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UNIDADE DIDÁCTICA

GONZALO LÓPEZ ABENTE, POETA DO MAR

XAN X. FERNÁNDEZ CARRERA

INTRODUCIÓN
A Fundación Gonzalo López Abente ten como misión primordial recuperar e dar
a coñecer a figura e a obra deste poeta muxián. A través desta Unidade Didáctica
preténdese achegar este autor ao público estudantil, tanto de Muxía e A Costa da Morte,
coma do resto de Galicia.
Este caderniño didáctico está pensado para traballar na aula co alumnado da etapa
de ensino secundario obrigatorio fundamentalmente, pero cunha adaptación por parte
do profesorado, tamén se pode estender ao último ciclo de Educación Primaria ou ao
Bacharelato.
A Unidade Didáctica comeza cunhas “cuestións previas”, que intentan descubrir o grao
de coñecemento que os alumnos/as teñen da figura de López Abente. A continuación
divídese en tres apartados, que fan alusión á vida do escritor, á súa obra poética é á
narrativa. No primeiro deles, sucédense as distintas etapas da vida do poeta. Aquí a
información vaise alternando coas actividades, de xeito que o discente vai reflexionando
e recadando información sobre o que acaba de ler. A información ás veces tamén serve
de pretexto para preguntar sobre o momento actual ou sobre outras materias, xa que
entendemos que a aprendizaxe dáse dun xeito globalizado.
Os apartados referidos á obra, comezan cunha breve información sobre cada un dos
libros, a continuación preséntase un texto representativo da obra, e por último, propóñense
unha serie de actividades encamiñadas á realización do comentario do texto.
Un complemento esencial desta Unidade Didáctica son as obras de López Abente, tanto
de poesía, coma de narrativa. Se antes resultaba case imposible conseguilas, agora a
través das publicacións que está levando adiante a Fundación resulta doado facerse con
elas. No que respecta á poesía, a través da Obra poética completa, baixo a edición de
Miro Villar, quen tamén fixo a edición da Antoloxía Poética (1995) e Bretemada (2011);
e a obra en prosa, por medio da Narrativa mariña (2012), en edición de Suso Sambade
Soneira.

CUESTIÓNS PREVIAS
1. Observa esta fotografía de Gonzalo López Abente. De que che
soa o nome desta persoa? Con
que o asocias?
2. Coñeces algún dato da súa vida
ou da súa obra?
3. Que relación atopas entre este
persoeiro e a vila de Muxía?

4. Oíches falar da Fundación López Abente? A través de que medio che chegou a información?
5. Sabes o que pretende esta entidade? Onde ten a súa sé?

Vida

ASCENDENCIA
Por ascendencia materna, Gonzalo López Abente, estaba emparentado co poeta Eduardo Pondal, xa que a nai deste era irmá do seu avó, Leandro Abente Chans, procedente
de Laxe, quen exerceu de médico en Muxía. A través del chegan os Abente a establecerse nesta vila mariñeira.
Observa esta árbore xenealóxica de López Abente

