “el expresado Cavallero, que no solo 
es un noble Legista, mas tambien a�cionado à todo género de bella literatura” e “tiene todas mis Obras, 
las ha leído todas”; e, de feito, exhíbeo como �rme partidario e defensor público fronte ás acusacións de 
plaxio de Soto Marne: “Es muy a�cionado à mis Escritos. Por lo qual le pareció muy justo vindicar, en la 
parte que pudiese, mi honor iniquamente ofendido con la nota de Autor plagiario; en cuya consecuencia 
presentò mi Carta impresa, y el Tratado del Ilustrísimo Languet à algunos Sugetos...”. Rioxano (Lum-
breras, c. 1706), morreu en Madrid o 27 de xaneiro de 1767, onde era alcalde de casa e corte (para unha 
brevísima biografía, véxase González 2004: 112 e http://dbe.rah.es/biogra�as/45069/manuel-domingo-
sanchez-salvador).

2 Podería entenderse que a identidade é no cargo e non na persoa que a ocupa, mais trataríase igualmente 
de superiores de mosteiros diferentes. O derradeiro abade de Lérez (1832-1835) foi Ignacio Fernández de 
Ulloa, natural de Chantada, que tomara o hábito en San Isidro de Dueñas en agosto de 1791 (Zaragoza 
1994: 430).



OS TEXTOS EN LINGUA GALEGA DOS OCIOS POÉTICOS DO PADRE FEIJOO

445

tevedrés, ao que o unía unha estreita amizade, pois este era tamén o bibliotecario 
da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra (un dos antecedentes do Museo de 
Pontevedra, fundado en 1927) e Areal manifestara publicamente o seu desexo de 
que o manuscrito pasase ao que chamou “Museo Arqueolóxico de Pontevedra”. 
Estivo oculto dos compiladores dos textos da Idade Moderna ata que un tatara-
neto de José Millán o redescubriu, con escasas noticias sobre o posible paradoiro 
ata promediar os anos sesenta, moi pouco difundidas en todo caso (Álvarez / 
Millán 2016, Olay 2016). 

2. O VOLUME: CARACTERÍSTICAS

O título Ocios poéticos del Illmo. Sr. Dn. Fr. Benito Gerónimo Feijoo, benedictino 
posto polo compilador non ofrece moitas dúbidas desde o seu punto de vista. 
Coma outros libros dos séculos xviii e xix de título semellante, recolle a obra 
poética dunha persoa que é sobranceira por outra actividade ou condición, mais 
que inviste os momentos de lecer en cultivar o seu talento literario, con frecuencia 
a través de composicións circunstanciais. Para o compilador, as obras recollidas e 
mandadas copiar son da autoría do padre Feijoo, ou en todo caso atribuíbles a el 
sen que nin o carácter das composicións, nin a lingua empregada nin a caligrafía 
ofrecesen materia de dúbida; con todo, como veremos, a partir dun certo lugar 
engade pezas doutros autores, citados polos seus nomes, que tamén encherían os 
ocios do ilustre bieito.

O libro, encadernado en pergameo, está constituído por cadernos desiguais 
de base 16 pp., aos que, como veremos, se engaden tres follas no inicio e outra 
ao �nal, e se intercala outra no primeiro caderno. A numeración en arábigos, 
feita polo copista con tinta, comeza no n.º 1 coa compilación (p. 11 do volume); 
chega así ata o 282, inclusive, e continúa a lapis, de forma e posición máis des-
coidada, quizais doutra man, ata a penúltima páxina escrita, a 287. A escritura do 
volume, con caligrafía e posta en páxina moi coidadas, acordes co esmero xeral 
da factura, é sempre da mesma man, tanto nos textos copiados coma nos índices, 
dedicatoria, etc. 

No inicio, tras a folla de garda, o compilador colocou unha “tabla”, a dúas 
columnas, co contido do volume. 
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3. O VOLUME: CONTIDO E ESTRUTURA

3.1. Preliminares

Tras a folla de garda (i-ii)3 comeza o índice ou táboa de contido, a dúas columnas 
(iii-v). A carón do título abreviado de cada peza, na marxe dereita da columna, 
�gura a páxina de inicio; os espazos en branco entre a letra e os número énchense 
cunha coidada liña de raias. Ocupa dúas páxinas completas e tres cuartas partes 
da terceira, onde se interrompe tras anotar o “Romance en lengua gallega” na 
páxina 274; as restantes pezas non �guran no índice.

No verso da derradeira páxina de índice (vi) están encolados o ex-libris de 
Fr. Bonifacio González e mais a nota manuscrita de Francisco Meléndez Polo, 
asinada en Vigo o 9 de novembro de 1900, declarando a procedencia do libro no 
momento da compra por Areal.

Segue a páxina (vii) co título e a décima “Al retrato del Autor de un apasio-
nado”, da que é autor don Manuel Sánchez Salvador, segundo se di ao pé, xa 
falecido no momento da compilación.

No recto da folla seguinte (ix) está encolado o retrato de Feijoo aludido na 
décima anterior, un gravado asinado por Palomino (Juan Bernabé Palomino y 
Fernández de la Vega, 1692-1777), co pé “R.mus P. M. F. BENEDICTUS HIE-
RONYMUS FEIJOÒ, / BENEDICTINUS. / Ætat 57” e a fe da autoría, “Io-
hannis á Palomino delineavit et sculpisit Matriti”. É previsible que fose tomado 
do natural e que fose realizado en 1733, pois aparece publicado por primeira vez 
en 1734, na anteportada do tomo VI do Teatro crítico4.

Pecha o grupo de elementos preliminares unha “Dedicatoria al Autor deesta 
obra en Redondillas” (xi-xii), de autor que ata hoxe nos é descoñecido (editada, 
como anónima, por Rodrigo Olay Valdés (2018: 459-461).

3 Identi�camos con romanos as páxinas do libro non numeradas, que anteceden as marcadas con arábigos 
polo compilador.

4 Esta foi a imaxe iconográ�ca do padre Feijoo. A partir dela �xéronse outras tiraxes, por veces asinadas por 
outros gravadores que se limitaron a retallar ou acondicionar a prancha, e novas versións en gravado ou 
en pintura (cfr. Rodríguez / Rodríguez 2014: 108-133). 
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3.2. A colectánea

Na sétima folla do volume comeza a colección de textos propiamente dita. 
O título da primeira peza está antecedido dunha frase de imposible lectura, pro-
bablemente unha epígrafe. Foi elaborado co volume xa moi adiantado ou �nali-
zado, polo tanto é doado seguir escrupulosamente a súa orde e paxinación, con 
algunhas salvidades:

• Falta o “Romance” que ten como primeiro verso “Bien se que adora à 
Amarilis”, na páxina 126.

• Entre os dous títulos que remiten respectivamente ás páxinas 185 e 186 
coloca “Al mismo assumpto en lengua Gallega. Quintillas... 186, y 191”. 
Na páxina 186 �gura, efectivamente, un poema en tres quintillas que 
desenvolve en galego o mesmo asunto dos dous xeroglí�cos anteriores, en 
castelán, cos navíos ardendo na ría de Vigo tras o desastre da batalla de 
Rande; dentro do texto, na marxe, pon unha nota remisiva ao fol. 191. 
Fóra de ordenación, anticipándose, coloca xa tamén o poema “Llanto 
de la Flota por una Nympha Gallega. Quintillas”, que ocupa as páxi-
nas 191-194 e non repite no lugar correspondente. Probablemente se 
confundiu e, ao se dar conta do salto, reparouno incluíndo a páxina do 
primeiro na liña, para logo continuar co índice.

• Unha reparación similar xusti�caría “Contra el falso milagro atribuido a 
San Francisco de Paula. Décimas... 173, y 174”. Semella que lista pola pá-
xina de inicio do poema, pero logo repara en que na páxina anterior está o 
longo título explicativo e engádea no índice. Cando na páxina precedente 
só �gura o inicio do título ou nota xusti�cativa non actúa deste xeito.

• O índice remata co “Romance en lengua Gallega”, que ocupa as páxinas 
274-280. A que se debe a interrupción? Remataba aquí o plan inicial de 
compilación dos ocios poéticos do padre Feijoo? Constitúen algún tipo 
de unidade fronte ao resto, quizais explicada na epígrafe da primeira pá-
xina, hoxe ilexible? Trataremos este conxunto separadamente. 
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Primeira parte, pp. 1-280

Entre as páxinas, numeradas polo copista, sucédese un conxunto das 111 pezas 
listadas no índice. A maior parte son poemas (décimas, quintillas, liras, cuartetas, 
romances, algún soneto...), case sempre de circunstancias, non exentas de humor 
e de trazos propios dun xoguete literario. Excepcionalmente, advírtese de que se 
trata dun exercicio de tradución (“Soneto traducido de la Menagiana, tomo 2. 
Pag. 341 edic. 1.ª Paris año de 1729”, 29; “Epita�o del Aretino Poeta satírico, è 
impio, traducido de otro italiano”, p. 111); noutros casos, na motivación explí-
case que se trata dunha réplica a outro poeta ou de aceptar un desafío literario. 
Na parte �nal inclúense dous textos en prosa relativamente longos (“Carta de un 
mozo de mulas” 1.ª e 2.ª, pp. 205-273). 

Só hai indicación de autor en “A la Antiquissima, Nolissima [sic], Estatica, 
i Etica ciudad de Soria. Décimas del Padre Butrón” (p. 197). De José Antonio 
Butrón y Mújica (1657-1734) hai aínda outros poemas na parte �nal do volume. 
Os editores e estudosos da obra feijoniana dan por boa a atribución dos outros 
poemas a Benito Jerónimo Feijoo, con raros casos de excepción ou dúbida. Olay 
(2016: 417-427) incorpora ao seu “Índice de testimonios de la poesía publicada 
de Feijoo” trinta e tres novos poemas, todos os comprendidos entre as páxinas 
1-185 que non foran publicados por outros editores e mais un par de coplas dun 
exorcismo en Casdemiro (p. 203); ao tempo, non cuestiona a autoría dos outros 
poemas incluídos nese treito. 

Os textos de autoría discutible, por discrepancia entre os estudosos do seu 
labor poético, están comprendidos no último terzo do índice xunto con outros 
indubitables (pp. 186-280). Olay (2016: 427) coloca estas catro pezas de OP 
entre os cinco “Poemas publicados que presentan problemas de atribución”. Son 
as seguintes:

a. A “Décima contra Sotomarne” [Si el lego que sirve �el…] (p. 194)5. Areal 
(1901) non a inclúe na súa edición, quizais alertado polo feito de que 
Feijoo se citase a si mesmo, e anota a dúbida no manuscrito co seu lapis 
vermello. Con variantes circulou por España e América como mostra de 

5 Con anterioridade inclúese a décima “Al Archifalsario escriviente el Pe Soto Marne” (p. 180), esta atribuída 
sen dúbida ao padre Feijoo. Ao pé dela, o amanuense anota “Vid. fol. 194”, en remisión á que nos ocupa. 
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erudición e inxenio, con diversas atribucións autoriais e como anónima; a 
décima altera para a ocasión estoutra atribuída ao padre Isla (1703-1781)6.

Habiendo oído un sermón á un Predicador afamado, preguntaron á el P. Isla, 
qué le habia parecido, y respondió con la siguiente

decima.
Si el Lego, que asiste �el
Al Padre Soto, tuviera
Otro Lego, y éste fuera
Mucho mas Lego que él; 
Y escribiera en un papel
De estraza manchado, y roto,
De toda ciencia remoto
Un Sermon; este Sermon
Fuera sin comparacion,
Mejor que el del Padre Soto.

Imaxe 1. Décima denigratoria de Soto Marne, OP, p. 194

6 Isla, José Francisco de (1797): Rebusco de las obras literarias asi en prosa, como en verso, del P. Josef Francisco 
de Isla, de la extinguida Compañía de Jesus. Tomo primeiro. Madrid: Pantaleon Aznar. 
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Imaxe 2. Soneto ao novísimo impugnador do Theatro crítico, OP, pp. 179-180

b. O soneto “Al novíssimo impugnador del �eatro crítico, que en 2 tomos 
acaba de parecer en Salamanca” [Plaza, que à plaza sale un valadron…] 
(pp. 179-180), que ten sólida tradición de atribución tanto a Feijoo coma 
a Sarmiento (Olay 2016: 353), mais no caso deste apoiada non só pola 
inclusión nas tres coleccións máis acreditadas que constitúen o seu cor-
pus7 senón porque noticias da época repiten que frei Martín a publicou 

7 Véxase a “Guía de fondos de Martín Sarmiento en arquivos e bibliotecas (por orde alfabética)”, do Proxec-
to Sarmiento, do Consello da Cultura Galega en colaboración co Instituto da Lingua Galega (I. P. Hen-
rique Monteagudo, http://www.consellodacultura.gal/sarmiento/�les/2008/04/guia_de_fondos1.pdf ): 
colección do Arquivo da Casa Ducal de Medina Sidonia, COL. MS (SLB): Tomo I, f. 291r; colección da 
Biblioteca Nacional, COL. DÁVILA: Tomo I.1 (f. 282). BN, Ms. 20.374, Micro. 301; colección da Real 
Academia de la Historia, Tomo I, (f. 224), RAH Ms. 9/1817.
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nunha folla solta8. É coñecida a resistencia de Sarmiento a dar ao prelo as 
súas obras, un silencio que rompe en contadísimas ocasións e case sempre 
en defensa de Feijoo, e ata onde sabemos só a Demonstración Critico Apo-
logética (1732) saíu co seu nome; non semella verosímil, con todo, que a 
folla circulase en Madrid con atribución falsa sen protesta por parte súa.

c. Os dous poemas en lingua galega dedicados ao desastre da Frota da Prata 
na ría de Vigo, o breve “Al mismo assumpto en lengua gallega”, en tres 
quintillas (p. 186) e o máis longo, co mesmo metro, “Llanto de la Flota 
por una Nympha Gallega”, sobre os que volveremos. Areal, que as dá a 
lume, manifesta as súas dúbidas (“los inteligentes lo dirán”, 1901: vi), 
mais non son tan �rmes como para non incluílas no volume e colócaas 
nun capítulo �nal temático, onde tamén inclúe os dous xeroglí�cos en 
castelán co mesmo asunto (p. 185 do manuscrito). Olay expón de xeito 
axustado os fíos fundamentais do debate sobre a autoría e a alí remitimos 
(2016: 352-353). Condensando aínda máis, a favor de B. J. Feijoo xoga 
que os dous poemas �guran en OP como obra súa, que a López Peláez 
(1902) tamén lle parecen del e que do máis extenso existe unha versión 
manuscrita no Museo de Pontevedra que tamén foi atribuída, de xeito 
independente, ao padre Feijoo. En contra, adúcese non haber constancia 
de que Feijoo usase a lingua galega noutros escritos e unha tradición inau-
gurada por Álvarez Blázquez (1959) que o atribúe ao seu irmán Anselmo, 
baseándose en que deste si se coñece un poema en galego9 e en que tiña 

8 Así se di expresamente no vol. i da colección de Medina Sidonia (copiada ca. 1770-1778), a fonte 
máis esmerada e importante para o coñecemento do seu legado: “Este soneto le compuso el Pe. Mro. 
Sarmiento, el año 1749, y le imprimio en una hoja volante” (Monteagudo / Viso 2009: 193). Tamén o 
copista da colección Dávila (copiada pouco máis tarde, 1784-1785) se fai eco: “Este soneto le compuso 
el Pe. Mtro. Sarmiento el año de 1749 y le imprimió en unha hoja volante”, comentario ao que un dos 
máis recoñecidos compiladores da bibliografía feijoniana replica “No conozco la hoja volante a que alude 
el copista, ni parece que nadia la haya visto” (Caso / Cerra 1981: 148). 

9 “De don DE DON ANSELMO FEICO Y Monte Negro, vezino de la Granja Del Mato, Reyno de 
Galicia, Provincia de Orense. | En Idioma Gallego. | GLOSSA.”. Primeiro verso: E vos non vedes à teima. 
Publicado, con outro do seu irmán Plácido, tamén en galego, en Sagradas Flores del Parnaso, de la bien 
templada lyra de Apolo, que a la reverente catholica acción, de aver ido acompañando sus Magestades al 
SSmo. Sacramento, que iba a darse por Viatico á una Enferma, el día 28 de Noviembre de 1722. Cantaron 
los mejores cisnes de España... Madrid: Imprenta de Juan de Ariztia, p. 135. Transcrición, edición e copia 
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condicións para ser o “eu” lírico por estar presente na defensa da praza 
de Vigo contra os ingleses. Sobre a febleza destes argumentos volveremos 
máis adiante.

O último poema desta serie é o “Curioso Romance en Lengua Gallega, que 
cuenta el Galanteo, y Celos de Mozo, y Moza de aquella Plebe”, seguido dunha 
exposición en prosa sobre a lingua galega (pp. 274-280). Areal (1901: ix) non 
o incluíu na súa edición por crer que non é da súa autoría, sen dar máis expli-
cacións; por contra, Álvarez Blázquez (1959), que non chegou a coñecelo por 
estar na altura o manuscrito dos OP aínda perdido, tamén llo atribúe a Anselmo 
Feijoo. Volveremos sobre o asunto no seguinte capítulo.

Segunda parte, pp. 281-288

A segunda parte, non listada na táboa de contido, é menos homoxénea. Salvo a 
primeira peza (pp. 281-281), está numerada con lapis, no noso parecer por outra 
man. Hai tamén diferenzas no menor esmero da caligrafía e na posta en páxina. 
Son seis pezas, cinco en verso e unha en prosa.