Gonzalo López Abente

Eduardo González Pondal

Xoán González Pondal – Ánxela Abente Chans

Francisco López García – Xulia Abente Lago

Leandro Abente Chans - Manuela Lago Díaz

Isidro Abente – Mª Rosario Chans Mourelle

Como se chamaban os avós maternos de López Abente?
Que relación tiña o seu avó materno coa nai de Eduardo Pondal?
Que grao de parentesco había polo tanto entre Pondal e o escritor muxián?
De onde procedía a familia materna de López Abente?
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PRIMEIROS ANOS E ÉPOCA ESTUDANTIL
Gonzalo López Abente naceu en Muxía o 24 de
marzo de 1878, tal como el mesmo conta nunha
carta que lle envía ao seu curmán Horacio Bermúdez Abente.
“… un día coma hoxe 24 de marzal do ano 1878
ás catro da serán, que cadrou en domingo, con feira en San Isidro, abrín os ollos á vida e pola fiestra
da casa do Cabo da Grixa en que moraban meus
pais, ollei craramente un outo cruceiro e que no seu
cume agonaiba un mártir cos brazos en crús. Aquel
día escoitei a rapsodia máis subrime e fíxenme segrel. Pillei un laúde e con ele ao lombo boteime a
cantare polo mundo adiante…”.
No texto faise alusión á feira de San Isidro. Onde
tiña lugar esta feira? Cando se celebraba?
Que significa a expresión “abrín os ollos á vida”?
“Cabo da Grixa” é un lugar de Muxía onde vivían
os seus pais. Trata de localizalo. Nesta mesma vila,
hai tamén unha praza denominada “Cabo da Vila”.
Que significado ten aquí a palabra “Cabo”?
Que quere expresar o escritor con “Aquel día escoitei a rapsodia máis subrime e
fíxenme segrel”?
A que se refire a expresión “un mártir cos brazos en cruz”?
Resume coas túas palabras os datos máis relevantes que se recollen neste texto sobre
o nacemento do poeta muxián.
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Despois de pasar os seus primeiros anos en Muxía e aprender as primeiras letras, Gonzalo López Abente ao cumprir os nove anos, marcha a Santiago de Compostela para
facer o bacharelato e a carreira de Dereito.
Pensas que naquel tempo (1887) era doado estudar unha carreira? Por que?
Por que faría os estudos López Abente?
Observa no mapa a situación de Muxía. Queda lonxe ou preto das cidades de Santiago e da Coruña? Infórmate dos quilómetros que hai a cada unha delas.
Neste tempo aínda non se construíra a estrada de
Muxía a Santiago. Que medios utilizaría o poeta
muxián para viaxar entre a súa localidade natal e Compostela?
Como podes comprobar a Costa
da Morte carece de transporte ferroviario. Que incidencia puido ter esta carencia no desenvolvemento
desta rexión costeira?
A comezos do século XX,
houbo un proxecto para o trazado dunha vía de ferrocarril
desde A Coruña a Corcubión,
infórmate deste feito e fai un
breve resumo del.
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COMEZO DA VIDA LABORAL E LITERARIA
Unha vez rematados os estudos universitarios, López Abente volve para a súa vila natal
e comeza a traballar nunha entidade bancaria propiedade de Manuel Lastres García,
cuñado seu, situada onde actualmente se atopa a oficina do Banco Pastor, que foi quen
absorbeu aquela banca local.
Será neste momento cando comeza a publicar os seus primeiros textos e tamén a colaborar na prensa local e comarcal. Chegou a dirixir o xornal “El Eco de Mugía”, do que
se conservan algúns exemplares.
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No ano 1909 casou con Balbina Abente Myszkosvski, curmá súa, filla do seu tío Victorino Abente Lago, tamén poeta, emigrante en Paraguai, onde desenvolveu a súa carreira
literaria.
Ao ano do casamento quedou viúvo, trala morte da súa dona no primeiro parto. Este
feito afectaralle profundamente, reflectíndoo constantemente na súa obra.
Le estes textos onde o poeta amosa a súa dor por esta desaparición:
A FOUCE
Fouce lucente en lóstregos bermellos,
bermellos como o sangue das túas victimas,
¿qué segador xigante te manexa?
¿qué segador de vidas
tenche de cote, ameazante e torva,
sobre as nosas cabezas suspendida?
A carón do meu peito
refungando pasaches aquel día,
e do arbre en que frolecen meus amores
arrincaches a ponla máis querida,
a ponla na que as froles máis sinxelas
perfumaban de cote a ialma miña (...).
REMORSO
Doce pomba,
Pomba branca;
Anda un corvo negro, negro,
Peteirando na miña alma
Dende aquela tarde leda que antre bicos
Te quedaches nos meus brazos fría e pálida (…).
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Como expresa a dor o poeta en cada un
dos poemas?
Na segunda década, López Abente, colabora activamente en xornais e revistas tanto
galegas coma da emigración americana. A
súa primeira obra que se publica é Escumas
da Ribeira (1911?) e a continuación Alento da
Raza (1917?), dous libros de poemas. Logo
seguiralle a novela curta O deputado por
Beiramar (1919). A este período pertencen
tamén parte dos poemas de Bretema (19171922), obra inédita, publicada pola Fundación “Gonzalo López Abente” en 2011.
Aínda que máis frutífera será a seguinte década cando saen á luz os libros de poemas
Do Outono (1924) e Nemancos (1929), as
noveliñas O Escándalo (1920), O novo xuez
(1922), Buserana (1925), Fuxidos (1926) e
Vaosilveiro (1929); e a única peza teatral,
María Rosa (1928).
Das súas viaxes por Europa e América fálannos tanto Otero Pedrayo coma Vicente Risco, aínda que como dixemos anteriormente,
acabaría vivindo na súa vila natal. Este último achéganos un retrato da súa personalidade:
“É un home estraño, calado e serio, cunha cortesía exquisita de gran señor. Ten viajado
moito, estivo na América e percorreu case todo o Norte da Europa. Poida que aínda teña
estado en máis sitios, mais non se sabe, pois il raramente fala dos seus viajes. Vive en Mugía, frente ao inmenso Atlántico, e é o millor poeta do mar”.
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Con esta información que nos dá Risco, trata de completar un cadro coma este.
TRAZOS DA SÚA PERSONALIDADE