Non hai dúbida de que tres poemas non son de Feijoo, pois menciónase ex-
presamente outra autoría: “De Fruíme sobre esta copla” (p. 281), no que Diego 
Cernadas de Castro glosa en lingua galega a copla “Adan non pudo pecar. / 
Christo non resucitòu. / San Juan non ò bautizòu. / Ningun se pode salvar”; “Al 
cavallo de bronze de el Retiro Canción Real de el Padre Joseph Butron” (p. 285); 
e “El mismo Padre Butrón en ocasión de por�arle los colegiales de San Ambrosio 
de Valladolid para que dixesse algo” (p. 286). 

A eles pode sumarse outro poema que narra en ton xocoso un sucedido, con 
implicacións de protocolo e xerarquía, localizado fóra do seu ámbito xeográ�co e 
da súa orde: “Competencia, que el Prior de San Juan de Dios de la Villa de Ocaña 
tuvo con el Padre Retor de la Compañía de Jhesus y con el Padre Prior del Car-
men de la misma Villa sobre preferencia de assientos. Decimas” (pp. 283-284, a 

do orixinal accesibles en Gondomar: http://ilg.usc.es/gondomar/es/index.php?action=�le&id=xml�les/
GOND033.xml.
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primeira a dúas columnas). Parece probable que alguén máis próximo dos feitos, 
quizais o mesmo autor, llo remitise sabendo das súas afeccións. 

“Apuntamientos de un Chronista Español para la Historia de Este medio si-
glo” (p. 284, a dúas columnas). Areal non o edita nin o sinala no manuscrito; 
Olay (2016) non o menciona, de modo que ignoramos os motivos de exclusión. 
Existe cando menos outra copia manuscrita do século xviii, co título “Asuntos 
que se han de tener presentes para continuar la Historia de España en este siglo”, 
anónima (BN MSS/23132/6).

O volume remata coa copia da “Carta de el Rey de Prusia a Mr. Formey Se-
cretario de la Academia de Berlín en 27 de septiembre de 1759, avisandole de la 
muerte de Maupertuis, su ministro” (p. 286).

4. OS TEXTOS EN GALEGO

Por tanto, no volume OP �guran catro textos en galego, tres sen indicación de 
autoría e outro “De Fruime”. O primeiro e o segundo, “Al mismo assumpto 
en lengua gallega”, en tres quintillas (p. 186) e o máis longo, co mesmo metro, 
“Llanto de la Flota por una Nympha Gallega”, eran coñecidos porque, por for-
tuna, foran incluídos por Areal (1901) nas súa selección, mais a desaparición do 
manuscrito supoñía un atranco para ao seu estudo. O terceiro, “Curioso Ro-
mance en Lengua Gallega, que cuenta el Galanteo, y Celos de Mozo, y Moza de 
aquella Plebe” só foi mencionado por Areal, polo que permaneceu oculto para 
os estudosos ata que reapareceu o volume OP. O texto de Fruíme era coñecido, 
mais unha nova versión sempre engade novos elementos para o estudo da lingua, 
literatura e cultura dunha época tan parca en testemuños. Todos eles foron incor-
porados ao proxecto Gondomar, a onde remitimos, xunto ás edicións e estudos 
que se mencionarán en cada caso.

4.1. Pranto da ninfa Zigalia

Ademais dos dous poemas de OP, en 3 e 15 quintillas, respectivamente, conta-
mos con outra versión manuscrita do poema extenso conservada no Museo de 
Pontevedra (Manuscritos, 1-21), entre os papeis de Salvador Cabeza de León, co 
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título “Llantos de la Ninfa Zigalia”10; a copia pontevedresa (no sucesivo, MP), 
ademais de presentar variantes textuais, inclúe ao remate outra estrofa de catro 
versos e unha nota aclaratoria do signi�cado da derradeira palabra. En Álvarez / 
Millán (2016) foron estudadas, cotexadas e editadas todas tres; remitimos alí 
para os datos que sustentan as a�rmacións do resumo conclusivo que segue.

O desastre da Frota da Prata (1702) foi un acontecemento que conmocionou 
a sociedade española da época e moito máis os que a viviron de preto, como con 
certeza ocorreu en todo o ámbito as Rías Baixas. Entre 1701 e 1707 Feijoo está 
en Lérez, primeiro como Pasante e despois como Lector de Filosofía (Odriozola 
1965a: 137), polo tanto moi preto do lugar da batalla e a unha distancia máxima 
de dúas leguas desde onde podería contemplala a salvo e en vivo. Non temos o 
seu testemuño sobre as súas vivencias diante dos graves sucesos, pero si o dun 
novísimo Pedro Joseph, que era discípulo nesas datas e que, xunto con outros, 
tivo que ser evacuado a posicións interiores máis seguras; o impacto foi tal que 
así o lembra en 1767 o xa idoso Martín Sarmiento, ao facer balance da súa obra 
en relación coa súa biografía nesa sorte de curriculum vitae que é o Catálogo de 
los pliegos (Santos 2002: 74):

1695 A la noche de 9 marzo, nazi yo; y el dia 19 me bautizaron con el nombre de 
Pedro Joseph.

1702 Eché mi primera �rma en la plana de 4, y a mediado de octubre, quemó el Inglés 
la �ota de Vigo, en Redondela; y las 40 monxas de Santa Clara de Pontevedra, 
huyeron a Tenorio, y yo con ellas. Asta 710 escrivi muchos pliegos para cosas de 
mis padres, y para la Grammatica.

En OP o suceso está tratado en tres ocasións. Primeiro nun par de “Gerogli-
�cos” (p. 185) que, por estar en castelán, ninguén dubida en atribuír ao padre 
Feijoo (cf. Olay 2016, co número 74), salvo Álvarez Blázquez (1959: 264), que 
tamén llos apón a Anselmo porque “o segundo dos cales ven ser coma unha in-
troduzón das quintillas galegas”. 

10 Esta foi considerada autógrafa polo ilustre polígrafo e bibliógrafo Antonio Odriozola (1965b: 157), res-
ponsable da Exposición bibliográ�ca del Padre Feijoo (1676-1764), promovida polo Museo de Pontevedra 
en 1964. O cotexo con outros textos con seguridade autógrafos non permite concluír con certeza.
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Imaxe 3. Xeroglíficos do padre Feijoo sobre a batalla de Rande, OP, p. 185

Séguenlle as tres quintillas “Al mismo Asumpto” (p. 186) e logo, un pouco 
máis adiante, o poema “Llanto de la Flota por una Nympha Gallega. Quintillas” 
(pp. 191-194). 

A propósito dos tres testemuños en galego, en Álvarez / Millán (2016) chégase 
ás seguintes conclusións:

1. A versión breve non é o xermolo do poema extenso, senón ao contrario: 
probablemente foi acurtado e cambiada a orde das tres quintillas seleccio-
nadas para servir como xeroglí�co. Canto á versión longa, OP presenta 
maior grao de re�exión sobre a forma grá�ca do galego e un sistema grafe-
mático máis elaborado ca MP, polo que cabe presumir que esta sexa máis 
antiga; en todo caso, unha non é un simple traslado da outra.

2. Da análise lingüística do texto, e máis concretamente da variación diató-
pica, conclúese que o texto ten algúns trazos moi particulares que con-
ducen a un pequeno territorio ourensán situado na contorna da cidade 
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de Ourense, sobre todo ao S e E desta, que comprende Casdemiro11. Os 
riscos diferenciais ourensáns de MP practicamente desaparecen en OP, 
supoñemos que a causa dun cambio de posición verbo das características 
dun galego escrito (de preferencia supradialectal), en consonancia coas 
mudanzas grá�cas xa referidas. 

3. A versión MP puido realizarse en data inmediata, aínda baixo a impresión 
dos feitos, pero OP é de datación posterior máis difusa.

4. Verbo da autoría, a análise revela que non hai ningunha razón para negar-
lla a Benito Jerónimo Feijoo. Posto que está nunha parte en que todos os 
outros poemas son atribuídos a el polos estudosos (salvo a citada “Décima 
contra Soto Marne”) e polo compilador, parece lóxico que estes tamén o 
sexan; en todo caso, son os de opinión contraria os obrigados a probar 
que el non pode ser o autor. Vexamos os dous argumentos dados en con-
tra ata o momento:

 – “... a causa de estar (...) escritos en lengua gallega, y al no haber cons-
tancia de que Benito Jerónimo la utilizase nunca en sus escritos” 
(Olay 2016: 352). Non podemos entrar nas razóns do padre Feijoo 
para non usar con maior frecuencia o galego nos seus escritos, a pesar 
de ser esta, sen dúbida, a súa lingua familiar inicial12. Non estraña, en 
todo caso, sabendo que no seu tempo a lingua vivía vizosa na orali-
dade pero era inusual na escrita. Ata que punto nesa falta de cultivo 
máis intenso in�uíu o feito de residir a maior parte da súa vida adulta 
e activa, cando podía tomar consciencia, fóra de Galicia?: iso explica-
ría por que, por contra, puido facelo estando en Lérez e en ocasión de 
tanto impacto emocional. Xa o dixo tamén Álvarez Blázquez (1959: 
262): “Non é que fose estrano que o P. Feixóo escribira en galego, tal 

11 Reforza a autoría dun Feijoo Montenegro, obviamente, mais non eran eles os únicos ourensáns cultos 
desa contorna capaces de poetizar na altura (Álvarez / Millán 2016: 263).

12 Antolín López Peláez, facendo un canto acendido ao uso do galego por parte Sarmiento, por amor e 
vindicación da lingua propia e dos seus pais, sinala que foi “más simpático en esto qué Feijoo”, e engade 
en nota a rodapé, semella que  esperanzado, “El erudito y diligente D. Justo E. Areal, ha encontrado re-
cientemente dos poesías gallegas que parecen de Feijoo, á quien se le atribuyen en un antiguo M.S. (López 
1901: 303). Refírese, naturalmente, a estes, publicados por Areal nese mesmo ano.
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coma, en realidade, o �xeron seus hirmáns”13; chamamos a atención 
sobre a esaxeración de a�rmar que o seu irmán Anselmo escribiu 
“otros textos poéticos en gallego”, pois só conservamos un único tes-
temuño.

 – “o que causaba estraneza [para a atribución ao padre Feixoo] era 
aquila viva visión do combate naval de Rande, aquila fonda amar-
gura de quen parescía tivese presente nos ollos o dramatismo de tales 
xornadas” (Álvarez Blázquez 1959: 262). O argumento é facilmente 
rebatible: porque é falso que sexa preciso asistir en primeira persoa a 
feitos comprobables para narralos con dramatismo e fonda emoción 
poética, como demostra a boa poesía de todos os tempos; porque non 
convén confundir o poeta co “eu” lírico; e porque, mesmo buscando 
a verosimilitude a modo de crónica e non de poema, o “testigo” alu-
dido non é un dos protagonistas na defensa da frota senón a ninfa 
Zigalia (acrónimo de Galicia) elixida polo autor como voz narradora. 
Por outra banda, por se cumprise o impacto emocional directo, xa 
mostramos que tamén Benito Jerónimo, aos seus 26 anos, estaba ao 
pé do escenario da batalla naval. 

Quixemos mostrar a escasa consistencia dos argumentos para negarlle a auto-
ría do poema ao padre Feijoo e atribuírllo ao seu irmán Anselmo. A prol do irmán 
máis vello podemos aducir, ademais, os seguintes argumentos: hoxe sabemos que 
iniciara xa a súa actividade poética en 1701 (Olay 2019); a pericia versi�cadora 

13 O pai, Antonio Feijoo Montenegro, tiña fama de poeta talentoso e prolí�co, con gran capacidade para 
repentizar longos poemas (Cid Rumbao 1948). De Anselmo e Plácido só coñecemos cadanseu poema, 
presentados nun certame en Madrid en que non había esixencia nin limitación lingüística, polo tanto 
escritos excepcionalmente en galego por propia vontade (1723). Ambos fan, con todo, a �nta de estaren 
dalgunha maneira obrigados pola contorna familiar e de non teren habilidades acreditadas como poetas. 
Di Plácido: “Escoiten, que falo eu / na miña lengua galega, / que, anque teño a musa lega / e pra copras 
non naceu, / unha nai que me pareu / i autra vella miña tía / deron conmigo á porfía / sobre o galego 
falar, / e nil me mandan glosar / el acaso de este día. / Pero eu ben podo decir / que, anque en ela me criei, / 
eínda falar non-a sei / nin eínda a sei escribir. / Mas por non dar que sentir / á nai que en min se revé, / 
gardando de �llo a fe, / dixen: «eu porei na glosa / unha acción tan relixiosa», / y el ver los reyes a pie”. 
E Anselmo: “¿E vós non vedes a teima / en que deu a mía xente, / que hei de glosar de repente / sin ter 
xeño nin freima? / (...) a trompicós vou andando, / que meterme na poesía / foi en min gran loucaría”. 
<http://ilg.usc.gal/gondomar/es/index.php?action=texts&q=author:Feijoo%20y%20Montenegro>.
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e o talento literario da peza están á altura dos demostrados por Benito Jerónimo 
noutras pezas de OP, que sen seren extraordinarios están moi por riba dos ex-
hibidos polos seus irmáns dúas décadas máis tarde nos únicos poemas que lles 
coñecemos; e, sobre todo, os ecos e paralelismos da Farsalia de Lucano conducen 
á vasta cultura clásica e aos gustos literarios do padre Feijoo, ben documentados 
(véxanse, entre outros, Otero Pedrayo 1972 e, máis recentemente, Olay 2015). 

4.2. Galanteo de mozo e moza

O “Curioso Romance en Lengua Gallega, que cuenta el Galanteo, y Celos de 
Mozo, y Moza de aquella Plebe” (pp. 274-280) pecha a táboa de contido inicial, 
co título abreviado como “Romance en lengua Gallega”. Para a edición e estudo 
remitimos a Álvarez 2018; para o facsímile e multiedición remitimos unha vez 
máis a Gondomar14.

Trátase dun romance en 168 versos en que Amaro, o mozo protagonista, na-
rra en primeira persoa as súas coitas de amor, pois leva dous anos perdidamente 
namorado de Mingotiña e, aínda que percibe leves indicios de posible corres-
pondencia, teme que o feito de ser pobre faga imposibles as súas aspiracións. 
Conta como viu a Mingotiña indo cara á romaría de San Caetano, e descríbea 
primorosamente, adornada coas galas de festa e as súas virtudes; conta tamén da 
pelexa que tivo cun seu curmán, rico, que a pretende. 

Os veciños diríxense nun día de festa, en acción de grazas, cara a unha igrexa 
ou ermida de san Caetano. En Álvarez 2018 arguméntase a favor da identi�ca-
ción coa capela erixida en 1701 nas aforas de Santiago de Compostela, depen-
dente entón de San Miguel dos Agros e hoxe parroquia independente (desde 
1970). Posto que o culto a san Caetano se estende no século xviii, a referencia 
serve en todo caso como límite temporal (difuso) post quem. 

No texto non hai outros datos que permitan conxecturar sobre a motivación 
e ocasión do poema. Só podemos a�rmar que contén elementos de diálogo en 
estilo directo e apelacións dramáticas a alocutarios, incluso provocacións para 
animar a reacción, polo que é moi verosímil que fose concibido para unha repre-
sentación dun único actor con público. Circulou no século xviii, pois Sobreira 

14 Anónimo, “Galanteo de mozo y moza”. <http://ilg.usc.gal/gondomar/es/index.php?action=�le&id= 
xml�les/GOND051.xml>.
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fai referencia a el, como fonte testemuñal da voz atafegar, citándoo polo primei-
ro verso, “De dous anos a esta parte” (1979 [1792-1797]: 290), e consignando 
unha variante fonética distinta da do noso manuscrito; non sendo probable unha 
circulación exclusivamente oral, é previsible que esa sexa unha das copias que 
aínda están por desvelar. 

As características lingüísticas do texto, cotexadas coas dous seus contempo-
ráneos e cos coñecementos actuais de dialectoloxía histórica, suxiren un autor 
da banda de transición entre o galego occidental e o central, próximo á estrema 
entre as dioceses de Santiago de Compostela e Lugo (isto é, non tudense)15. En 
de�nitiva, a diferenza do concluído sobre “Pranto da Ninfa Zigalia”, neste caso 
hai argumentos lingüísticos para non apoiar a autoría de Benito Jerónimo Feijoo; 
a pesar de pechar a relación de pezas feijonianas da táboa de contido, o “Galanteo 
de mozo e moza” é o primeiro do grupo misceláneo que segue.

A datación do texto é imprecisa. Pensado (1983: 40) data en 1760 o testemu-
ño grá�co <acouxo> (con gheada, por acougo), tomado do mesmo manuscrito e 
ofrecido polo seu amigo e colega Isidoro Millán; ignoramos cal dos dous ilustres 
�lólogos chegou a tal conclusión e con que argumentos, salvo que a datación cro-
nolóxica ten como termo ante quem a data de pasamento do padre Feijoo, o 26 
de setembro de 1764. Como xa foi indicado, o culto a san Caetano sitúanos no 
século xviii, polo que é descartable que sexa anterior. A ollada aos datos lingüís-
ticos do texto con perspectiva diacrónica revela que hai dúas liñas aparentemente 
contradictorias, que cómpre conciliar: dunha banda, un certo arcaísmo morfo-
lóxico (axo ‘hei’, so ‘[eu] son’, trago ‘traio’, aquesta e aquese, maes ‘males’...), que 
nos leva cara a unha datación temperá ou cara a un autor de moi avanzada idade 
e/ou con trazos moi conservadores; doutra, unha sorprendente modernidade e 
uniformidade grá�ca (<nh> para /ŋ/, <x> para / /), que pode ser debida á copia 
obrante en poder de Feijoo e non atribuíble ao orixinal. Por iso, con cautela, sen 
aventurar maior precisión, datamos o poema na primeira metade do século xviii.

Complétase cunhas breves notas léxicas marxinais, en aparencia destinadas 
a facilitar a comprensión dalgúns termos ou expresións a alguén que non está 
familiarizado coa lingua galega ou coa variedade en que está escrita; en de�ni-
tiva, mostran que é unha copia que foi preparada para ser remitida. Ao remate 

15 Non semella de Diego Cernadas, tan prolí�co na altura, con características máis occidentais.
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do poema �gura unha nota lingüística en prosa en español (“Adviertese, que el 
Idioma Gallego tiene, como todos los demas en el mundo, su propia, y nativa 
Pronunciación...”, p. 280), que pode ser do mesmo autor do poema ou non; a 
análise do texto e as ideas expostas só permiten concluír, polo momento, que 
contén unha moi notable coincidencia coa posición defendida ao respecto polo 
padre Feijoo (Álvarez 2018). ¿Acaso foi el quen engadiu as glosas marxinais e esta 
nota ilustrativa sobre a lingua galega e as súas características grá�cas e fonéticas?, 
¿para enviarllas a quen?

4.3. De Fruíme sobre esta copla

O cuarto poema en galego de OP, “De Fruíme sobre esta copla”, é unha versión 
nova dun coñecido poema do compostelán Diego Cernadas de Castro, o cura de 
Fruíme, a partir de “Adán non pudo pecar...” (pp. 281-282), que glosou tamén 
en castelán en diversos tons. As versións en lingua galega forman parte do “ciclo 
Fole”, ou sexa da súa polémica pública co cóengo compostelán Pedro Fole de Na-
via, e por iso datables ca. 1752-1755. Coñecíanse outras tres versións, con lixei-
ras variantes textuais e grá�cas, e con moi diferentes preámbulos xusti�cativos16:

 – “Los que entienden la lengua Gallega, y saben los cuentos ruidosos, 
que tube con el Canº de Santiago D. Pedro Fole, puede ser le hallen 
chiste ala glosa de la copla antecedente, que en aquellos tiempos co-
rriò mucho, y por si acaso gusta, se pone aqui”. Tense por autógrafa 
e forma parte da colección de manuscritos da Biblioteca da Universi-
dade de Santiago de Compostela: ms. 631, fol. 88r-88v. Foi editada 
por Pardo de Neyra (2002: 174-175) e por García Cortés (2002: 
227-229).

 – “Segunda Glosa del Author à esta Redondilla, que conbirtio en Satira 
contra Don Pedro Fole, Canonigo dela Santa Yglesia de Santiago, de 
quien se sentia algo lastimado”. É copia douta man no mesmo ma-
nuscrito da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela: 
ms. 631, 113r-114v. Editado por Pardo de Neyra en nota a rodapé 

16 Remitimos a Gondomar para a multiedición e facsímile dos testemuños conservados. <http://ilg.usc.gal/
gondomar/es/index.php?action=texts&q=author:Diego%20Antonio%20;>.
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(2002: 175-176), en confronto co texto da copia que considera au-
tógrafa.

 – “Como anduvese estos días pola Vila una copra dàs que se fan â 
proba da Musa, savendo ô Mozo de Camara de Fol, què ô Cria-
do do Crego tiña seu ramo de vena, quixo ver, como puxaba polo 
entendemento, e pidiulle quèllà glosasse. Ô Probe polo seu punto, 
consintíu nesso, ê, como hè gallego Maziso, vendo, què â redondilla, 
aunque era Castillana, tiña ô mismo orden, sintido, ê consonancia, 
nà sua lengua, trasladaria nela, por què topoù assi mais churume. | 
Eyla Va ”. Consérvase na Real Biblioteca: RB II/1975-1977 (tomo 
III, fol. 79r). Edición, estudo e cotexo coas anteriores en Álvarez / 
Rodríguez Montederramo (2010).

A versión do OP carece desta introdución e vén mesmo a seguir ao título xa 
indicado. As diferenzas grá�cas coas versións anteriores non semellan especial-
mente relevantes: en liñas xerais, mostra maior similitude coa copia da BN, pero 
non faltan concomitancias coa segunda da BUSC e, en menor medida, coa que 
se considera autógrafa. Fruíme difundiu amplamente a súa obra de circunstan-
cias en copias manuscritas, preocupación que neste caso ampli�caba o carácter 
escarnecedor do seu opoñente; por iso nada estraña que as copias, do seu puño 
e letra ou non, ofrezan variantes nunha época en que non hai preocupación por 
unha norma estable. Tendo en conta a coñecida devoción de Diego Cernadas 
polo padre Feijoo (cfr. Olay 2018), é moi probable que o texto lle fose remi-
tido polo propio autor; sorprende, con todo, nese caso, a falta de motivación do 
inicio, mais acaso foi retirada polo amanuense no proceso de copia.

5. CONCLUSIÓN

Máis alá da relevancia que lle outorga ao volume manuscrito OP ser a fonte que 
achega o maior número de inéditos ao corpus poético feijoniano (Olay 2016: 
348), quixemos mostrar a importancia que ten desde o punto de vista da historia 
literaria galega e do inventario de textos escritos nesta lingua durante a Idade 
Moderna, especialmente parca en testemuños, aínda que nas últimas décadas 
se veñen producindo importantes descubertas, no ronsel dos sempre lembrados 
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Xosé María Álvarez Blázquez e José Luis Pensado. Grazas a este traballo colecti-
vo, máis ou menos sistemático pero constante, estes séculos van sendo cada vez 
menos escuros. 

Un volume importante da produción literaria corre manuscrito, como mos-
tran o poema do de Fruíme e o “curioso romance”, así coma outras pezas en 
español incluídas ao �nal de OP, e só pasa ao prelo este ou aquel poema que ten 
a fortuna de ser seleccionado polos compiladores da obra, xeralmente a título 
póstumo. Por caso, as glosas galegas de “Adán non puido pecar” do ciclo de Fole, 
por algunha razón, non foron incluídas na vasta Obra completa de Diego Cer-
nadas, seguramente non por falta de copias; ou a maior parte da obra poética de 
Benito Jerónimo Feijoo, que el non considerou pertinente dar ao prelo en vida, 
e moito menos co seu nome, e que tampouco o círculo culto, académico ou 
monástico, que o rodeaba estimou merecente de conformar un volume impreso. 
Literatura secundarizada por múltiples razóns concorrentes e por iso candidata a 
desaparecer ser deixar pegada: respecto da actividade pública principal, que daría 
lugar a outro tipo de textos, eses si merecentes de ser dados ao prelo con autoría 
expresa; por tras doutras cimeiras literarias dos mesmos autores, non circunstan-
ciais para encher os ratos de lecer e de carácter máis formal; nalgúns casos, parece 
ser, por estaren escritas nunha lingua que non é corrente no ámbito. Os afectos á 
impoñente �gura do de Casdemiro e estudosos da historia da literatura e cultura 
españolas comezaron tardiamente a mostrar interese polo Feijoo poeta, e por iso 
é de encomiar o bo acordo de quen mandou compilar os seus Ocios poéticos.

Canto á autoría dos poemas, está fóra de discusión, naturalmente, o de Diego 
Cernadas, contido na parte �nal, miscelánea, do volume OP. Sostemos que B. J. 
Feijoo non é o autor do Galanteo de mozo e moza, corroborando o xa dito noutro 
lugar (Álvarez 2018) sobre as características lingüísticas do texto, aínda que si 
puido engadir a nota lingüística �nal e, acaso tamén, as glosas marxinais; a de-
rradeira peza listada no índice formaría parte, daquela, do grupo dos engadidos 
�nais. Por contra, seguimos sostendo, aínda con maior convencemento, que as 
dúas pezas dedicadas ao desastre da frota na ría de Vigo forman parte do corpus 
feijoniano (Álvarez / Millán 2016), coma as outras que as rodean, sen que nin a 
análise da estrutura e contido do volume nin outras perspectivas de análise ofre-
zan razóns de dúbida, antes ben elementos con�rmatorios.



OS TEXTOS EN LINGUA GALEGA DOS OCIOS POÉTICOS DO PADRE FEIJOO

463

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, Rosario (2018): «Galanteo de mozo e moza, romance en lingua galega (séc. xviii). Edición e estu-
do», Madrygal 21, 15-31. <http://dx.doi.org/10.5209/MADR.62591>.

Álvarez, Rosario / Francisco Millán Rodríguez (2016): «O “Pranto da frota, por unha ninfa galega” 
(c.  1702). Tradición manuscrita, autoría, edición e estudo». Cuadernos de Estudios del siglo XVIII 26, 
233-270. <https://doi.org/10.17811/cesxviii.26.2016.233-270>.

Álvarez, Rosario / Xosé Luís Rodríguez Montederramo (2010): «Un novo testemuño da glosa a “Adán 
non pudo pecar”, do cura de Fruíme», Boletín da Real Academia Galega 371, 309-332. <http://publica-
cionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/article/view/368/382>.

Areal, Justo Eliseo (1901): Poesías inéditas del Padre Feijoo. Sacadas a luz por Justo E. Areal. Tui: Tipografía 
Regional.

Caso González, José Miguel / Silverio Cerra Suárez (1981): Benito Jerónimo Feijoo. Obras completas. 
Tomo i. Bibliografía. Oviedo: Cátedra Feijoo / Centro de Estudios del Siglo XVIII.

Cernadas de Castro, Diego (1778-1781): Obras en prosa y verso del cura de Fruime D. Diego Antonio 
Cernadas y Castro, natural de Santiago de Galicia. Madrid: Joaquín Ibarra.

Cid Rumbao, Alfredo A. (1948): «La verdadera patria del Padre Feijoo y otras notas inéditas sobre su ape-
llido y familia», Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense 4, 5-37.

Feijoo, Benito Jerónimo ([1749] 1765): Justa repulsa de inicuas acusaciones. 4.ª impresión. Madrid: Im-
prenta de Antonio Sanz.

García Cortés, Carlos (2002): O cura de Fruíme. Diego Antonio Cernadas e Castro (1702-1777). Recu-
peración biográ�ca. Catalogación da obra publicada. Antoloxía poética galega. Santiago de Compostela: 
Instituto Teolóxico Compostelano.

Gondomar = Álvarez, Rosario / Ernesto González Seoane (eds.) (2017): Gondomar. Corpus dixital de 
textos galegos da Idade Moderna. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.gal/
gondomar/>.

González Caizán, Cristina (2004): «Colegiales riojanos en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valla-
dolid. Siglos XV-XVIII», Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica 28, 101-116. <http://dx.doi.
org/10.18172/brocar.num28>.

López Peláez, Antolín (1901): Los escritos de Sarmiento y el siglo de Feijoo. A Coruña: Andrés Martínez ed. 
Monteagudo, Henrique / Silvia Viso (2009): «Índice das obras de frei Martín Sarmiento na Colección 

Medina Sidonia», Boletín da Real Academia Galega 370, 179-229. <http://publicacionsperiodicas.acade-
mia.gal/index.php/BRAG/article/view/340/354>.

Odriozola, Antonio (1965a), «El magisterio del Padre Feijoo en Lérez y Poyo», El Museo de Pontevedra 
XIX, 135-138. 

Odriozola, Antonio (1965b), «Guión de la exposición [bibliográ�ca del padre Feijoo (1676-1764) con-
memorando el centenario de su muerte]», El Museo de Pontevedra XIX, 143-158.

Olay Valdés, Rodrigo (2015): «La poesía y sus constitutivos esenciales según Feijoo», Cuadernos dieciochis-
tas 16, 339-369. <http://dx.doi.org/10.14201/cuadieci201516339369>.

Olay Valdés, Rodrigo (2016): «Treinta y tres poemas inéditos de Feijoo y reconstrucción de la historia 
textual del corpus poético feijoniano», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 22, 339-433. <https://doi.
org/10.25267/Cuad_Ilus_Romant.2016.i22.17>.



Rosario Álvarez

464

Olay Valdés, Rodrigo (2018): «La construcción póstuma de la �gura de Feijoo: los poemas laudatorios 
de sus exequias fúnebres (edición del corpus)», Creneida 6, 446-492. <https://doi.org/10.21071/calh.
v6i.11554>.

Olay Valdés, Rodrigo (2019): «El primer escrito de Feijoo: noticia de un poema aparecido en 1701 en 
honor de Felipe V», Castilla. Estudios de Literatura 10: 51-70. <https://doi.org/10.24197/cel.10.2019.51-
70>.

Otero Pedrayo, Ramón (1972): El Padre Feijóo. Su vida, doctrina e in�uencias. Ourense: Instituto de 
Estudios Orensanos Padre Feijoo.

Pardo de Neyra, Xulio (2002): O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme. Textos galegos de Zernadas y Castro. 
Noia: Laiovento.

Rodríguez González, Xulio / Avelino Rodríguez González (coord.) (2014): O Padre Feijoo. Cidadán 
libre da República Literaria. Ourense: Xunta de Galicia.

Santos Puerto, José (2002): «Una bio-bibliografía actualizada de Martín Sarmiento: Catálogo de los pliegos 
(…) sobre diferentes asuntos», Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 6, 69-95.

Sobreira, Fr. Juan ([1792-1797] 1979): Papeletas de un diccionario gallego. Edición y estudio crítico por José 
Luis Pensado. Vol. 1. Ourense: Instituto Padre Feijoo.

Zaragoza Pascual, Ernesto (1994): «Abadologio del Monasterio de San Salvador de Lérez (Siglos 
XVI-XIX)», El Museo de Pontevedra 48, 405-436.



UNHA NOVA COPIA DO ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN.  
EDICIÓN E ANÁLISE CONTRASTIVAS

465

UNHA NOVA COPIA  
DO ROMANCE DA URCA  
DE SANTO ANTÓN. 
EDICIÓN E ANÁLISE 
CONTRASTIVAS
Ramón Mariño Paz
Instituto da Lingua Galega,
Universidade de Santiago de Compostela

Damián Suárez Vázquez
IES Santa Irene (Vigo)

DOI: 10.17075/cbfc.2020.014





467

1. AS DÚAS COPIAS DO ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN

No ano 2012 demos a coñecer O romance da urca de Santo Antón, unha peza de 
668 versos octosílabos maioritariamente escritos en galego que data de 1777 e 
se encontra entre os folios 26r e 31r do códice 1052B do Archivo Histórico Na-
cional de Madrid (Mariño Paz / Suárez Vázquez 2012). Baixo o título de Poesías. 
Autógrafos, este códice facticio reúne quince manuscritos poéticos1 de entre o 
século xviii e 1864, non todos eles autógrafos, que pertenceron ao erudito pon-
tevedrés Eugenio Reguera y Pardiñas (1806-1866), moi interesado en cuestións 
relativas á lingua, á historia e a outros aspectos da realidade galega. A copia do 
romance de 1777 que este códice contén, escrita cunha letra humanística cursiva 
propia do século xix, debeu de facerse na década de 1830, mais unha segunda 
persoa, temporal e espacialmente próxima dos feitos narrados e dona dunha letra 
de feitura máis antiga, interveu sobre ela para lle facer algunhas correccións e, 
probablemente, tamén para lle engadir tres notas explicativas ou informativas.

Recentemente localizamos no Arquivo da Real Academia Galega unha nova 
copia deste romance. Forma parte do fondo dos Irmáns de la Iglesia (C/355-78; 
olim C/102/18), a onde chegou, segundo información facilitada polo persoal da 
Academia, entre os papeis dos irmáns Antonio, Francisco e Benigno de la Iglesia 
doados por Eladia de la Iglesia en marzo de 19412. O manuscrito está composto 
por sete pregos cosidos, de 21.5 por 16 cm aproximadamente, que se organizan 

1 Dez en galego, dous en castelán e un en portugués. Dous deles están duplicados.
2 Na páxina https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=364496 aparece descrita a 

“Historia arquivística” e a “Forma de ingreso” deste fondo familiar na RAG. A reprodución fotográfica 
do manuscrito obxecto de estudo pode consultarse en liña a través do Arquivo Dixital de Galicia (https://
arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arag/gl/consulta/resultados_busqueda.do?id=1977&forma=
ficha&posicion=15). Cremos probable que o manuscrito pertencese a Antonio María de la Iglesia Gon-
zález (1819-1892), tío de dona Eladia, destacado coleccionista e divulgador de textos literarios galegos 
de diversas épocas durante o Rexurdimento, entre outras facetas. Sabemos que o polígrafo compostelán 
ideaba por volta de 1856 a publicación dunha frustrada Colección de poesías en gallego, antigas e contem-
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de maneira irregular: o primeiro deles contén no seu interior outros tres, dos ca-
les dous se sitúan nun primeiro nivel dispostos de modo consecutivo e o terceiro 
inclúese á súa vez no segundo deses pregos. Finalmente, os tres restantes sucé-
dense un tras outro ata completar o manuscrito de 28 páxinas. A copia é limpa e 
apenas ten correccións. O texto do romance ocupa as páxinas 1 a 26, todas elas 
sen numerar, e deixa as dúas últimas en branco. O papel, que carece de marcas de 
auga que axuden a identi�car a súa procedencia e época de fabricación, presenta 
dúas dobreces en cruz, indicio de que talvez foi encartado para un envío postal. 
As características grá�cas da copia remiten ao século xix —polo de agora non 
podemos ofrecer maior precisión temporal—, mais descoñecemos a identidade 
do seu responsable3. En calquera caso, o documento que estamos a manexar non 
se corresponde co autógrafo do poema de 1777 nin cun traslado de elaboración 
máis ou menos coetánea, senón cunha copia considerablemente posterior. O seu 
interese radica, como veremos, no avultado número de variantes de diverso tipo 
que presenta con respecto á versión do poema exhumada en 2012.

De aquí en diante referirémonos co nome de Urca 1 ao manuscrito xa coñe-
cido do Archivo Histórico Nacional de Madrid e co de Urca 2 ao manuscrito do 
Arquivo da Real Academia Galega, o que contén a versión do romance que se 
presenta neste traballo.