OUTROS DATOS DA SÚA VIDA
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COMPROMISO COA LINGUA E A CULTURA
O escritor muxían participou nos movementos nacionalistas políticos e culturais que
agromaron en Galicia no primeiro terzo do século XX. Aparece como representante en
Muxía da Irmandade Nacionalista Galega, e asistiu á Asemblea Nacionalista, celebrada
en Lugo en 1918. Colaborou na revista A Nosa Terra, órgano de expresión deste movemento galeguista.
Tal como podemos apreciar nestas palabras súas, publicadas na revista Nerio (Corcubión 1921), foi un defensor da nosa lingua.
“Ao falar deste meu vello e querido pobo, coido que sería ridículo o facelo noutra fala
que non fose a mesma del, a que cai de seu aquí, a que de cote lle serveu para as súas
necesidades. A fala mimosa na que Rosalía cantou a súa sonada romaxe da Barca, e Pondal as súas melancólicas paisaxes e brancas areas. A fala nai, abafada moitas veces por
fillos desleigados, e esquecida as máis, por fillos inconscentes; uns e outros desexosos, ao
parecer, de dar terra á vella que aínda gusta das tradicións e do arrescendor das mazáns
gardadiñas nas lacenas, antre a roupa branca”.
Con quen identifica a lingua galega?
A quen fai responsables do desprezo que sufría o noso idioma?
Está a suceder na actualidade o mesmo coa nosa lingua? Debatede este asunto en
equipos e tirade conclusións entre todos.
En 1926, entra no Seminario de Estudos Galegos, institución creada por mozos universitarios coa finalidade de estudar e divulgar todas as manifestacións da cultura galega,
xunto cos poetas Ramón Cabanillas, Noriega Varela e Victorino Taibo.
Procura información sobre esta última institución e fai un breve resumo dos seus
obxectivos, actividades realizadas e compoñentes que o formaban.
En tempos da segunda república (1931-1936), aínda que non participa activamente na
política local, o seu nome aparece asociado ás forzas republicanas que compoñen a
Fronte Popular. Tamén figura entre os asinantes que apoiaron a creación en Pontevedra
do Partido Galeguista en 1931.
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Observa esta fotografía tirada co motivo da recepción de Castelao na Real Academia Galega (1934). Trata de localizar nela a Gonzalo López Abente, Castelao e Otero
Pedrayo.
O 29 de marzo de 1936, foi elixido presidente da Asociación de Escritores de Galicia e
uns meses despois participa nun mitin a favor do Estatuto de Autonomía de Galicia, tal
como aparece nesta fotografía.
Serías quen de adiviñar en que lugar de Muxía se realizou esta acto?
Que futuro lle agardaría a este Estatuto de Autonomía?
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TEMPO DE REPRESIÓN E SILENCIO
Tralo alzamento militar do 18 de xullo de 1936 contra o goberno democrático da II república, López Abente foi represaliado polas súas ideas republicanas e galeguistas, sendo
apartado do seu traballo do Banco Pastor. No seu expediente de incautación publicado
polo investigador Luís Lamela García, recóllese, entre outras acusacións:
“Fue además uno de los fundadores de la Agrupación de Izquierda Republicana y de
los principales cotizantes e influyentes en dicha organización, usando de lo cual cometió
algunos atropellos en la preparación de las elecciones que trajeron el “frente popular”;
abusando de la autoridad que ejercía como Juez Municipal Suplente en funciones, de cuyo
cargo fue sustituido al producirse el Movimiento Nacional. POR LO EXPUESTO SE LE INSTRUYE UN EXPEDIENTE DE INCAUTACIÓN”.
Como podes comprobar, o novo réxime acúsao de pertencer a un partido político.
Cres que este feito debería supoñer un delito? Razoa a túa resposta.
Tamén o acusan de abuso de autoridade cando exerceu o cargo de xuíz municipal.
Esta acusación contrasta coa opinión que o poeta Julio Sigüenza ten de López Abente,
manifestada nunha entrevista publicada en “El Despertar Gallego” de Bos Aires, o 1 de
setembro de 1936.
“Gonzalo López Abente es fuerte y robusto ¡ y no habla mal de nadie! No tiene hiel. Es juez
en Mugía, su pueblo, y procuró hacer la justicia lo menos legal posible. Es una especie de
Salomón gallego, a donde concurren los labriegos y pescadores, mariñáns llenos de fe, y
sabiendo de antemano que el que lleve la justicia ha de salir triunfador. Seguramente es el
único juez gallego digno de un monumento. Aun hay justicia en Mugía!...”
Cal das dúas opinións che merece maior credibilidade?
Ves algunha razón para expedientar e castigar ao poeta muxián?
Houbo escritores que foron vitimas do réxime franquista, outros lograron fuxir para o
estranxeiro e outros decidiron silenciar a súa voz e vivir un exilio interior. Entre estes
últimos estaría López Abente, que a pesar desta indigna situación, non deixou de escribir, publicando os seus poemas en revistas como Alborada, editada en Bos Aires pola
Asociación ABC de Corcubión ou na portuguesa Quatro Ventos.
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ENTRADA NA REAL ACADEMIA GALEGA
No ano 1940, López Abente foi elixido membro numerario da Real Academia Galega, correspondeulle a cadeira número 16, que anteriormente ocupara
o escritor Manuel Lugrís Freire. O seu discurso de
ingreso tratou sobre A terra e a poesía de Pondal,
no que fai alusión aos escritores da Costa da Morte
que o precederon, parándose sobre todo no seu parente Eduardo Pondal.
En que cidade se sitúa a Real Academia Galega?
Cantos membros a compoñen?
Saberías indicar algunha das súas funcións?
Quen é o seu actual presidente?
Despois da súa entrada na Academia, viaxa con frecuencia á Coruña para asistir ás xuntanzas desta institución ou para visitar aos seus familiares que vivían
na cidade herculina. O dramaturgo Jenaro Marinhas
del Valle, fai alusión aos seus paseos nocturnos pola
Coruña acompañado polo escritor muxián.
Durante estas visitas que fai á Coruña, acostumaba
a participar nunha tertulia que tiña lugar no café Marineda, xunto con Plácido Castro,
Luís Mañas e Urbano Lugrís, entre outros.
Infórmate de quen son estes tres persoeiros. Ten algún deles relación coa Costa da
Morte?
Na década dos anos cincuenta publica varios poemas na revista Vida Gallega. Tamén
hai algúns escritores que reclaman unha homenaxe ao poeta muxián, pero esta non
chegou a facerse.
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DERRADEIROS ANOS
Os últimos anos da súa vida a penas sae
da súa vila natal, na que sempre residiu,
acompañado da súa irmán Julia, vivindo na
súa casa da rúa Real, que aínda se conserva, a pesar de que foi vendida polos seus
herdeiros e reformada posteriormente.
López Abente morreu en Muxía, o 23 de
xullo de 1963, cando contaba 85 anos, sendo soterrado no cemiterio parroquial de
Santa María.
Sebastián Martínez Risco, déixanos esta
imaxe dese día: “cando dabamos terra ao
corpo mortal do poeta no outo e recollido
camposanto muxián, nun loitoso día, vispra
da festividade de Señor Sant-Yago, no que,
como si a natureza quixera orquestar o loito,
ventaba do nordés e o mar esboufaba contra os rochedos de alá embaixo”.
Onde queda este camposanto?
As dúas características que nos dá del Sebastián Risco, axústanse á realidade?
Que dous elementos da natureza destaca
dese día?
O vento do nordés adoita soprar nesta parte costeira, en que época do ano o fai con
maior intensidade?
Por que cres que fai alusión á festividade do apóstolo Santiago?
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DEDICACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS
No ano 1971, oito anos despois do seu pasamento, a Real Academia Galega, dedicaralle o
Día das Letras Galegas, acto no que colaborou
tamén o concello de Muxía.
Comezou a xornada co recibimento dos membros da RAG no concello, logo fíxose unha
ofrenda floral no cemiterio parroquial e á volta
visitouse a casa do poeta. A continuación inaugurouse no Xardín da Cruz, o monumento dedicado ao autor homenaxeado, obra do escultor Andrés Barbazán. Nel represéntase a unha
muller mariñeira cun neno no colo, agardando
ao home que vén do mar. Debaixo leva unha
placa co busto do escritor.
Despois da intervención do alcalde, Antonio
Barros Valiña, o presidente da RAG, Sebastián
Martínez Risco e o representante da familia
Antonio López-Abente López, rematou o acto
coa actuación dunha coral.
Pola tarde celebrouse no cine de Muxía, un
acto no que o académico Xosé Filgueira Valverde, presentou o libro Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca, publicado pola
Academia.
Co motivo de dedicarlle o Día das Letras Galegas, López Abente tamén foi homenaxeado na
Coruña pola Agrupación Cultural “O Facho”,
en Madrid e no Centro Gallego de Bos Aires.
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Sabes en que ano se instaurou o día das Letras Galegas?
A que aniversario fai referencia?
Coñeces algún outro escritor da Costa da Morte ao que se lle dedicara este día?
Cal foi o último escritor/a homenaxeado?
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Obra poética