2. CRITERIOS DE EDICIÓN

Como é lóxico, os criterios de edición con que aquí presentamos Urca 2 son os 
mesmos que utilizamos con Urca 14, cuxo texto trasladamos agora a estas páxi-
nas coa intención de facilitarmos o cotexo entre ambas as versións. Elaboramos, 
por tanto, unha edición moi conservadora de Urca 2, con intervencións que no 
esencial se limitaron a actuar moderadamente sobre a puntuación e sobre a unión 
e separación de palabras, así como a desenvolver as abreviaturas en letra itálica e 
sen corchetes e a facer algunha reconstrución conxectural en letra redonda e entre 
corchetes, coma no seguinte caso: “aunque se[a] pa andar pidindo” (v. 84).

poráneas, e talvez dispuxese xa para ese proxecto do Romance da urca de Santo Antón.  Fose como fose, a 
peza permaneceu inédita ata a actualidade.

3 Na nosa opinión a copia non é obra da man de Antonio María de la Iglesia.
4 Cf. Mariño Paz / Suárez Vázquez (2012: 20-22).
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A nosa actuación sobre a puntuación incluíu, como cabe esperar, a incorpo-
ración dos signos de interrogación inicial ou �nal cando algún deles falta, como 
�xemos na edición de Urca 1. Igualmente, esta actuación incluíu a súa elimina-
ción ou substitución cando xulgamos que sobran ou que están mal empregados: 
así, por exemplo, no folio 2v cambiamos “é dicialle ¿Pepiño, / Que che parece de 
min? / ¿chegarei ó Ferrol vivo / ¡á ver ás miñas hirmás / que hé á cousa que mais 
estimo!” por “é dicialle: ¿Pepiño, / que che parece de min? / ¿Chegarei ó Ferrol 
vivo / á ver ás miñas hirmás, / que hé á cousa que mais estimo?” (vs. 78-82).

Canto á unión e separación de palabras, evitamos toda corrección que afec-
tase os pronomes enclíticos, os alomorfos lo(s)/la(s) do artigo determinado, as 
contraccións das preposicións con, de e en cos artigos determinados e indetermi-
nados e cos demostrativos e calquera outro caso, moitísimo máis infrecuente ca 
en Urca 1, en que o uso visible no manuscrito puidese ter algún valor métrico 
ou fonético: “como no nos encontrou” (v. 155), “nono Creo” (v. 447). En todo o 
demais interviñemos para acomodar o texto aos usos actuais.

Respectamos sempre a representación unida ou separada do dígrafo <nh / n h>, 
co que se representa a consoante nasal velar: Vn ha (v. 15), unha (v. 27)...

Sobre o uso de maiúsculas e minúsculas actuamos cando isto se �xo nece-
sario como consecuencia dunha previa intervención sobre a puntuación. Así, 
por exemplo, ao �nal do folio 1r pasamos “E perdona á con�anza / que fale neste 
estilo, / que como ti ben sabes / son gallego campesino. / E o falarche en 
Castellano / Seria un gran desatino” para “E perdona á con�anza / que fale neste 
estilo, / que, como ti ben sabes, / son gallego campesino / e o falarche en Castellano / 
seria un gran desatino” (vs. 9-14). Así mesmo, pasamos maiúscula para minús-
cula naqueles casos en que o copista iniciou un verso con maiúscula sen que 
houbese ningún outro criterio ca o desta posición para xusti�car tal acción. En 
todos os demais casos (nomes de linguas, de o�cios civís ou eclesiásticos, de días 
da semana, de meses do ano, o tratamento de Vsted...) conservamos os usos do 
manuscrito depositado na Real Academia Galega.

Nalgunhas ocasións introducimos comiñas para delimitar as intervencións 
dalgúns personaxes reproducidas en estilo directo.

Se en Urca 1 o dígrafo <xs> ou o grafema <x>, que se utilizan para representar 
a consoante fricativa prepalatal xorda, adoitan ir acompañados dun til máis ou 
menos ondulado ou recto que se traza sobre <x>, sobre <s>, sobre ambas as letras 
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ou sobre <s> e a vogal seguinte, en Urca 2 esa consoante represéntase mediante 
un signo <x> que leva tamén un til ondulado, recto ou zigzagueante que unhas 
veces se sitúa xusto por riba de <x>, outras un pouco á dereita del e outras cla-
ramente sobre a vogal seguinte. Nós transcribímolo sempre como til ondulado 
(o que adoita indicar nasalidade) e só o poñemos por riba de <x> nos casos en 
que esta colocación é inequívoca no manuscrito. Nunha ocasión úsase a mesma 
representación grá�ca para o grupo consonántico /ksÁ/: exõrcismos (v. 146).

Uns tiles parangonables cos referidos no parágrafo anterior colocáronse nal-
gunhas ocasións sobre a preposición, e conxunción, o(s) artigo e ao contracción. 
Transcribímolos tamén como tiles ondulados: boy ã ber (v. 199); mais costa õs Car-
tiños (v. 274); nin aun á õs Alcantarinos (v. 388); el, ẽ õ outro seu amigo (v. 456); é 
subianse ãõ Pulpíto (v. 460).

As letras engadidas na entreliña superior póñense entre barras oblicuas (//): 
no/n/cho (v. 36).

As letras sobrantes pero presentes no manuscrito van entre parénteses: fuimos 
al cabo a(l) salir (v. 123); quixêra, en chegando á terra(r), (v. 271)...

Aproveitamos a publicación desta edición contrastiva de Urca 1 e Urca 2 para 
corrixirmos dous erros que cometemos na nosa presentación de Urca 1 en 2012: 
no verso 212 o que se le é Malco e non Males, mentres que no 536 o que aparece 
é bendito e non bendizo.

As anotacións orixinais do manuscrito de Urca 2 introducímolas mediante 
un asterisco (*), ao paso que as nosas notas de edición, relativas exclusivamente a 
Urca 2, se presentan con números.

3. EDICIÓN CONTRASTIVA

<1r> Noticia que ha dado un Sastre á un 
amigo su/yo sobre el penoso viage que tubo 
la Vrca del / Rey San Antonio desde la 
Habana á este Puerto / del Ferrol; tambien 
le dá cuenta de una solemne / funcion que 
hicieron á la Virgen de Dolores con golpe 
de / Musica y Sermon, todo á poca costa; y 
por no saber mas / idioma que el gallego, se 
lo escribe en el siguiente / Romance

 Urca 1 (AHN, Madrid)  Urca 2 (RAG, A Coruña)
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<26r a> Amigo da miñha alma, Amigo da miña Alma,
polo moito que te istimo polo moito que te estimo
heyche de contar un conto heiche de contar un conto
que chá de dar justo ohílo; que che ha de dar gusto oilo.

5 ê, com’-estamos tan lex̃sos 5 E, como estamos tan lexõs
que nompódo estar contigo, que non podo estar contigo
nin dicircho cara á cara, e dicircho cara á cara,
mandocho así por escrito; mandocho así por escrito.
é perdona á con�anza E perdona á con�anza

10 que che fale en este istilo, 10 que fale neste estilo,
que, como tí ben conoces que, como ti ben sabes,
que són Jallejo castizo, son gallego campesino
ó falarche en Castillano e o falarche en Castellano
sería un gran desatino. seria un gran desatino.

15 Vnha vez quix ̃sen probar, 15 <1v> Vn ha vez quix ̃en provar,
é mais foy con tanto tino e mais foi con tanto tino
que por Pepa dix ̃sen Piepa, que por Pepa dixẽn Pieta,
é isto tan escutelido esto tan escotelido
que dey un pouco que rír, que din un rato que rir,

20 deix̃sandome á min corrido. 20 deixãndome a mín corrido.
Desde estonce �x ̃sen voto Desde entonces �xẽn voto
de, anque estea no martirio, aunque estea no martirio
non falar unha palabra non falar una palabra
que non sea en Jallegiño. que non sea gallegiño.

25 Por acó conozo moytos 25 Por acá conozo moitos
que queren facer ó mismo que queren facer ó mismo
é fán un misto de lenjuas e fán unha Xũnta de lenguas
<26r b> que causa gran risa ohílos; que causa risa ó oilos.
in �n, bamos ô meu conto, En �n, vamos ó meu conto,

30 qui hé moy terno é compasibo. 30 que hé moi terno é compasibo.
Aló polo mes de Mayo Alá polo mes de Mayo
saleu da Habana a’-ste sitio saliu da Habana á este sitio
á Vrca de San Antón, á Vrca de San Antonio,
qu’-así hé ó seu apillido. que este he ó seu apelido.

35 Quen era ó seu Capitan 35 Quen era ó seu Capitan
por ahora non cho digo, por aora no/n/cho digo,
porque lógo cho dirèy porque logo cho direi
in vindo-ô caso decílo. en vindo ó caso decilo.
Nómeareyche ó Capellan Direiche, si, ó Capellan

40 por ser �lho dé veciñho: 40 por ser �llo de Viciño,
chamanchelle Don José, <2r> é chamanlle D. Xõsé5,
famelear do Santo O�cio. Comisario do Santo O�cio.
Heche un jran sacerdote, E un grande Sacerdote,
pró para ó mar temído, pero para ó mar muy tímido,

45 tanto que neste viax̃se 45 tanto que neste viax ̃e
non pensaba chejar vivo. non pensaba chegar vivo.

5 O trazo do <X> parece corrixir o dun <J> previo.
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Ó Piloto, xs̃a se sabe, O Piloto, xã se save,
tamen �lho de viciño, tamèn �llo de Viciño,
un home de pelo en peito un home de pelo en peito

50 que cospe polo colmillo; 50 que cóspe polo colmillo.
iste fála en Castillano Este fala en Castellano
porque llo requer ó o�cio, porque lló requer ó o�cio,
é fagoche esta advertencia e fagoche esta advertencia
<26v a> para que esteas savído para que estés advertido

55 que en falando en Castillano 55 que en falando en Castellano
fal’-ó Piloto que digo. fala ó Piloto que digo.
Bolbamos ô noso conto. Bolbamos ó noso conto.
Vindo, pois, polo caminho, Vindo, pois, polo Camiño,
lebantous’-un pouco mar, levantouse un pouco ó mar,

60 que xs̃a a doyto de contíno; 60 que ó acostumbra de contino,
pero non sería tanto pero non seria tanto
como quixseron decilo, como quixẽron decilo,
qu-‘ a veces moy poucas noces que á veces muy poucas nóces
mèten un jrande roído. meten un grande ruido.

65 In �n, fose como fose, 65 En �n, fose como fose,
qu’-ô medo hé un jran vicho. que ó medo é un grande Vicho,
Se non, diga’-ó-Capellan, e, si non, digaó ó Capellan,
qu’-ese hé ó milhor testijo, que ese he ó millor testigo,
que, como en sana salude <2v> que, como en Sana salud

70 x̃sá ten cara de a�ixsido, 70 xã ten cara de a�ixĩdo,
vendo qu’-ô mar non cezaba vendo que ó mar non cesaba
estaba tan compunxsido estaba tan compunx̃ido
que paricia ó retrato que parecia un retrato
d’-un sera�co Francisco. de un Sará�co Francisco.

75 Tod’-era subir arriba 75 Todo era subir arriba
rezando salves é hinos rezando Salmos é himnos
é chejabase ó Piloto é chegabase o Piloto
é dicíalle: “Pepiño, é dicialle: “¿Pepiño,
¿que che parece de min? que che parece de min?

80 ¿Chejarey ó Ferrol vivo 80 ¿Chegarei ó Ferrol vivo
á ver âs minhas irmás, á ver ás miñas hirmás,
qu-‘é cousa que mais istímo? que hé á cousa que mais estimo?
¡Dios mio! Sé désta escapo, ¡Dios mio! Si de esta escapo,
<26v b> anque se[a] pa andar pidindo, aunque se[a] pa6 andar pidindo,

85 hey de pertender non ser 85 ey de pretender non ser
mais Capellan de Navío; mais Capellan de Navio.
quedareyme no Ferrol, Quedareime nó Ferrol,
porque con catro enterriños porque con catro enterriños
é Misa todo-los días é a misa todos os dias

90 paso com’-hun Arzebispo; 90 paso como un Arzobispo.

6 Coma en Urca 1, cremos que sepa non dá aquí sentido, polo que facemos a mesma proposta de recons-
trución.



UNHA NOVA COPIA DO ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN.  
EDICIÓN E ANÁLISE CONTRASTIVAS

473

ó demais heche tolaxse Ho demais eche tolaxẽ,
andar por estos caminhos andar por estes camiños,
peleando contr’-ô vento, peleando contra ó Vento,
qu’-hun médo me ten mitido, que tal medo ei concevido”.

95 qu’-ainda’-en terra lhey de ter
med-’ó-vento que rispiro”.
O Piloto, que x̃sa habia 95 <3r> O Piloto xã habia
un pouco qu’-estaba ohindo, un rato que ó estaba oindo;
díxsolhe por animalo: dixõlle por animalo:

100 “Callese Vsted, padre mio, Piloto. “Callese Vsted, Padre mio,
que no quiere decir nada, que no quiere decir nada,
que mucho mas hé corrido, 100 que mucho mas he corrido,
y aquestos golpes de mar y estos golpitos de mar
todo es polbo del camino. todo es polvo del camino.

105 Si viera Vsted una ocasion, Si viera Vsted una ocasion,
ó viniera Vsted conmigo, ó si viniera Vsted conmigo,
yendo yó para la Habana, 105 yendo yo para la Habana,
poco mas que en este sitio, poco mas que eneste sitio,
se lebantó una borrasca se lebantó una borrasca

110 y un tan recio torbellino y un tan grande torbellino
que nos hechó á parar que todos fuimos á parar
poco menos que al Abismo. 110 poco menos que al abismo.
Andubimos en el agua Andubimos en el agua
<27r a> treinta dias sumergidos, treinta dias sumergidos

115 sin vernos unos á otros: sin bernos unos á otros,
este sí que fué peligro”. ¡este si que era prodigio!”
Cappellán. “¿É encendíades ó fogon?” 115 Cappellán. “¿Encendiadelo fogon?”
Piloto. “Todo se comía frío”. Piloto. “Todo se comia frio”.
Cappellán. “¡Dios mío!, xs ̃á estou tembrando Cappellán. “¡Dios mio! Xã estou tembrando

120 non soceda ahora ô mesmo. non suceda aora ó mismo.
¿Donde fostes á parár?” ¿Donde fostes á parar?”
Piloto. “Este es el mayor prodigio, 120 Piloto. “Ese es el mayor prodigio,
que sin morirnos un hombre, <3v> que sin morirnos un hombre,
por ir todos escondidos, por ir todos escondidos,

125 fuimos al cabo á salir fuimos al cabo a(l) salir
á un sitio desconocido, a un sitio desconocido
que no sé como se llama; 125 que no sé como se llama,
pero despues con mí arbitrio pero despues con mi arbitrio
pude encontrar la derrota pude encontrar la derrota

130 y salimos del peligro”. y salimos del peligro”.
Cappellán. “¡Vallame Dios, que mentiras Cappellán. “¡Ballame Dios, que mentiras
é que chéa de embolismos 130 é que atallos de embolismos
me meteo este hom’-aquí! me metéu este home áquí!
Mais hé menestér sufrilos, Mais he menester sufrilos,

135 porqu’-está feyto un Narón porque está feito un Nerón
y así non lhe contradíjo, e así non lle contradigo,
porque me meterá mais 135 porque me meterá mais
é, como son tan crehído, é, como son tan creido,
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entrarame unha aprension entrarame unha aprehension
140 que me quitar’-ó sentido”; que me lebará á �o”.

é in isto un jolpe de mar Nesto un golpe de mar beu
beu é saltou ó portillo, 140 e saltou polo portillo
é colheunos discuidados é colleos descuidados
é molhounos. ¡Santo Cristo! e mollounos. ¡Santo Cristo!

145 Dixs̃o ó Capellan entonces: Cappellán. Dixõ ó Capellan entonces:
<27r b> “est-’é ô día do Xsuicio; “este he ó dia do Xũicio,
boume d-’âqui para baixs̃o, 145 <4r> boume dáquí para baixõ,
bou facer hun ecsorcismo”. bou facer uns exõrcismos,

e desconxũrar á ó mar,
si non todo bai perdido”.

Meteuse na Santa Barbora, Meteuse na Santa Bárbara,
150 foy remexs̃er ós seus libros 150 foi registrar os seus libros

é buscar ó manual é buscar ó Manual
para informarse dos ritos para informarse dos ritos
é tamén das ceremonias e tamén das ceremonias
que pide este requisito; que pide este requisito.