Gonzalo López Abente conta cunha extensa obra poética, a meirande parte dela recollida en oito libros. Cinco deles publicados en vida do autor: Escumas da Ribeira (1911?),
Alento da Raza (1917?), Do Outono (1924), Nemancos (1929) e Centileos nas ondas
(1958). Os outros tres, Decrúa (1966), Monza de frores bravas para Nosa Señora da Barca
(1971) e Bretemada (2011), son posteriores ao seu pasamento.
Ademais destes oito libros tamén se editou unha Antoloxía poética (1995), elaborada
polo poeta Miro Villar, na que se recolle unha escolla de toda a súa obra en verso publicada ata o momento, engadíndolle ademais unha ducia de textos non incluídos nas
publicacións.
ESCUMAS DA RIBEIRA
Este libro publícase en Madrid, e non leva
data de edición. Otero Pedrayo aventura
que puido ser no ano 1911, non obstante Méndez Ferrín, opina que foi dous anos
despois. A primeira recensión que se fai del
data de 1914.
Prológao Joaquín Álvarez de Miranda, funcionario do concello de Muxía e amigo do
poeta, tamén escritor. A maioría dos textos
que recolle corresponden aos primeiros
anos da mocidade do autor, e neles a paisaxe muxiá está moi presente. Amósase tamén o sentimento de dor pola desaparición
da súa dona. Neste libro percíbese unha
clara influencia da obra do seu parente
Eduardo Pondal.
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NO MONTE CORPIÑO
Penedos, altos penedos
do Corpiño vixiante;
sodes, como o meu amor,
tristes, barudos e grandes.
¡Cantas veces, cantas veces
dende o curuto en que estades
sufríchedes impasibres
o furor dos temporales!
nin os ventos que arrincaron
doridas queixas aos mares,
nin as furias medoñentas
das frecuentes tempestades,
de movervos unha vez,
penedos imperturbabres,
de movervos unha vez
foron hastra hoxe capaces;
que sodes, altos penedos
do Corpiño vixiante,
o mesmo que o meu amor,
tristes, barudos e grandes.
ACTIVIDADES
Coa axuda dun dicionario, explica o significado das palabras; barudos e imperturbabres.
Que describe López Abente neste poema?
Con que compara os penedos do Corpiño?
Das calidades que nos achega dos penedos cal cres que lle acaen mellor?
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No poema está moi presente a paisaxe que rodea ao poeta. Cita outros poemas deste
mesmo libro que sucede o mesmo.
Cantas estrofas compoñen a poesía?
Que tipo de medida e rima teñen?
Localiza no texto aquelas palabras que non se axusten á normativa actual e corríxeas de acordo con esta.
O monte Corpiño a pesar da reducida altitude (68 m.), ten moita importancia para os
muxiáns. A que pensas que é debido?
Saberías explicar cal pode ser a orixe do nome deste monte?
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Cerca de Muxía hai outro monte cun nome semellante, onde se sitúa?
O monte Corpiño é un excelente miradoiro sobre a vila de Muxía e a paisaxe de arredor. Describe esta paisaxe que se ve desde o seu cume, seguindo a dirección dos
catro puntos cardinais.
Inventa un poema dedicado a un elemento natural que te sintas moi identificado
con el.
ALENTO DA RAZA
Imprimiuse este libro tamén en Madrid e tampouco figura nel a data de edición. No ano
1917 xa aparece unha recensión do mesmo en
A Nosa Terra e outra en O tío Marcos da Portela.
Leva un extenso prólogo de Aurelio Ribalta, no
que fai unha reflexión sobre a lingua, as variantes dialectais da zona, os costumes da época, a
terra, o mar e a raza. Fai tamén unha alusión á
intencionalidade do poeta neste libro, segundo
el, “O individuo prolóngase na Raza. O individuo
pode ser vencido, pero a Raza non”.
Esta obra presenta unha maior madurez ca
primeira, sendo ben recibida pola crítica. Nela
continúa a influencia de Pondal, mais tamén se
percibe a de Cabanillas. Ofrece unha gran forza expresiva e un uso máis culto da lingua.
O PESCO
Desencadeada brúa unha tormenta,
funga o vento tolo, ruxe o temporal,
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corren polo ceo nubarróns escuros
e en tombos de escuma reméxese o mar.
Sorprendido o pesco na cativa nave,
Fai bulir no peito todo o seu valor,
inza a branca vela, séntase na popa
e con man de ferro dirixe o timón.
Sobindo hastra as nubes, caendo no abismo,
envolto antre as olas o pesco alá vai.
Contra os elementos cegos, iracundos,
a loita terrible comezada está.
Nos longos praiales, nos altos penedos,
os veciños todos ollan con pavor
o rudo combate do mar e do pesco
sin saber cal deles será o vencedor.
Vese a branca vela, coma unha gaivota,
ás veces voando cara a terra vir,
outras afondirse no fervor das augas
de onde xa se coida non volve a saír.
E síguense as horas unhas tras das outras,
mortales, eternas, sin parar o afán
destes loitadores de ferro, incansabres,
que tras dos loureiros da vitorea van.
Hastra que nun tombo de furores cheo,
que contra da orela veu a reventar,
chegou a valente lancha pescadora
e poido na area por fin acougar.
De pe, na ribeira, o pesco barudo
pra o seu anamigo vencido mirou,
sacudeu a testa de salsa mollada,
surrise sereo… e altivo marchou.
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ACTIVIDADES
Coa axuda dun dicionario, explica o significado destas palabras: bruar, inzar, bulir,
iracundo, acougar e altivo.
Explica o significado deste verso: “e con man de ferro dirixe o timón”.
Cal é o tema do poema?
Entre que elementos se produce a loita?
Quen resulta vencedor?
Que desexa destacar o poeta neste combate?
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Cres que este poema e representativo do título do libro? Por que?
Ademais da exaltación do individuo, no poema tamén hai unha referencia á colectividade. En que verso acontece isto?
Con quen compara a vela? Explica a semellanza entre estes dous elementos.
O mar está moi presente neste poema, igual que no resto da obra de López Abente.
Anota todas aquelas palabras que fagan referencia a el.
Que tipo de estrofa e de verso utiliza nesta composición?
Como é a súa rima?
López Abente escolleu neste poema o pesco para simbolizar a fortaleza e valentía do
pobo galego, que outro persoeiro podería elixir?
Inventa un poema dedicado a un personaxe representativo do noso pobo.
DO OUTONO
A editorial Ronsel, será a que edite o terceiro libro do poeta muxián, imprimíndose na imprenta coruñesa Moret. Componse este poemario de
60 sonetos de versos hendecasílabos, aos que
acompañan debuxos de Cebreiro. Boa parte da
crítica considérao como o mellor libro de López
Abente, tanto polo seu dominio da métrica coma
da palabra. Nel é onde o autor amosa un maior
dominio das formas clásicas. Despréndese máis
da paisaxe e elementos externos que rodean o
seu mundo, para centrarse na intimidade e en temas universais.
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FROLES DE OUTONO
A Álvaro Cebreiro

Vede un feixe de froles outonales
que puiden apañar polas campías,
cando menguando sen cesar os días
fuxen diante dos ventos invernales.
¡Pálidas son, tristeiras, desigoales,
murchas quizais, arrepiadas, frías.
Probes froles que son melancolías
frolecidas nos brancos areales!
Na miña ialma reina xa o outono,
sentín no corazón o desengano
fundir as súas poutas carniceiras,
e inda tolo, agarimando o ensono,
Pergúntome, e xa sei que o fago en vano,
¿Estas froles serán as derradeiras?
ACTIVIDADES
Coa axuda dun dicionario, explica o significado destas palabras: minguar, arrepiar
e pouta.
Que expresa o poeta nos versos deste terceto?
“Na miña ialma reina xa o outono,
Sentín no corazón o desengano
fundir as súas poutas carniceiras,”
Cal é o tema do poema?
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Que relación atopas entre o outono e a temática do poema?
Todo o texto expresa un ton melancólico e triste. Que palabras fan alusión a este estado sentimental?
Como podes comprobar, os versos desta composición poética constitúen un soneto.
Por que tipo de estrofas está formado?
Como é a súa medida e a súa rima?
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Corrixe todas as palabras que non se axusten á normativa actual e clasifícaas segundo sexan: hipergaleguismos, vulgarismos, arcaísmos ou castelanismos.
A quen vai dedicada esta poesía? Busca información sobre esta persoa e fai unha
breve reseña dela.
Por que pensas que López Abente lle dedica este poema?
O soneto é un composición clásica que esixe un gran dominio da linguaxe. En equipos
intentade elaborar unha composición deste tipo.
NEMANCOS
Este cuarto poemario é o último publicado antes da guerra
civil (1936-1939). Foi editado tamén na Coruña, na colección “Nós”. O poeta deixa o clasicismo anterior e volve a
“un lirismo máis libre e vario de formas”. A influencia pondaliana faise de novo presente, o mesmo que a paisaxe local. Estamos pois, diante dun López Abente máis achegado
ao Alento da Raza.
O MEU MAR
Unha nube de chumbo a tapar todo o ceu;
borraxeira e orballo que revoan no ar;
os inxentes penedos, xa tristeiros de seu,
espallando queixumes con dorido fungar;
os montes envolveitos na brétema sotil;
e as bocas desdentadas das furnas no cantil.
Escumas, ardentías,
atruxante balbor,
e, cal apocalípticas porfías
de cíclopes, vestiglos e xigantes
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das vellas e varís mitoloxías,
os ecos trepidantes
do líquido elementos bruador.
¡O mar!
¡O meu mar!
¡O mar que eu vexo,
nestes días de inverno,
gris, abalante,
inquedo, forte e rexo,
a cólera a roubar do fondo averno
e a bater nas orelas, escumante
de rabia e de furore, nun épico loitar!
Este mar que derruba coas paredes das hortas,
desfaise contra os cons e sobe polos cabos;
que corre polas rúas ribeiranas e tortas
antre as casas homildes dos mariñeiros bravos.
Este mar belicoso que a costa brava asedia,
que as ondas esnaquiza nunha branca fervenza
e en escumas de prata no cantil as destrenza…
é o gran creadore dunha eterna traxedia.
ACTIVIDADES
Explica o significado destas palabras: sutil, ardentía, balbordo, vestiglo, averno e con.
De que trata este poema?
Como é a paisaxe e o tempo que nos describe?
Que recurso expresivo se manifesta nestes versos?
“os inxentes penedos, xa tristeiros de seu,
espallando queixumes con dorido fungar”
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No texto abundan os adxectivos. Identifícaos e indica a que substantivo fan referencia.
Cantas estrofas compoñen o poema?
Como é a medida en cada unha delas?
Que tipo de rima teñen?
O mar que describe a poesía correspóndese co do entorno no que vive o poeta?
Razoa a resposta.
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Este mar bravío é frecuente na Costa da Morte. Que relación atopas entre este topónimo e o seu mar?
Lembras algunhas traxedias provocadas pola forza do mar nesta rexión costeira? Describe algunha delas.
Cales son os lugares da Costa da Morte máis expostos ao embate do mar?
Elixide un elemento singular da Costa da Morte e compoñede un poema alusivo a el.
CENTILEOS NAS ONDAS E DECRÚA
Cando a editorial Galaxia publica Centileos nas ondas en 1958, o autor xa tiña oitenta
anos, non obstante os poemas corresponden a unha época anterior. Tanto o mar coma
o mundo mariñeiro volven a ter moita presenza. Segundo o prologuista do libro, Sebastián Martínez
Risco, “non é un mar suxerido ou aludido, senón cinguido ó corazón do poeta por unha longa amizade:
coñecido e amado”.
O poemario Decrúa, publícase en Bos Aires en
1966, na imprenta que dirixían Arturo Cuadrado e Horacio Bermúdez López, curmán do poeta
muxián. No libro inclúense poemas da primeira
época de López Abente con outros do tempo de
Centileos nas ondas. Este libro non engade nada
novo con respecto ao resto da obra do escritor.
¡ORZA!
Orza, que o vento é de proa,
cíguete ben, aproveita
para abranguer a coroa
riba daquel mastro ergueita.
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Nos baixíos brúa a morte
á banda de sotovento;
rixe o leme con man forte
¡Ai, se o vento racha as velas!
Velame: miñas arelas,
e leme: meu corazón.
¡Ai, se o vento racha as velas
e o mar arrinca o timón!
Centileos nas ondas
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ACTIVIDADES
Coa axuda dun dicionario, explica o significado destas palabras: orzar, abranguer,
mastro, sotavento, leme e arela.
Que quere expresar o poeta con este verso?
“Nos baixíos brúa a morte”
Cal é o tema desta poesía?
Resume coas túas palabras o contido de cada unha das súas estrofas.
Como é o mar que nos presenta López Abente?
O poema expresa o temor a que un temporal afunda a embarcación e ocasione un naufraxio. Mais este temporal tamén pode simbolizar os contratempos que podemos ter na
vida e que fan naufragar as nosas ilusións.
Que contratempos na vida nos poden levar ao fracaso?
De que maneira lle podemos facer fronte?
Como é a rima do poema? Observas algunha irregularidade nela?
MONZA DE FRORES BRAVAS PARA NOSA SEÑORA DA BARCA
Co motivo de dedicarlle ao poeta muxián o Día da Letras Galegas en 1971, a Real
Academia Galega publica este libro inédito, composto de quince poemas dedicados
á Virxe da Barca. Tal como nos conta Sebastián Martínez Risco na súa introdución,
López Abente non tratara en ningún dos seus libros anteriores o tema relixioso. Ao
remate da publicación, Francisco Fernández del Riego, baixo o pseudónimo de Salvador de Lorenzana, fai un estudo da vida e obra do escritor muxián, segundo el, os
poemas do libro, “semellan un adeus fecundo ao mundo terreo no que estivo sempre
mergullado”.
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ABALANDO
Érguese a linda alborada
vestida de escentileos
e para que o amado vexa
abre as fiestras do ceo.
refrega os ollos o sol,
espregrízase e lixeiro
pilla a súa amada e vaise
coela nas azas do vento.
Polos outos fenestrás
a parella entra no tempro
e aos pes da Virxen da Barca
a pregar cai de xoellos.
As Sombras agoniantes
acóchanse nos cornechos.
¡A nuite tírase ao mar
chorando e morta de medo!
O retabro corusquea
de ouro, de lus e contento;
os apóstolos escisman
na ceifa dos evanxeos;
cantan os anxos garridos,
gordos, risoños e ledos,
a redor da milagrosa
raíña dos universos
que sorrí no camarín
entre brancos candieiros
e froriñas homildosas
de doce e lene arrecendo.
A Virxen deixa o milagre
fuxir do seu duro encerro,
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e aló embaixo, diante dela
con estrondo grave e rexo,
ponse soio a abanear
aquel enorme penedo…
¡Pedra de abalar bieita
que foi nave noutro tempo!