155 é, como no no encontrou, 155 E, como no nos encontrou,
quedouse alí pensatibo. quedou así pensatibo.
Nisto outro golpe de mar Nesto outro golpe de mar beu
beu é deu á popa un bico, e dou á popa un bico;
arrancou non sey que tablas, arrancou non sei que taboas:

160 é aqui foy ó halarido. 160 áquí foi ó laberinto.
Perdona unha dijresion Perdona unha digresion
que che bou fager, amíjo, que che bou facer, amigo,
solo por facerche ver solo por facerche ver
ó que pasa ‘nhun Navío ó que pasa nun Navio

165 cando hay algunha tormenta. 165 cando hay algunha Tormenta.
Primeiro tocan ó pito, Primeiro tocan ó pito,
lojo sal-ó Capitan logo sai ó Capitan
botando hun voto á Cristo, botando un boto á Cristo,
có ó jorro sobr-’os olhos <4v> co ó gorro encima dos ollos

170 é na boca un cijarrinho. 170 e na boca un cigarriño.
Se ó colhe discuidado, Si ó colle discuidado,
qu-’ácaso estaba dormindo, que ácaso estaba dormindo,
sáy có-á-camisa de fora, sai coa camisa de fora,
que non jastan calzoncillos; que non gastan calzoncillos,

175 tran unha bata moy lonja 175 con unha Bata muy larga
que lhes cheja ôs tubilhos, que lle chega hasta os tubillos,
conque con ista �jura conque esta �gura
<27v a> parece un Caifas ó vivo. parece un Caifás vivo.
Por dicir “Señor Piloto”, Por decir “Señor Piloto”,

180 como ven medio dormindo, 180 como ben medio dormido,
dicelhe: “Seor Pilato, dicelle: “Señor Piloto,
¿que es isto, que há socedido?” ¿que es esto, que ha sucedido?”
“Señor”, le dice, “no es nada, “Señor (lle dice), no es nada,
no hay miedo (savelo cristo)”. no hay miedo (Sabelo Cristo)”.
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185 “¿Acia donde bá la próa?”, 185 “¿Acia donde bá la proa?”,
lhe perjunta; é, aturdido, lle pregunta, é aturdido
respondelhe un quid pro quô, respondelle un qui pro quo,
que na ocasion való mismo. que en esta ocasion e o mismo.
Nesto ven ó Contra-mestre Nesto ben ó Contramestre,

190 cunha cara de Xs̃udio, 190 con unha cara de Xũdio
có-ó-seu jorro na caveza, e o seu gorro na cabeza,
posto na centura ó pito, posto na cintura ó pito,
é, se non ven, lojo ó chaman, é, si non ben, logo o chaman,
que tamen é do concilio. que tamen é dos do Concilio.

195 Dicenlhe: “nostramo Pedro, 195 <5r> Dicelle: “Señor nuestro amo,
¿los mastelieros ban �gos? ¿los masteleros ban �jos?
¿Está esa Garcia fuerte? ¿Está esa Jarcia fuerte?
¿Hay aljun palo rendido?” ¿Hay algun palo rendido?”.
“Non lo sé, Señor, boy ver”, No lo sé, Señor, boy ã ber”,

200 é in pouco mais de dous brincos 200 e en pouco mais de dous brincos
dende popa bay á próa, desde á popa bai á proa,
é, sé atopa no caminho e, sí acha no camiño
aljun pobre mariñheyro, algun pobre Mariñeiro,
anque seya seu amijo aunque sea seu amigo

205 cimbralhe’-unha bofetada 205 tiralle unha bofetada
com’-a que deron á Cristo. coma á que deron á Cristo.
É, dempois que lha ten dada, E, despois que lla ten dada,
<27v b>dil[l]e: “aparta, cochino”. dicelle: “aparta, Cochino”.
Qued’-ó pobre mariñheyro Queda ó pobre Mariñeiro

210 botando tantos bo�dos:::: 210 botando tantos bu�dos...
Él nin queda por ladron, Non queda alí por ladron,
nin queda por Malco indino; non queda por Malco indigno.
maldicelhe ós Sacramentos, Maldicelle os Sacramentos,
comezando có-ó-bautismo; empezando polo bautismo,

215 non coydes qu’-è este solo, 215 mais non penses que he esto solo,
qu’-a todos lhes fay ó mismo. que todos che fan ó mismo.
Nisto jrita ó Capitan Nesto grita o Capitan,
se ó medo lhe dá arbitrio, si o medo lle da arbitrio,
que tamen entra co’-eles que tamen7 entra con éles,

220 como cô- noso veciñho. 220 coma co o noso veciño.
Capitán. “A�erren la mayor”, dice, <5v> Dize: “aferren la mayor,
“pues que estamos en pelíjro”. porque estamos en peligro”;
Aqui entr’-á vocería, áquí entra ó vocear,
aquí ó tocar dos pítos, aquí ó tocar dos pitos,

225 aquí ô botar maldiciós, 225 aquí ó botar maldiciós,
aquí ós votos a Cristo; aquí os votos á Cristo,
porque nestas ocasiós porque en estas ocasios
dizque ó xsurar nè delito. disque ó Xurar non he delito.
¿Faste carjo de tod-‘isto? ¿Faste cargo de todo esto?

7 As letras <e> e <n> de tamen lense sobrescritas sobre <bie>, corrixindo así a forma en castelán do adverbio 
que por erro foi escribindo inicialmente o copista.
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230 Hayche mais qu’-ainda omito, 230 Haiche moito mais que omito,
que por non serche pesado que por non parecer largo
non cho ponho por escrito; non cho poño por escrito.
pero esto pouco qu’-oyes Pero esto pouco que hoyes
dáo tí por socedido dayo tí por sucedido

235 na Vrca de San Anton, 235 na Vrca de San Antonio
que foy d-’arribada á Vijo. cando arribaron á Vigo.
Mira nesta confusion Mira nesta Confucion
como estaria ó pobriñho como estaria ó probiño
<28r a> d’-aquel Padre Capellan de aquel pobre Capellan

240 que deixs̃amos pensatibo. 240 que deixãmos pensatibo.
Sudando, orando é rezando, Sudando, orando é rezando,
estaba pidindo á Cristo, estaba pidindo á Cristo,
dicindo: “pase, Señor, dicindo: “pase, Señor,
de mí este Caliz sagrado, de min, aunque Obispo,

245 anque por vevelo eu 245 este caliz tan amargo,
me chegen á ver Obispo”. porque eu no no resisto”.
No meyo de esta a�iccion <6r> En medio de esta a�iccion
non achou nengun alibio. non achaba ningun alibio,
Com’-ó bento continuaba porque ó Vento continuaba

250 é repitian os gritos 250 é repitian os gritos
dos marinheyros, qu’-estaban dos Mariñeiros, que andaban
feitos únhos basiliscos, feitos todos Basiliscos.
acordouse neste punto Acordandose neste punto
da Madre dos a�ixs ̃idos; da Madre dos a�ix̃ĩdos,

255 vendose en tanta delor 255 vendose en tanto dolor,
dixs ̃o: “os dolores m’-arrimo”. dixõ: “os dolores me arrimo”.
Fixs ̃o unha deprecacion Fixõ unha deprecacion
á Virxs̃en con tantos mimos á Virxen con tantos mimos
que sintiu no corazon que senteo no corazon

260 unha migíña de alibio; 260 un xẽneriño dé alibio.
foyse dempois tranquilando, Foise despois tranquilando

un pouco, porque tranquilo
de todo nunc’-ô estibo de todo nunca ó estibo
nin-ô estará xsamais nin estará na sua vida.
hast’-ó dia do XSuizo,

265 pois que foy tal ó tirror 265 Porque foi tal ó terror
que concibeu neste a�icto que concebeo neste a�icto
que cando se bay labar que cando se bay labar
hestra-áuga lhe dá grimo. hasta á auga le dá grimos.
Dicialhe il á Virxsen: Decialle, pois, áVirxẽn:

270 <28r b> “miña madre de a�ixs̃idos, 270 “miña Virxẽn da�ixĩdos,
quixsera, chijand’-â terra, quixẽra, en chegando á terra(r),
facerbos con jrand’-aliño facerbos con grande aliño
unha soleme funcion, unha solemne funcion,
mais isto costa os cartiños, <6v> mais costa õs Cartiños,

275 y-eu non estoy prá jastos. 275 é eu non estóu para gastos;
Direylho-ó meu Viciño direillo ó meu viciño



UNHA NOVA COPIA DO ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN.  
EDICIÓN E ANÁLISE CONTRASTIVAS

477

Yjlesias, que, com’-el queira, Yglesias, que, como el queira,
ambos iremos pidindo os dous irémos pidindo
á toda-tripulacion, á toda á tripulacion,

280 que diste modo con�o 280 que de este modo con�o
que nos sobrará diñeyro que nos sobrará diñeiro
si todos dan seu pouquiño; si todos dan ó seu pouquiño;
ô que non quixsere dar é o que non quixẽre dar
botareilhe un sermonciño encaixõlle un Sermonciño

285 con que ó farey chorar 285 con que ó farei chorar
ó mesmo qu’-un rapazíño; ó mismo que un rapaciño;
diste modo quedo franco de este modo quedo Franco
sin jastar do meu bulsillo: sin gastar do meu bolsillo:
iste hé un jran pensamento, este he un gran pensamento,

290 boume correndo á decilo”. 290 boume correndo a decirllo”.
Foyse, pois, determinando Foise, pois, determinando
á salir do seu boguío á salir do seu buxĩo
é á subír as escaleyras é subir as escaleiras,
pirou facendo peniscos, pero facendo peinicos,

295 porqu’-ainda á embarcacion 295 porque áinda á embarcacion
iba pejand’-óseus brincos. iba pegando seus brincos.
Non parou hast’-a toldilha Non parou hasta a toldilla
á buscar ó seu amijo, a buscar ó seu amigo,
é dixsolhe: “¿qué hay, Yjresias?” e8 dixõlle: “Que hay, Yglesias?”

300 Piloto. “Vienvenido, padre mio: 300 <7r> Piloto. “Bien benido, padre mio”,
dixõlle ó Piloto entonces,

Vsted viene medio muerto”. “viene Vsted9 medio aturdido”.
Cappellán. “¿Yl é ó caso prá menos?” Cappellán. “¿El ó caso he para menos?”
Piloto. “Pues aprender buen o�cio”. Piloto. “Pues áprender buen o�cio”.
<28v a> Capellán. “Teñoche que consultar: 305 Cappellán. “Teñoche10 que consultar:

305 tragoche un Voto ofrecido teñoche un boto ofrecido
de facer unha funcion de facer unha funcion
á Madre dos a�ixs̃idos á Madre dos A�ixĩdos
así que cheg’-ó Ferrol; así que chegue ào Ferrol,
non sey si podrey cumprilo”. 310 non sei si podrei cumplilo”.

310 Piloto. “¿Tiene Vsted mucho dinero?” Piloto. “¿Tiene Vsted mucho dinero?”
Cappellán. “¿Que diñeyro nen que Cristo? Cappellán. “¿Que diñeiro nin que Cristo?
Teñoche unha estrataxs̃ema Teño unha est[r]ataxẽma11

feita que, si á consijo, feita que, si a consigo,
n’-hábemos de jastar nada 315 non emos de gastar nada

315 é habemos quedar lucidos”. he hemos de quedar lucidos”.
Piloto. “No sé como puede ser, Piloto. “No sé como podrá ser,
no sea algun desatino”. no sea algun desvario”.
Cappellán. “Tí moy pouco saves diso. Cappellán. “Tu muy pouco sabes de esto.

8 En ms. este verso iníciase coa indicación do personaxe que fala: Cappellán.
9 Ms. Vm.
10 O dígrafo <ch> vai sobrescrito sobre outras letras de difícil lectura.
11 Ms. estaataxẽma.
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Mira, vente ti co-mijo; 320 Mira, vente tu comigo,
320 pidamoslh’-ó Capitan, pidamos lle àò Capitan,

que non dudo consigilo, que non dudo conseguilo,
qu’-é home de rompe é rax̃sa que hé un homè de rompe é racha
é il por querer lucilo é el por querer lucilo
hé capáz nesta ocasion 325 e capáz nesta ocasión

325 de franquearnos ó bolsillo. de franquearnos ó bolsillo.
Pidimos-os-o�ciás, Pediremos os o�ciàs,
que tamen farán ó mismo, <7v> que tamen faran ó mismo,
é dempois os mariñeyros é despois os mariñeiros
iremos consecutibos. 330 iremos consecutibos,

330 Así nos contentaremos, é así nos contentaremos
anque seya cun cartiño aunque sea con un Cartiño
cada hun, que moytos poucos cada un, que poucos moitos
iran facendo hun moytiño”. irán facendo un montiño12”.
Piloto. “La traza no há sido mala, 335 Piloto. “La traza no há sido mala,

335 yó no deshago partido”. yo no deshago partido”.
<28v b> Deronse, pois, tanta maña Deronse, pois, tanta maña
ó Piloto é ó cregiño ó Piloto e ó Cregiño,
que conforme ó pensaron que conforme ó pensaron
así mesmo ó consigiron. 340 así mismo ó conseguiron.

340 Aqui os dous ó consultaron, Aquí os dous consultaron,
xs̃a se save, era preciso, xã se sabe, era preciso,
conforme había de ser conforme habia de ser
á infuncion no Ferroliño. á Funcion no Ferroliño.
“Ó primeiro na parroquia, 345 “O Primeiro na parroquia,

345 por ser hun bó edi�cio, por ser un bon Edi�cio,
dempois á Misa cantada despois á misa cantada
no Altar do Santo Cristo, no altar do Santo Cristo,
qu’-ó Altar mayor aínda có Altar mayor ainda
non podrá estar concluhído: 350 non pode estar concluido (1)*.

350 logo habemos de poñer:::::” <8r> Logo hemos de poñer...”
Piloto. “Aguarde Vsted, padre mio: Piloto. “Aguarde Vsted13 un poquito:
¿y en esto de sacerdotes ¿y en esto de Sacerdotes
que asistan á la funcion?” que asistan al Sacri�cio?”
Cappellán. “Hom’-eu, prá ista infuncion 355 Capellán. “Home, eu para esta funcion

355 poucos crejos nazasito. poucos cregos necesito.
En xsuntandose no coro En Xũntandonos no Coro
Maestre Freyre é ó seu �lho, Maestro Freire é ó seu �llo,
hèu, ó �lho de XSan Gomez, eu é ó �llo de Xãn Gomez
é mais Nicolás Cordido, 360 é mais Nicolas Cordido

360 cantaremos unha Misa cantaremos unha misa

12 O <n> parece corrixir un <i> anterior (moitiño).
13 Ms. Vm.

(1)* La funcion tubo lugar en la Yglesia pa/rroquial de S.n Julian del Ferrol, luego / despues de concluido el 
Edi�cio. [Nota orixinal do manuscrito.]
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que poucos á habrán ohído: que poucos habran oido”.
poñeremos ó Señor Piloto. “Pondremos á Su Magestad
mani�esto (esto hé preciso), mani�esto, eso es preciso”.
é, en acabando á Misa, 365 Capellán. “Pero en acabando á misa,

365 reserbar decontadiño; reserbalo decontadiño;
ó demais jastar á cera ó demais gastase á cera
será hun jran desatino”. é seria un desatino”.
Piloto. “¿Ha de haber musica, Padre?” Piloto. “¿Ha de haber musica, Padre?”
<29r a> Cappellán. “¡Bó! En chamando eu 

[á Sisto
370 Capellán. “¡Bo! En chamando eu á Sisto,

370 Arostigui é mais á outros á Arostiga á mais os outros
o�ciás dos conocidos, o�cias conocidos,
temosche musica ábondo temosche musica á pufo,
é forramosche os cartiños”. e aforramos os cartiños”.
Piloto. “Pues en esto de Sermon 375 Piloto. “Pues en eso del Sermon

375 yó iré á San Francisco yo iré á San Francisco
y al predicador de tabla, y al Predicador de tabla,
que es un fraile chiquitico, <8v> que es un fraile chiquitito,
se lo recomendaré yo se lo recomendaré,
(con su parecer, amigo). 380 salvo parecer amigo;

380 Dicen que es buen orador dicen que es buen orador
y nos dejará lucidos”. y nos dejará lucidos”.
Cappellán. “Home, tí seyque estas louco Capellán. “Home, ti seique estas tolo
ou seyque perdich’-ó tino; ou seique perdiche ó tino;
eu para iste sermon, 385 eu para este Sermon,

385 ¿había d’-ir á San Francisco, ¿habia de ir á San Francisco,
nin tampouc’-á Montefaro nin tampouco á Montefaro,
nin áos Alcantariños? nin aun á õs Alcantarinos?
Predicador com’-eu sey Predicador como eu sei
non hay por estes partidos, 390 no hay por este Distrito,

390 anqu’-ó busques nos Bernardos aunque ó busquen nos Bernardos
ou entr’-os monxs̃es Benitos, ou entre os Monxẽs Benitos,
anque diga os Carmelitas aunque diga os Carmelitas
nin entr’-os Capuchinos. nin aun entre Capuchinos.
¿Ti conoces á Suarez, 395 ¿Tí conoces á Suarez,

395 que foy noso condicipalo que foi noso condiscipulo
nascola, un jrande Estudiante? na escola, un gran estudiante
(Heche un mozo moy lucido.) é un mozo muy lehido?
O �llo de Pepe Suarez, Ó �llo de Pepe Suarez,
aquel que vive en Canido. 400 aquel que vive en Canido.

400 ¿Saves qu’-hé un jran Bachilher ¿Saves que e un gran Bachiller
<29r b> é istubo sostituíndo e estubo sustituyndo
unha Catedra en Santiajo unha Catedra en Santiago
y agora esta en Bene�cio? <9r> é agora esta no bene�cio?
Pois ese há de predicar 405 Pois ese há de predicar

405 y há de deixsar aturdidos e há de deixãr aturdidos
á cantos hay no Ferról, á cantos hay no Ferrol,
que moy pouco teñen visto; que muy pouco teñen visto.
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é, si traye á Sotana E sí trae unha14 Sotana
con que sempr’-anda rux ̃sindo, 410 con que sempre anda rux ̃indo,

410 porque hé de Seda é parece porque he de Seda [e] parece
hun paxs̃e dun Arzebispo...” ó paxẽ de un Arzobispo...”
Piloto. “Si es asi, yó me contento Piloto.“Si es así, yo me conformo
y de lo demas me río”. y de lo demas me rio”.
En estas idas é boltas 415 En estas idas é boltas

415 foron entrando por Vijo foron entrando por Vigo
é ó qu’-alí socedeu é ó que alí sucedeo
non cho poderey dicilo; non cho podrei decilo,
hasta qu’-entraron aquí, hasta que entraron áquí,
que lojo deron principio 420 que logo deron principio

420 á facer á sua festa, á facer á sua festa,
que che foy por este istilo: que che foi por este estilo.
en permeiro foyche Ygresias O primeiro foi Yglesias
dar co’-él ó Bene�cio. dar con el á ó bene�cio:
Deronse catro abraziños, 425 darianse catro abrazos,

425 qu’-hé natural entre amijos, que hé natural entre amigos,
pois x̃sá habia muyto tempo pois xã habia moito tempo
qu’-os dous non se habían visto; que os dous non se habian visto.
lhé encargaria ó sarmon, <9v> Encargarialle ó Sermon,
qu-’á eso iba dirix̃sido, 430 que á eso iba dirix ̃ido,

430 contarialhe os pasaxs̃es contarialle os pasax̃es
é tormentas qu’-habian tido, é tormentas que habian tido,
é, como isto de palabra é, como eso de palabras
sempre pasa polo olvido, sole pasar por olvido,
<29v a>pideo lhe dese ó diario 435 pidirialle dese ó diario

435 para estar mais adevertido; para estar mais advertido.
é de resultas de isto A resultas de todo esto
botarian un tragiño, botarian un traguiño,
qu’-os curas bene�ciados que os Curas Bene�ciados
sempre teñen hun bó viño. 440 sempre teñen un bon Viño.