ACTIVIDADES
Coa axuda do dicionario explica o significado destas palabras: coruscar, ceifa, lene e estrondo.
Explica o significado destes versos:
“Érguese a linda alborada
vestida de escentileos”
“¡A nuite tírase ao mar
chorando e morta de medo!”
Cal é a parella que entra no interior do templo?
Que ocorre unha vez que está dentro?
López Abente dálle vida ás imaxes do fermoso retablo maior. De que xeito se expresan?
Sabes que escultor labrou este valioso retablo?
Este poema narra unha historia co seu comezo, nó e desenlace. Como remata este
último?
O texto fai referencia a unha lenda popular que conta que a pedra de abalar ás veces
móvese soa pola intercesión da Virxe, e así poder evitar algún perigo ou catástrofe. Preguntade a xente maior se lembra algunha historia relacionada con este feito.
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A cristianización do lugar onde actualmente se sitúa o
santuario, deu lugar á lenda da aparición da Virxe da Barca. Infórmate e redáctaa.
As palabras “nuite” e “lus”, son dúas variantes dialectais
do galego de Muxía e da Costa da Morte. Escríbeas no
galego normativo e engade outros exemplos máis.
Que outras palabras non se axustan á normativa actual?
BRETEMADA
Esta obra mecanoescrita apareceu na Real Academia
Galega, descuberta polo investigador Ernesto Vázquez
Sousa. O profesor e poeta, Miro Villar foi quen se encargou de preparar a edición que publicaron conxuntamente a Fundación “Gonzalo López Abente” e a editorial
Alvarellos no ano 2011.
Todo o libro ben sendo un longo poema estruturado en seis partes, ademais dun adicamento (1 poema), e un introito (9 poemas).
Partes
1ª Nemorosa (15 poemas)
2ª Pastora (14 poemas)
3ª Guerreira (15 poemas)
4ª Principesa (16 poemas)
5ª Escrava (15 poemas)
6ª Ceiba (15 poemas)
Polo Introito, sabemos que Bretemada é unha metonimia de Galicia, que aparece no
texto con diferentes nomes: “miña Señora”, “Siñora”, “raíña”, “amada”, “compañeira”,
“princesa”…
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A voz poética preséntase como un “valente guerreiro”, “leial cabaleiro”, “peregrino” ou
“nobre bardo”. Esta voz poética, logo de invocar a Deus e a Señora, comeza unha viaxe
iniciática para conquistar a súa liberdade.
A primeira parte está chea de alusións lendarias e mitolóxicas. A voz poética vai en
busca da amada, busca que continúa na segunda parte, quen se lle presenta vestida de
pastora.
Na terceira parte, rómpese a paz idílica por mor da guerra, representada por Minerva.
Bretemada cae ferida de morte, pero recobra a vida cando o cabaleiro a bica.
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Na cuarta parte, Bretemada, despois da súa liberación é proclamada “raíña de reis”.
Na quinta parte, a voz poética, logo de volver de loitar en terras alleas, atopa prisioneira
a Bretemada, vítima dunha traizón e ferida por unha serpe que chegou de terras alleas,
fai unha chamada á rebelión.
A última parte, comeza cunha situación de sometemento ata chegar a unha liberación
final.
TIRANÍA
Desque o ladrón maldito entre cadeas
aferrollóu â linda soberana,
e fixo que do val deica a montana
rexisen e mandasen leis alleas;
desque os homes, cobardes como os años,
en manadas deixánose levare,
ollando escarnizado o sagro lare
e a santa libertá feita fiaños;
n-esta terra vizosa e verdecente,
agora pol-a dôr asoballada,
unha pranta cativa e mal fadada
medra con vigorosa louzanía
e, fachendosa, abala no alto ambente
a pezoñenta fror da TIRANÍA.
ACTIVIDADES
Explica o significado destas palabras: aferrollar, vizosa, louzanía, pezoñenta e tiranía
De que nos fala este poema?
A quen se refire a expresión “linda soberana”?
Que ladrón a puido aferrollar?
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Que expresan estes versos?
“e fixo que do val deica a montana
rexixen e mandasen leis alleas”
“Terra vizosa e verdecente”, é un xeito de nomear a Galicia. Con que outras calidades
a podiamos denominar?
Cando o poeta escribe que na nosa terra “medra con vigorosa louzanía / a pezoñenta
frol da TIRANÍA”. Que nos quere dicir?
En que momentos da historia de Galicia cres ti que se estendeu esa “pezoñenta fror
da TIRANÍA”?
Mais na nosa terra tamén houbo momentos de liberdade nos que brillou con esplendor
a lingua e cultura. Cita algúns deles.
Que iniciativas galeguistas xurdiron entre os anos 1917-1922), cando López Abente
escribiu esta obra?
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Obra en prosa