440 Haybos certas malas lenjuas Hay unhas certas malas lenguas
qu-’andan no Ferrol dicindo que andan nó Ferrol dicindo
que cando �xsô o sermon que cando ó Sermon compux̃o
que ó fora dirixsindo que o fora dirixs̃indo
aquel �lho de XSan Gomez 445 (a) áquel �llo de Xãn Gomez

445 que che lebo referido; que che lebo referido.
mais eu, amijo, non creyo, Pero eu, amigo, nono Creo,
qu’-anqu’-hé estudiantiño, que, aunque é un bón estudiantiño,
para isto de Sarmós para esto de Sermós
há menester ser sabído. 450 é menester ser sabido.

450 En �n, Don Anxs̃el Suarez En �n, Don Angel Suarez
saleo do seu bene�cio, saliu do seu bene�cio
é beuse pro-ó Ferrol e beuse pra ó Ferrol
tres dias antes Domingo. tres dias antes do Domingo.

14 O <h> e o <a> de unha foron sobrescritos sobre un <a> anterior.
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Hibase todas as noytes 455 <10r> Ybáse todas as noites
455 có ó outro, seu amijo, el, ẽ õ outro seu amigo,

metianse na parroquia, metianse na parroquia
é, quedandose soliños, é quedabanse soliños.
cerrabanse por adentro. Cerrabanse por de dentro
Subiase ó Pulpitíño, 460 é subianse ãõ Pulpíto;

460 desde ali daba unhas voces desde aló daba unhas voces
que se aturdía á si mismo; que se aturdia á sí mismo.
interin qu’-así berraba Ynterin que así berraba
andab’-aquel seu amijo andaba aquel seu amigo,
xs̃a nunha parte, xs̃a noutra, 465 xã nunha porta, xã noutra,

465 xs ̃a frente do Santo Cristo, xã en frente do Santo Cristo,
xs ̃á detrás d’-unha colua, xã detrás de unha columna,
por si pudia ser ohído aplicando ó seu oido,

haber si se ohia ben,
<29v b> ou se perdia aljun jrito. 470 ou si se perdia algun grito.
De resultas de esta proba De resultas de esta prova

470 quedou tan sofocadiño, quedou tan sufocadiño15

que botou polos fuciños que botou po los fuciños
de sangre mais d’-hun cuartillo. de Sangre mais de un cuartillo.
O dia de San Lourenzo, 475 O dia de San Lourenzo,
qu’-est’-ano cadro’-en Dominjo, que este ano foi en Domingo,

475 áló por redor das dez serian cerca das dez
á festa deu seo principio. cuando á festa dou principio.
Empezaron á tocar Empezaron á tocar
acordes os musiquiños 480 acordes todos os Musícos
é empezaron á cantar e empezaron á Cantar

480 os do coro á hun tempo mísmo. os do Coro a un tempo mismo.
Freyre facía de baix̃so, <10v> Freire facia de baix̃o,
de tiple facia-ô �lho, de triple facia ó �llo,
é dempois de contra-alto 485 é despois de contraalto
iba Nicolás Curdido; facia Nicolas Cordido.

485 de tenor facia Franco, De tenor facia Franco,
qu’-á veces daba us chilhidos que á veces daba ús chillidos
qu’-ô botaba á perder todo que ó botaba a perder
se non fora pelo �lho 490 si non fora polo �llo
de XSân Gomez, qu’-o enmendaba de Xãn Gomez, que ó emendaba,

490 é cáse facia ó mismo. que casi facia ó mismo.
En �n, non cantaban mal, En �n, non cantaban mal,
anqu’-eu non fun ohílos; áunque eu non fun oilos;
tampouco ohín ó sermon, 495 tampouco oin ó Sermon,
pero contoume un amijo porque mo contou un amigo

495 todo canto zocedeu todo ó que alí sucedeo
é che lebo referido. é che lebo referido.
Asistiron á funcion Asistiron a funcion
ó Xs̃eneral, qu’-hé amijo 500 ó Xeneral, que he amigo,

15 O <c> de sufocadiño parece ir sobrescrito sobre o trazo inicial dun <d>.
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da Casa, é iste libóu e este tamén lebou
500 <30r a> á os o�ciás consigo. os O�ciás consigo.

Asistéo ó Gobernador Asisteo ó Gobernador,
con todos os seos blanquilhos; tamén todos os branquillos,
dempois tamen ó Yntendente 505 despues tamén ó Yntendente
lhe foy facer ó comprído; lle beu facer o seu cumplido.

505 dempois os do Ministerio Despois os do Ministerio
tamen �xs̃eron ó mismo. tamen �xeron ó mismo.
Asistiron as Señoras, Asistiron as Señoras,
as de tintin é abanico, 510 <11r> as de tum tum é abanico,
as de hábito do Carmen, as do Abito do Carmen,

510 as Señoras do pouquiño, as Señoras do pouquiño,
é as de media tixs̃eira, as de mediana tixeira
é tamen as de trapiño. é tamén as do trapillo.
Todos estes convidados 515 Todos estos combidados
foron polo consavido foron polo consabido

515 Señor Cura de Sillobre Señor Cura de Sillobre
con recados politicos; con recados politícos;
ádemais X̃Sente do Pueblo é ádemais xẽnte do pueblo,
que x̃sà leran os edictos 520 que xã viran os edictos
qu’-habia polas esquinas que habia polas esquinas

520 de que predicaba un �lho de que predicaba un �llo
do Ferrol; todos estaban de Ferrol; todos estaban
renegando por ohílo. renegando por oilo.
Empezouse á celebrar 525 Empezaron á celebrar
de esta Misa ó sacri�cio de esta misa ó Sacri�cio,

525 é, chejando ó evanxs̃elio, é, chegando á ó Evanxẽlio,
lojo viron de improviso logo viron de improviso
que ó señor Abade estaba có Señor Abad estaba
xs̃á no pulpito metido 530 xã no pulpito metido
có-á sotana de seda, coa sua Sotana de Seda,

530 á pelhiz de cambray �no á Pelliz de Cambray �no,
aplanchada é aliñada aplanchada é almidonada
<30r b> que parecia un armiño que parecía un armiño.
é con hun pucho na más, 535 E compuxõa muy ben,
qu’-hé necesario ó aliño; que hé necesario ó aliño.

535 é dempois arrodilhouse <11v> E despois arrodillouse
para botar ó bendito; para botar ó bendito,
lojo coljou ó bonete é logo colgou ó bonete
d’-hun crabo óu garabatiño 540 dun clavo ou garabatiño
é persignouse en latin, é persignouse en latin,

540 que foy un gran desatino que foi un gran desatino
non prosegír ó Sermon non proseguir ó Sermon
en latin, porque imaxs̃ino en latin, porque imax̃ino
que os mais qu’-estaban dentro 545 que os mais dos que estaban dentro
cas’-entenderon ó mismo, casi entenderon ó mismo.

De este modo se libraba
545 qu’-ahora os seus paisanos que aora os seus paisaniños,
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por non saver ó qu’-hé bó por non saber que he bó,
lhan de romper ó vistido. 550 lle anden roendo ó vestido16.
Cruzou os brazos, cerrou os olhos, Cruzou os brazos, cerrou os ollos,
murmuñou, non sey que dixs̃o; murmuñou, non sei que dix̃o;

550 en esta ocasion estaban en esta ocasion estaban
todos colgados d’-hun �o. todos colgados dun �o.
Cando isto me contaron 555 Cando esto me contaron
acordeime d’-hun libriño ácordeime do libriño
que lín, en donde hachey de Ysopo, que trae áquí

555 para este caso hun contiño: para este caso un contiño.
alá en certa ocasion “Aló en certa ocasion
daba un monte grandes gritos 560 “daba un monte us grandes gritos
porque queria parir “porque queria parir
é tiña ô mundo aturdído “e tiña o mundo aturdido

560 pensando que rebentase “pensando que rebentase
ou pegase un estalhído <12r> “é pegase un estallido,
ou abríse unha bocaza 565 “ou ácaso abrise unha boca
é dela salise un rio “é dela salise un rio
qu’-anejase tod’-o mundo “que anegase a todo ó mundo

565 é nos deixsase sumerx̃sidos. “ou o dexâse sumergido.
Chejóu ó dia do parto “Chegou ó dia do parto
é paríu hun ratonciño; 570 “e pareo un ratonciño”.
conqu’-amijo, se me entendes, Conque, amigo, si me entendes,
<30v a> a tí este conto che aprico, á tí este conto che áprico,

570 porque, sejun me contaron, porque, segun me contaron,
aquí socedeo ó mesmo. áquí sucedeo ó mismo.
Cando todos esperaban 575 Cando todos esperaban
que botase o sermon a gritos botase un Sermon á gritos
como cando se ensayaba, como cuando se ensayaba,

575 íl falaba tan pasiño falaba tan pasiniño,
qu’-alguns coidaban qu’-as falas po lo cual todos pensaron
íban pola porta fux̃indo; 580 que as palabras iban fux ̃indo,
á cual cerraron entonces, pola porta, á que cerraron,
pero despois foy ó mísmo, pero despois17 foi ó mismo,

580 de sorte qu’-aljuns qu’-ohíron de sorte que algun que oyeu
cando pejaba alguns gritos cuando pegaba algun grito,
entrabalhes pola boca, 585 entraballe pola boca,
pero non polos ohídos. pero non polo oido.
Esto sí que me contaron Esto sí que me contaron

585 que fora facendo un misto que fora facendo un misto,
de encontro, de sintimentos, de encuentro, descendimiento,

16 Quizais o sentido deste verso se poida relacionar co da expresión do castelán, que xa recolle o dicionario 
de Sebastián de Covarrubias, “cortar a vno de vestir”, co signi�cado de ‘murmurar del’ (Cobarruuias 
Orozco 1611, s. v. cortar).

17 O copista escribe despues nun principio, e logo fai pequenos retoques sobre o <u> e o segundo <e> para 
substituír a forma do castelán polo despois do galego.
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de colüa, cruci�xo, 590 de columna, Cruci�jo,
bofetadas, desenclabo,
bolbiase á barca ou barquillo;

590 x ̃a falaba de borrascas,
bolbias’-áó Cruci�xo,
de sorte qu’-el enclaboü <12v> de sorte que el encrabou
unhas tres veces á Cristo: unhas tres veces á Cristo.
él salía do Calbario El saltaba dó Calvario

595 é iba d’-arribáda á Vigo, é iba de arribada á Vigo,
falaba do Capitan, 595 falaba do Capitan,
qu’-hé teniente de Navío, que he Teniente de Navio18,
é poñiase á chorar é poñiase a chorar
com’-hun neno pequeniño. como un neno piquiniño.

600 Estonces os qu’-ó ohían Entonces os que o ohian
dicían que estaba rindo 600 decian que se estaba rindo
<30v b> do gozo é de contento de gozo é de contento
de ver o ben que o �xô. de ver ó ben que ó �xõ.
Duróu com’-hora é media, Durou cerca de ora é media,

605 pero, anque durara un síglo, pero, aunque durara un sigro,
sín comer é sen vever 605 sin comer é sin beber
se podía estarlhe ohíndo. se podia estar sin oilo.
Anqu’-hay aljuns que n’-entenden, Aunque hai algús que non entenden,
óutros mais contentadizos outros mal contentadizos

610 que porqu’-estubo algo largo que porque estubo algo largo
dizqu’-lhes causou fastidio; 610 disque lles causou fastidio.
ó demais n’-estibo malo: O demais non estubo malo,

a mais por un bó estilo;
se os qu’-ohiron n-’entenderon, si os que oiron non entenderon,
il non tibo culpa, amijo, el non tubo á culpa, amigo,

615 qu’-ó sarmon era prá outra 615 que ó Sermon estubo prá
poblacion mais distinguida: outro pueblo distinguido,
dentro d’-hunha Catedrál, <13r> dentro de unha Catedral,
diante todo hun cavíldo, diante de todo un Cabildo,
porqu’-este pueblo hast’-ahora porque este pueblo hasta aora

620 está moy mal estruhído. 620 está muy pouco instruido.
Eu ohín á duas vellas
en San Roque, que lhe dixô
unha-á outra “¿qu’-hay, fulana?,
¿ohíche ó sarmon Domingo?,

625 ¿que che pareceo de él?”
“¿Saves qu’-andan dicíndo?”,

18  A continuación deste verso aparece anotado e subliñado pola man do copista o apelido “Montalbo”. En 
efecto, José Rafael de Montalvo y Bruñón de Vértiz, II Conde de Macuriges (1738-1793), foi o Tenente 
de Navío da Real Armada que comandou a urca San Antonio ou Santo Antón tanto na viaxe de ida de 
Ferrol a La Habana en 1776 coma no accidentado regreso de 1777 que se relata no romance (Sánchez 
Yáñez 2012: 73 e ss.).
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dixôlhe á outra. “¡Ay, amija!
¡Así che me axude Cristo,
que che me �xô chorar

630 é votar catro moquiños,
é cada vez qué m’-acordo
anda me socede ó mísmo;
anque hay aljuns ignorantes
dos que che foron a ohílo

635 <31r a> que non lhes pareceo ben
que se puxêra no sitio,
íl anda che meu parente
é maís seique hé teu primo”.
“Xâ se save”, díxô á outra,

640 “qu’-o abó dél era meu tio;
seu abó era meu abó”.
“Pois mira sé hé teu parente:
é así, amija, do Sarmon Así, amigo, do Sermon
non che podo decir �xo: non che podo decir �xõ.

645 huns din ben, outros din mal, Vs dicen ben, outros mal,
¡quen lhes tomara ó tino! ¡quen lles tomara ó tino!
Janou oito pesos duros 625 Ganou oito pesos duros,
é il salíu d’-alí rindo, é saleuse dalí rindo,
lojo se foi á Mujardos, é logo foi á Mugardos,

650 donde quedou moy lucido donde quedou mais lucido,
porqu’-alí hay outra xente porque alí hay outra Xẽnte
que non hay no Ferroliño. 630 que non hai no Ferroliño.
<31r b> Foy pedricar de San Roque Foi predicar de San Roque
y-antes tomou dous caldíños e antes tomou dous caldiños,

655 que non sería tan mal que non saliria tan19 mal
sé en Ferrol �xera ó mismo”. si acá �xẽra ó mismo.
Esto hé ó que pasou, 635 Esto hé o que pasou,
que che mo contou un amijo que che mo contou un amigo
que tamen déu prá á festa que tamen dou para festa

660 cando arribaron á Vijo. cando arribaron á Vigo.
Dín que há de predicar Dicen que ha de predicar
de San Xulian ó martirio; 640 de San Xũlian o martirio;
moy pouco tempo lle dan <13v> moy pouco tempo lle dán
prá rexistrar os seus libros. para rex̃istrar os libros;

665 In �n, do que socedere, ó que alí sucedere
se hé qu’-os dous andan xûntos,
eu cho participarey. eu cho participarei.
Entre tanto, Adios, amigo. 645 Entre tanto, áDios, amigo.

[rúbrica]

19 O <n> �nal desta palabra parece corrixir un <l> previo, escrito por lapso.
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4. DIFERENZAS ENTRE URCA 1 E URCA 2

Entre Urca 1 e Urca 2 existen abondosas e relevantes diferenzas. Algunhas delas 
teñen un carácter propiamente textual, pois consisten en fragmentos que faltan 
nalgunha das dúas versións ou que se transmitiron de forma diferente, mentres que 
outras son de natureza lingüística e están relacionadas coas distintas escollas 
que se �xeron de usos grá�cos, de variantes diatópicas ou de formas que implican 
unha actitude purista ou depuradora máis ou menos intensa en relación co galego 
escrito (castelanismos, hipergaleguismos e préstamos do portugués) ou de formas 
léxicas ou de expresións que nada teñen que ver co purismo lingüístico.

4.1. Diferenzas textuais

Unha primeira toma de contacto con Urca 2 permite detectar varias diverxencias 
signi�cativas entre as dúas versións do Romance da urca de Santo Antón que pa-
samos a enumerar.

En primeiro lugar, destaca na versión coruñesa un encabezamento en prosa, 
redactado en castelán, que non atopamos na copia madrileña. A modo de rexes-
to, o encabezamento sintetiza o contido da obra, pero serve tamén para xusti�car 
a �cción sobre a que esta se sustenta (é a “noticia que ha dado un Sastre á un 
amigo suyo”) e a lingua en que foi redactada (non se compuxo en castelán “por 
no saber mas idioma que el gallego” o seu suposto autor20). Ademais, a peza pre-
séntase baixo o título xenérico de “Romance”.

Como xa indicamos no seu momento, o manuscrito de Urca 1 contén tres no-
tas explicativas debidas probablemente á segunda man que interveu sobre o texto 
retocando algunhas grafías ou formas e corrixindo outras. En efecto, o autor das 
notas de Urca 1 aclara o tipo de embarcación que é unha urca, deixa constancia 
da identidade dun dos personaxes secundarios e a�rma que coñeceu as persoas 
mencionadas ao longo da historia, aínda que aclara que todas elas xa faleceran no 
momento en que el escribiu. Isto déranos pé a supoñer a contemporaneidade e 
a proximidade espacial do anotador cos feitos narrados e cos seus protagonistas, 
malia resultar evidente que escribía pasados xa moitos anos (Mariño Paz / Suárez 

20 O que resulta totalmente inverosímil, pois constátase na lectura da obra o uso dun castelán correctísimo 
por parte dun dos personaxes.



UNHA NOVA COPIA DO ROMANCE DA URCA DE SANTO ANTÓN.  
EDICIÓN E ANÁLISE CONTRASTIVAS

487

Vázquez 2012: 13-14). En Urca 2, en cambio, as anotacións versan sobre o tem-
plo en que tivo lugar a función relixiosa (v. 350) e sobre a identidade do capitán 
da urca (v. 596), nomeado simplemente como “Montalbo”, do que se deduce 
que o personaxe resultaba máis ou menos familiar para o anotador orixinal (non 
necesariamente para o copista de Urca 2).

Especial interese teñen as diferenzas que afectan propiamente o corpo do ro-
mance. A máis notable delas é que Urca 2 non recolle a pasaxe das “dúas vellas” 
que opinan en San Roque21 sobre o sermón de Ánxel Suárez (22 versos en total, 
do 621 ao 642). A motivación que puido dar orixe a esta diverxencia entre os 
textos non é doada de adiviñar: poderíase considerar que, unha vez posto en cir-
culación o romance, alguén decidiu introducir nel, con ánimo burlesco, a men-
ción a unha escena ocorrida o día da función relixiosa (o feito de que unha anciá, 
emparentada con Ánxel Suárez, chorou emocionada a causa dun sermón que, 
no sentir xeral, resultou desastroso); ou ben cabe pensar que a pasaxe das dúas 
vellas xa formou parte do texto orixinal desde un inicio, pero que algún copista 
(o responsable de Urca 2 ou o dalgún testemuño interposto), decidiu omitila por 
algunha razón que se nos escapa.

A confrontación entre as dúas versións permite así mesmo descubrir erros de 
copia ou de interpretación por parte dun ou doutro amanuense (ou dos das súas 
fontes). Por exemplo, Urca 2 omite catro versos por un caso claro de salto de 
igual a igual (motivado pola repetición da palabra cruci�xo en �nal de liña); así, 
mentres en Urca 1 podemos ler: “Esto sí que me contaron / que fora facendo un 
misto / de encontro, de sintimentos, / de colüa, cruci�xo, / bofetadas, desencla-
bo, / bolbiase á barca ou barquillo; / x̃a falaba de borrascas, / bolbias’-áó Cruci�-
xo, / de sorte qu’-el enclaboü / unhas tres veces á Cristo” (vs. 584-593), en Urca 2 
atopamos: “Esto sí que me contaron / que fora facendo un misto, / de encuentro, 
descendimiento, / de columna, Cruci�jo, / de sorte que el encrabou / unhas tres 
veces á Cristo” (vs. 587-592). Outros versos que faltan en Urca 2 e que podemos 
ler en Urca 1 son o 95, 96, 264 e 666. Pola contra, Urca 2 permite restaurar na 
versión transmitida por Urca 1 os versos 147, 148, 262, 301, 469, 547 e 612, co 

21 Entendemos que se trata das inmediacións da extinta capela de San Roque, nas proximidades da igrexa de 
San Francisco, onde uns poucos anos despois, en 1784, se instalaría a coñecida fonte que aínda se conserva.
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que quedaría resolta a práctica totalidade de irregularidades do esquema de rimas 
que xa foron sinaladas no seu día (Mariño Paz / Suárez Vázquez 2012: 17)22.

Outros erros de copia ou de interpretación por parte dun e doutro amanuense 
son de doada detección se se continúa co cotexo das dúas versións. É o caso de “que 
por Pepa dixẽn Pieta” (Urca 2, v. 17), onde lemos Pieta no lugar de Piepa; tamén 
de “Por decir “Señor Piloto”, / como ben medio dormido, / dicelle: “Señor Piloto” 
(Urca 2, vs. 179-181), onde o segundo Piloto é un erro por Pilato; de “como estaria 
ó probiño / de aquel pobre Capellan” (Urca 2, vs. 238-239), onde o pobre do se-
gundo verso recolle o pobre do verso anterior e introdúceo no canto do que en Urca 
1 é padre; de “poucos moitos / irán facendo un montiño” (Urca 2, vs. 333-334) 
no canto de “moitos poucos”; de “de triple facia ó �llo” (Urca 2, v. 484), por “de 
tiple facía o �llo”, como mostra Urca 1 (v. 482); de “descendimiento” (Urca 2, 
v. 589), que aparece en lugar de “de sintimientos” (Urca 1, v. 586); e de “Anqu’-hay 
aljuns que n’-entenden, / óutros mais contentadizos” (Urca 1, vs. 608-609), onde 
o segundo verso carece de sentido ao confundirse “mais” con “mal” (como se le en 
Urca 2, v. 608).

Nalgún treito, en �n, as diverxencias textuais entre a versión dun e doutro 
manuscrito afectan outros aspectos alén da ortografía ou da escolla de variantes 
diatópicas ou léxicas, aínda que o contido das dúas pezas non se aparta signi�ca-
tivamente. Sirvan de exemplo disto que dicimos as pasaxes “Sudando, orando é 
rezando, / estaba pidindo á Cristo, / dicindo: «pase, Señor, / de mí este Caliz sa-
grado, / anque por vevelo eu / me chegen á ver Obispo»” de Urca 1 (vs. 241-246) 
e “Sudando, orando é rezando, / estaba pidindo á Cristo, / dicindo: “pase, Señor, / 
de min, aunque Obispo, / este caliz tan amargo, / porque eu no no resisto” de 
Urca 2 (vs. 241-246).

4.2. Diferenzas lingüísticas

4.2.1. Usos grá�cos

Anotamos a seguir algunhas características grá�cas de Urca 2 que singularizan 
esta nova versión fronte á xa coñecida de Urca 1.

22 Todas estas omisións de versos, dun ou doutro tipo, nunha ou noutra versión, explican que as pezas con-
servadas nos chegasen con distinta extensión: 668 versos no caso de Urca 1 e 645 no de Urca 2.
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Urca 2 non presenta o uso dos dígrafos do portugués <nh> e <lh> para a re-
presentación das consoantes palatais /ɲ/ e /ʎ/, mentres que en Urca 1 aparecen 
combinados con <ñ> e <ll>. O peculiar dígrafo <ñh> que tamén se localiza en 
Urca 1, en ocasións resultante da intervención do revisor do texto, parece que 
busca facilitar a lectura, evitando a coincidencia na representación da nasal pala-
tal /ɲ/ e da nasal velar /ŋ/, transcrita sistematicamente mediante <nh> (vs. 15, 23, 
161, 164, 165, 175, 252, 273, 306…). Urca 2 tamén opta maioritariamente por 
<nh> para a gra�zación do fonema /ŋ/, aínda que nos primeiros rexistros se apre-
cia certa vacilación por parte do copista: “Vn ha vez quix)en provar” (v. 15), “non 
falar una palabra” (v. 23), “e fán unha Xũnta de lenguas” (v. 27)23. É probable que 
optase por regularizar a representación deste fonema durante o propio proceso 
de copia.

Ao contrario ca en Urca 1, en Urca 2 apenas se representan contraccións, eli-
sións vocálicas e outros fenómenos de fonética sintáctica propios da oralidade24, 
o que lle dá ao texto un aspecto moito máis moderno ca o de Urca 1 mais non 
sen provocar que haxa versos que resulten hipermétricos, cando menos na súa 
versión escrita. É o caso de “Aunque hai algús que non entenden, / outros mal 
contentadizos / que porque estubo algo largo / disque lles causou fastidio” (Urca 
2, vs. 607-610), que se corresponde en Urca 1 co seguinte: “Anqu’-hay aljuns 
que n’-entenden, / óutros mais contentadizos / que porqu’-estubo algo largo / 
dizqu’-lhes causou fastidio” (Urca 1, vs. 608-611). Á parte do visto nos versos 
que acabamos de citar, a representación plena do adverbio de negación non ante 
palabra iniciada por vogal dá lugar tamén a outros versos aparentemente hiper-
métricos en Urca 2: “disque ó Xurar non he delito” (v. 228), “O demais non 
estubo malo” (v. 611) ou “si os que oiron non entenderon” (v. 613).

4.2.2. Variantes diatópicas

Faremos, para empezar, unha sumaria presentación das principais diferenzas que 
observamos no tocante a este tipo de variantes25:

23 Xa ben avanzado o romance detectamos un caso de recti�cación da forma <una> por <unha> (v. 409).
24 Non nos referimos, claro está, ás contraccións de palabras gramaticais que se realizan de modo máis ou 

menos sistemático na lingua e que en xeral son representadas explicitamente en Urca 2 (cho, da(s), do(s), 
dun, lla, llo, nesta, neste, nesto, na, no(s), po lo(s), pola(s), polo…).

25 Para a localización e o comentario das variantes rexistradas en Urca 1 remitimos o lector a Mariño Paz (2012).
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1. Gheada. Mentres que en Urca 1 se representa explicitamente case sempre, 
en Urca 2 isto non se fai nunca.

2. Moito e muito. Como resultado do grupo latino ŬLT de MŬLTU(M), o que 
aparece é case sempre o ferrolán /'oi/ (moito) nas dúas copias, mais nunha 
ocasión o moito de Urca 2 (“moito tempo”, v. 427) correspóndese con 
muyto en Urca 1 (v. 426). Ora ben, en seis de sete casos a variante apoco-
pada moy de Urca 1 correspóndese con muy en Urca 2 (“muy poucas nó-
ces”, v. 63; “muy larga”, v. 175; “muy pouco sabes”, v. 319; “muy lehido”, 
v. 398; “muy pouco teñen visto”, v. 408; “muy pouco instruido”, v. 620).

3. Bo e bon. O adxectivo proveniente do latino BŎNU(M) é hoxe bon nun 
amplo territorio galego que abrangue as terras de Ferrol. Urca 2 presenta 
tres ocorrencias de bon (vs. 346, 440 e 448) e outras dúas de bo (vs. 549 
e 612), mentres que Urca 1 só ofrece bo.

4. Plurais nominais occidentais ou centrais. Se canto a substantivos termi-
nados en consoante nasal no singular ambas as copias coinciden no uso 
da solución central, que é tamén a ferrolá (maldiciós, ocasios, Sermós, en 
vs. 225, 227 e 449 de Urca 2), para o artigo un e o cuanti�cador algún a 
opción a prol da variante occidental de Urca 1 contrasta coa preferencia 
pola central (e ferrolá) en Urca 2: algús (Urca 2, v. 607) = aljuns (Urca 1, 
v. 608), Vs (Urca 2, v. 623) = huns (Urca 1, v. 645). Con todo, en Urca 
2 tamén hai un caso de uns (v. 146) que se corresponde cun singular en 
Urca 1 (“hun ecsorcismo”, v. 148).

5. Pronome persoal suxeito da P2. En dúas ocasións Urca 2 (“Tu muy pouco 
sabes”, v. 319; “vente tu”, v. 320) apártase do ferrolán ti de Urca 1. Nos 
outros catro casos hai coincidencia en ti.

6. Pronome persoal tónico masculino da P3. Ben como suxeito, ben como 
termo de preposición, en Urca 1 dáse unha igualada alternancia entre a 
variante común el(es) e a lucu-auriense il. Polo contrario, esta solución il 
nunca se usou en Urca 2, de tal modo que a “Yl é ó caso” (Urca 1, v. 302) 
lle corresponde “El ó caso he” (Urca 2, v. 303) na copia da Real Academia 
Galega, a “Il por querer lucilo” (Urca 1, v. 323) “el por querer lucilo” 
(Urca 2, v. 324) e a “il non tibo culpa” (Urca 1, v. 614) “el non tubo á 
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culpa” (Urca 2, v. 614). Nos outros casos a versión de Urca 2 non contén 
un pronome persoal tónico masculino de P3.

7. Demostrativos masculinos. Se en Urca 1 hai unha apertura parcial á for-
ma lucu-auriense iste26, que alterna en minoría con este, en Urca 2 só se 
usa este. Así, as seis ocorrencias de iste en Urca 1 (vs. 51, 280, 287, 289, 
384 e 499) atopan un este en Urca 2 (vs. 51, 280, 287, 289, 385 e 501).

8. Demostrativos femininos. Fronte aos sete de esta, en Urca 1 aparecen 
dous rexistros dun ista (vs. 177 e 354) que, aínda que ten uso popular 
en certa variedades da área lucu-auriense, probablemente chegou a este 
romance debido a un impulso diferencialista verbo do castelán. En Urca 2 
eses dous rexistros de ista correspóndense co común esta (vs. 177 e 355).

9. Demostrativos invariables. As variantes hipercaracterizadas isto e iso, pro-
pias de Ferrolterra e usadas maioritariamente en Urca 1, desaparecen en 
Urca 2, onde lemos esto (vs. 18, 139, 157, 182, 217, 229, 319, 437, 449 
e 555) onde na outra copia batemos con isto ou iso.

10. Vogal temática da P3 do pretérito de indicativo dos verbos da terceira 
conxugación. En ambas as versións se observa unha escolla maioritaria a 
prol das variantes propias da comarca ferrolá, con /'e/, mais hai discor-
dancia canto á concreta solución adoptada en cinco pasaxes: pareo (Urca 
2, v. 570) = paríu (Urca 1, v. 567), saleu (Urca 2, v. 626) = salíu (Urca 1, 
v. 648), saliu (Urca 2, vs. 32 e 452) = saleu ou saleo (Urca 1, vs. 32 e 451), 
senteo (Urca 2, v. 259) = sintiu (Urca 1, v. 259).

11. P3 do pretérito de indicativo de dar. En tanto que en Urca 1 se optou 
pola variante non ferrolá deu, en Urca 2 empregouse a ferrolá dou (vs. 
158, 478 e 637).

12. P3 e P6 do presente de indicativo de dicir. A alternancia entre as variantes 
dice / dicen e di / din, condicionada polas esixencias métricas na elabora-
ción dos versos, dáse nas dúas versións, con discordancia canto á solución 
escollida en tres casos: dice (Urca 2, v. 208) = di (Urca 1, v. 208), dicen 
(Urca 2, vs. 623 e 639) = din (Urca 1, vs. 645 e 661). Hoxe en Ferrol 

26 Nunca a ise nin a aquil.
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úsanse di e din, mais é posible que entre 1777 e o século xix tamén se 
empregasen alí dice e dicen (cf. Mariño Paz 2019).

13. Facer e fager. A excepcional ocorrencia de fager en Urca 1 (v. 162) corres-
póndese coa ferrolá facer en Urca 2 (v. 162).

14. Adverbios de lugar absolutos. Tanto en Urca 1 coma en Urca 2 se usan 
nalgunhas ocasións as formas rematadas en -ó, coñecidas na comarca fe-
rrolá, con discordancias canto á solución concretamente seleccionada en 
varias pasaxes: acá (Urca 2, v. 25) = acó (Urca 1, v. 25), alá (Urca 2, v. 31) 
= aló (Urca 1, v. 31), aló (Urca 2, v. 461) = ali (Urca 1, v. 460), aló (Urca 
2, v. 559) = alá (Urca 1, 556).

15. Cando e cuando. A variante ferrolá cando é a única en Urca 1 e a máis 
frecuente en Urca 2, mais en tres casos Urca 2 presenta cuando (vs. 478, 
577 e 584).

16. Dempois e despois. A marcada preferencia pola variante non ferrolá dem-
pois que se observa en Urca 1 non acha correlato en Urca 2, que sempre 
opta pola común e ferrolá despois (vs. 207, 261, 329, 347, 485, 507, 537 
e 582).

17. Entonces e estonce(s). A apertura a estonce ou estonces de Urca 1 non acha 
correlato en Urca 2, onde só se le a ferrolá entonces (vs. 21, 143, 301 e 
599).

As variables para as que as escollas de cada texto son máis constantes e distin-
tivas son as seguintes: 1) a gheada, completamente ausente en Urca 2; 2) bon, au-
sente en Urca 1 e con notable presenza en Urca 2; 3) pronome persoal suxeito da 
P2 (Urca 1, ti; Urca 2, ti e tu); 4) pronome persoal tónico masculino da P3 (Urca 
1, el e il; Urca 2, el); 5) demostrativos masculinos (Urca 1, este e iste; Urca 2, este); 
6) demostrativos femininos (Urca 1, esta e ista; Urca 2, esta); 7) demostrativos 
invariables (Urca 1, esto e isto; Urca 2, esto); 8) P3 do pretérito de indicativo de 
dar (Urca 1, deu; Urca 2, dou); 9) cando e cuando (Urca 1, cando; Urca 2, cando 
e cuando); 10) dempois e despois (Urca 1, dempois e despois; Urca 2, despois); e 11) 
entonces e estonce(s) (Urca 1, entonces e estonce(s); Urca 2, entonces).
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Verbo destas once variables con usos máis constantes e distintivos caben dúas 
observacións:

a. En catro delas a opción a prol do uso ferrolán de Urca 1 alterouse en 
Urca 2: gheada27, pronome persoal suxeito da P2, demostrativos invaria-
bles, cando e cuando.

b. Polo contrario, en sete delas sucedeu o contrario: bo e bon, pronome per-
soal tónico masculino da P3, demostrativos masculinos, demostrativos 
femininos, P3 do pretérito de indicativo de dar, dempois e despois, entonces 
e estonce(s).

Por tanto, o apego ao uso ferrolán con apertura ao interdialectalismo, que no 
noso traballo de 2012 presentamos como característico de Urca 1, tamén se dá en 
Urca 2, aínda que en termos diferentes. Xa que logo, a análise contrastiva da varia-
ción diatópica visible en ambas as copias non permite concluír que unha delas tive-
se unha conexión menos estreita coa cidade e a comarca en que o romance se creou.

4.2.3. Purismo lingüístico

Salta á vista que sobre a versión transmitida por Urca 1 gravitou unha tendencia 
contra o castelanismo real ou suposto ou unha preocupación descastelanizadora 
que en xeral falta en Urca 2. Mesmo se observa que en Urca 1 aparecen pseudoga-
leguismos creados por diferencialismo que non teñen ningunha correspondencia 
en Urca 2. Na seguinte táboa recollemos diferenzas moi signi�cativas canto a esta 
cuestión:

Urca 1 Urca 2 Observacións

pouco (vs. 19 e 98) rato (vs. 19 e 96)

Estonce (v. 21) e eston-
ces (v. 600)

entonces (vs. 21 e 599) Hai dous casos de entonces en Urca 1 (vs. 145, 
578), o segundo sen correlato en Urca 2.

de, anque estea no 
martirio (v. 22)

aunque estea no marti-
rio (v. 22)

Máis exemplos de anque ou anqu’ en Urca 1 fronte 
ao uso de aunque en Urca 2: vs. 84, 204, 245, 
331, 390, 392, 447, 492 e 605.

27 Obviamente, é posible que a renuncia á representación da gheada en Urca 2 obedecese a unha conside-
ración negativa deste fenómeno por parte do copista, e non a unha opción a favor dunha determinada 
variante diatópica no caso desta variable.



Ramón Mariño Paz e Damián Suárez Vázquez

494

Vrca de San Antón (vs. 
33 e 235)

Vrca de San Antonio (vs. 
33 e 235)

que xs̃a a doyto de con-
tíno (v. 60)

que ó acostumbra de 
contino (v. 60)

non soceda ahora ô 
mesmo (v. 120)

non suceda aora ó mis-
mo (v. 118)

Mesmo aparece por mismo en Urca 1 en catro ca-
sos: sempre que non está en posición de rima (vs. 
286, 339) e incluso, curiosamente, nalgún exem-
plo en que si o está (vs. 120, 571).

foy remexs̃er ós seus li-
bros (v. 150)

foi registrar os seus li-
bros (v. 150)

unha bata moy lonja (v. 
175)

que por non serche pe-
sado (v. 231)

unha Bata muy larga (v. 
175)

que por non parecer lar-
go (v. 231)

Pero en Urca 1 tamén se le “que porqu’-estubo 
algo largo” (v. 610).

non coydes qu’-è este 
solo (v. 215)

mais non penses que he 
esto solo (v. 215)

y-eu non estoy prá jas-
tos (v. 275)

é eu non estóu para 
gastos (v. 275)

Fronte á tendencia maioritaria de Urca 2, en Urca 
1 aparece con certa frecuencia a forma sincopa-
da da preposición para. Do mesmo xeito atopamos 
nalgúns casos a conxunción adversativa pero baixo 
a forma pro en Urca 1.

nin áos Alcantariños? 
(v. 387)

nin aun á õs Alcantari-
nos? (v. 388)

En fin, Don Anxs̃el Sua-
rez (v. 450)

En fin, Don Angel Sua-
rez (v. 451)

En cambio, non se galeguizou en Urca 1 o nome 
José (“chamanchelle Don José”, v. 41), que si ve-
mos corrixido sobre a marcha como Xõsé en Urca 2 
(“é chamanlle D. Xõsé”, v. 41).

é tamen as de trapiño 
(v. 512)

é tamén as do trapillo 
(v. 514)

A expresión é castelá (usada aínda en Ferrol hoxe 
en día), polo que a galeguización da terminación 
-illo parece evidente.

de encontro (v. 586) de encuentro (v. 589) O significado é o relixioso referido á Paixón de Cris-
to, polo que en Urca 1 podería haber unha galegui-
zación consciente dun termo castelán presente na 
lingua oral espontánea.

d’-unha colua (v. 466)

de colüa (v. 587)

de unha columna (v. 467)

de columna (v. 590)

En Urca 1 tamén puido responder a esa vontade galeguizadora ou diferencia-
lista con respecto ao castelán a alteración do vocalismo átono de moitas voces e 
expresións que comparten as dúas linguas: istimo (v. 2), istilo (v. 10), Castillano 
(v. 13), in �n (vs. 29, 65), apillido28 (v. 34), in vindo (v. 38), famelear (v. 42), 

28 Neste caso, Urca 2 emprega a forma autenticamente galega apelido (v. 34).
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roído (v. 64), paricia (v. 73), mitido (v. 94), rispiro (v. 96), soceda (v. 120)… Nesta 
mesma liña poderíase situar tamén a representación grá�ca non sistemática da 
gheada (justo —v. 4—, Jallejo —v. 12—, Jallegiño —v. 24—, lenjuas —v. 27—, 
jran —v. 43—…), ausente por completo de Urca 229 (aquí posiblemente desvir-
tuando, polo menos en parte, a versión do romance orixinal30). E o recurso ao 
portugués (dígrafos <lh> e <nh>, meyo —v. 247—, pelo —v. 488—)31, que en 
non poucas ocasións foi corrixido pola segunda man que interveu no manuscri-
to, tamén pode ir nesta liña diferencialista de Urca 1, aínda que tamén hai que 
considerar a posibilidade de que o seu copista, seguramente familiarizado coa 
lectura ou coa escrita do portugués, optase simplemente por aproveitar recursos 
grá�cos e lingüísticos dun código que debeu de sentir moi próximo ao que estaba 
a empregar na copia do romance.

4.2.4. Escollas léxicas e expresivas non relacionadas co purismo lingüístico

Son moi numerosas as diferenzas entre as escollas léxicas e expresivas de ambas as 
versións que non se poden vincular cunha probable tensión depuradora do cas-
telanismo que se mostrou moito máis activa na man responsable de Urca 1 ca na 
que produciu Urca 2. Poucas veces se conectan estas diferenzas de expresión con 
diferenzas de alcance no signi�cado. Polo contrario, o que case sempre vemos 
non é outra cousa ca unha alternancia entre opcións que transmiten signi�cados 
iguais ou moi próximos, coma nos casos seguintes:

Urca 1 Urca 2

conoces (v. 11) sabes (v. 11)

Jallejo castizo (v. 12) gallego campesino (v. 12)

un misto (v. 27) unha Xũnta (v. 27)

29 Consideramos pouco probable que formas como “gallegiño” ou “Cregiño” de Urca 2 constitúan unha 
representación intencionada da gheada nesas palabras.

30 Cabe supoñer que cando menos na fala en castrapo dos mariñeiros que �xeron a accidentada viaxe a 
bordo da urca San Antonio (vs. 196-198) a representación da gheada (e da gueada), que responde a unha 
clara intencionalidade humorística, debía de estar presente no manuscrito orixinal.

31 Non consideramos neste grupo a voz hinos (v. 76), pois hymno e non hino é a única forma rexistrada nos 
textos portugueses ata moi entrado o século xix.
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Nómeareyche (v. 39) Direiche (v. 39)

temído (v. 44) tímido (v. 44)

savído (v. 54) advertido (v. 54)

salves (v. 76) Salmos (v. 76)

chéa (v. 132) atallos32 (v. 130)

sobr-’os olhos (v. 169) encima dos ollos (v. 169)

való mismo (v. 188) e o mismo (v. 188)

atopa (v. 202) acha (v. 202)

cimbralhe (v. 205): tiralle (v. 205)

comezando (v. 214) empezando (v. 214)

á vocería (v. 223) ó vocear (v. 223)

unha migiña de alibio (v. 260) un xẽneriño dé alibio (v. 260)

ambos (v. 278) os dous (v. 278)

botareilhe (v. 284) encaixõlle (v. 284)

muerto (v. 301) aturdido (v. 302)

tragoche (v. 305) teñoche (v. 306)

desatino (v. 317) desvario (v. 318)

á la funcion (v. 353) al Sacrificio (v. 354)

ábondo (v. 372) á pufo (v. 373)

louco (v. 382) tolo (v. 383)

estes partidos (v. 389) este Distrito (v. 390)

moy lucido (v. 397) muy lehido (v. 398)

contento (v. 412) conformo (v. 413)

fixsô o sermon (v. 442) ó Sermon compux̃o (v. 443)

cadro (v. 474) foi (v. 476)

iba (v. 484) facia (v. 486)

tintin (v. 508) tum tum (v. 510)

leran (v. 518) viran (v. 520)

aliñada (v. 531) almidonada (v. 533)

lham de romper (v. 547) lle anden roendo (v. 550)

salía (v. 594) saltaba (v. 593)

com’-hora e media (v. 604) cerca de ora é media (v. 603)

mal estruhido (v. 620) pouco instruido (v. 620)

32 Equivalente do castelán hatajo ou atajo ‘grupo de persoas ou cousas’.
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No entanto, hai ocasións en que vemos que as diferenzas entre as opcións 
léxicas ou expresivas dos dous manuscritos se corresponden con diferenzas se-
mánticas moi importantes. Isto é o que pasa nos seguintes casos:

Urca 1 Urca 2

famelear (v. 42) Comisario (v. 42)

peligro (v. 116) prodigio (v. 114)

quitar’-ó sentido (v. 140) lebará á fio (v. 138)

halarido (v. 160) laberinto (v. 160)

Caliz sagrado (v. 244) caliz tan amargo (v. 245)

padre mio (v. 351) un poquito (v. 352)

nunha parte (v. 464) nunha porta (v. 465)

é con hun pucho na más (v. 533) E compuxõa muy ben (v. 535)

Do noso punto de vista, as diferenzas que non implican variacións semánticas 
de importancia pódense explicar perfectamente como a lóxica consecuencia dun 
proceso de transmisión oral que puido chegar a alcanzar moitos chanzos e que, 
como é evidente, está moi exposto a que a memoria dos recitadores poida fallar e 
introducir variantes non intencionadas en non poucas ocasións. Ora ben, non se 
pode negar que estes cambios tamén se puideron facer a propósito. Caben igual-
mente neste modo de transmisión as diferenzas que comportan cambios semán-
ticos notables, mais tamén é certo que neste segundo caso debemos admitir que 
son maiores as posibilidades de que tales diferenzas xurdisen como consecuencia 
dunha acción consciente e premeditada dalgún mediador para alterar o romance 
que a el lle chegara por vía oral ou por vía escrita. Se no apartado anterior vimos 
variantes entre unha e outra fonte que poden mover a sospeitar unha consciente 
actuación depuradora do castelanismo, real ou suposto, no proceso de copia de 
Urca 1, agora reparamos en casos en que as diferenzas puideron xurdir simple-
mente a causa dunha intención de en certos casos dicir cousas distintas das que 
se dicían na versión recibida ou ben de dicir o mesmo, mais de distinta forma.

5. CONCLUSIÓNS

Presentamos neste traballo unha nova versión do Romance da urca de Santo An-
tón, unha extensa composición de 1777 que ata hai uns poucos anos se ignoraba 
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por completo nos estudos de historia da lingua e da literatura galegas. O valor 
deste novo manuscrito que agora damos a coñecer radica nas diferenzas ortográ-
�cas, dialectais e de escollas léxicas e expresivas e mesmo textuais que ofrece con 
respecto á versión que exhumamos en 2012.

O feito de seren os dous testemuños coñecidos copias oitocentistas e de mani-
festaren así mesmo diferenzas tan acusadas entre si lévanos a supoñer que a peza 
debeu de gozar de certo éxito entre �nais do século xviii e comezos do xix, e que 
dela chegaron a circular diversas copias (ata onde nós sabemos, só manuscritas), 
da mesma maneira que ocorreu c’O preiteante galego ou O litigante labrador (ca. 
1837), do que hoxe en día dispoñemos de tres versións impresas e cinco versións 
manuscritas diferentes (Papés 2008: 411-435)33.

Con todo, hai que indicar que probablemente o romance, despois de suscitar 
por razóns evidentes un primeiro interese de carácter local, iría co paso dos anos 
investíndose dun interese principalmente lingüístico que o levaría máis alá das 
fronteiras da comarca en que se creara, pois ao cabo tratábase dunha peza escrita 
en galego nun tempo en que isto non fora tan relativamente frecuente como 
chegou a selo no século xix. Así, as angueiras galeguistas do Rexurdimento pleno 
e das décadas anteriores alentaron en distintas persoas o desexo de investigaren 
sobre o pasado recente e non tan recente da lingua e da literatura de Galicia e foi 
isto, con certeza, o que motivou que Eugenio Reguera y Pardiñas e, seguramente, 
tamén Antonio María de la Iglesia se �xesen con cadanseu exemplar do Romance 
da urca de Santo Antón.

Despois de feita a análise do novo testemuño descuberto da peza ferrolá, cre-
mos que existe a posibilidade de que Urca 1 sexa a posta por escrito dun texto 
oral recitado (quer polo seu autor, quer por algunha persoa do seu círculo) que, 
unha vez pasado a limpo, fose supervisado, con maior ou menor fortuna, por 
alguén con autoridade sobre o texto, alguén que, quizais por razóns de idade, 
xa non estaría en condicións de executar el mesmo o pesado traballo de copia. 
Apoiaría esta hipótese a tendencia de Urca 1 a representar sobre o papel toda 
unha serie de contraccións, elisións vocálicas e outros fenómenos de fonética sin-

33 Ademais das tres copias manuscritas que xa coñeciamos en 2008 (Papés 2008: 413), temos localizadas 
a día de hoxe dúas versións máis do século xix: unha conservada na Biblioteca Nacional de España 
(Mss/12969/23) e outra, que pertenceu a Eugenio Reguera y Pardiñas, no Archivo Histórico Nacional de 
Madrid (Códice 1052B).
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táctica propios da oralidade que non se observan en Urca 2. Así mesmo, cabería 
explicar pola mesma razón o feito de que algunhas diverxencias entre Urca 1 e 
Urca 2 poidan explicarse mellor como erros “de oído” que como erros de copia: 
pensamos, por exemplo, no caso de “de sintimentos” (Urca 1, v. 586) por “des-
cendimiento” (Urca 2, v. 589), e tamén nalgún outro como “óutros mais conten-
tadizos” (Urca 1, v. 609) por “outros mal contentadizos” (Urca 2, v. 608). Máis 
aínda: do noso punto de vista, os dous casos de distinta segmentación de versos 
que se dan en Urca 1 e Urca 2 explícanse doadamente se pensamos que un dos 
testemuños partiu dunha fonte non escrita: referímonos a “é in isto un jolpe de 
mar / beu é saltou ó portillo” (Urca 1, vs. 141-142), que contrasta con “Nesto un 
golpe de mar beu / e saltou polo portillo” (Urca 2, vs. 139-140), e mais a “Nisto 
outro golpe de mar / beu é deu á popa un bico” (Urca 1, vs. 157-158) en lugar 
de “Nesto outro golpe de mar beu / e dou á popa un bico” (Urca 2, vs. 157-158).

Deste modo, supoñendo que Urca 1 puido verse afectada polos erros de me-
moria dun posible recitador e tamén polos retoques do amanuense ou dun co-
rrector ao executar a posta en limpo dos seus apuntamentos (algúns claramente 
dirixidos a mellorar o código empregado; outros quizais destinados a puír as-
pectos da métrica34), é posible que Urca 2 conteña unha versión máis achegada 
ao orixinal perdido. En calquera caso, mentres non se produzan novos achados 
textuais, só nos poderemos mover canto a isto no terreo da especulación.

Do que non cabe dúbida é de que, unha vez posto en circulación polo seu 
autor en 1777, o romance gozou dunha considerable difusión oral, ferrolá e 
probablemente tamén extraferrolá, que sería a responsable da xeración de nu-
merosas e relevantes variantes entre unhas versións e outras. Ademais, o interese 
de eruditos e coleccionistas con interese polo galego como Eugenio Reguera e 
Antonio María de la Iglesia suscitou tamén a realización de copias escritas que, 
ben por partiren de versións orais ou escritas xa diferentes, ben por no proceso 
de copia introduciren variantes de forma intencionada ou non intencionada, ben 
por estes dous motivos a un tempo, contribuíron a aumentar as diferenzas entre 
unhas versións e outras.

34 Así, no caso de “Subiase ó Pulpitíño” (Urca 1, v. 459) fronte a “é subianse ãõ Pulpíto” (Urca 2, v. 460), ou 
no de “acordes os musiquiños” (Urca 1, v. 478) fronte ao de “acordes todos os Musícos” (Urca 2, v. 480). 
Urca 1 mantén sen alterar, en cambio, o verso “con recados politicos” (v. 516).
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Os coordinadores deste volume quixemos que falasen os 
textos para mostrar a práctica de creación e escrita en galego 
durante a Idade Moderna. É esta unha etapa coñecida polo 
decaemento no uso do galego nos ámbitos máis formais e no 
cultivo como lingua escrita, incluída a lingua literaria. Este 
apagamento leva aparellada unha forte estigmatización social 
que en certo grao perdura ata hoxe, a pesar do “rexurdimento” 
iniciado no século XIX e dos progresos normalizadores 
producidos desde o derradeiro cuartel do século XX. Ademais, 
coincide no tempo coa evolución seguida polo galego e as 
outras linguas románicas veciñas, que rompen coa etapa 
medieval e van configurando as respectivas modalidades 
modernas, progresivamente afastadas entre si; no occidente 
peninsular coincide, por esa e outras razóns, co avance da 
diferenciación entre galego e portugués.
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