Aínda que Gonzalo López Abente foi sobre
todo un poeta, tamén ten obra en prosa, que
escribiu sobre todo para contribuír á normalización da lingua galega, nun momento
no que tanto a narrativa coma o teatro, tiñan
necesidade de desenvolverse e chegar ao a
un potencial público lector. O escritor muxián
ten o mérito de ser o que inicie a narrativa
moderna, que máis tarde continuarán os
grandes autores da Xeración Nós: Risco, Castelao e Otero Pedrayo
Publicou cinco narracións curtas: O Escándalo, O novo xuez, Buserana, Fuxidos e O diputado por Veiramar. Todas elas tratan o tema
costumista e amoroso.
Nunha liña semellante, aínda que cun ton máis
realista está Vaosilveiro, unha novela máis longa que as anteriores.
TEXTO
Reposto, seguíu o seu camiño e seguíu pensando: Mariquiña, a pesare de ser galega
era linda. Era unha desas palilleiras brancas e louras que asemellan gromos a desfechar.
Desde a súa pousada víaa de cote na casa de enfrente, onde se axuntaban moitas obreiras a remexer naqueles pauiños que repinicaban ledos, a envolver naqueles albos fíos
que prendidos con alfileres iban tecendo aquel milagre de encaixe, que, amontoado na
parte alta da almohada, tremaba de impaciencia por adornare un equipo de noiva ou
unha alcoba nupcial.
Mariquiña era un pipirete delicado que ninguén mellor que el podía lambetear. Durante
o día, mirándoa, os seus ollos espresaban os seus desexos, e todas as noites, cando se
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retiraba para o seu fogar, póndose ao seu lado e correndo, debullaba as galanterías
embobadoras que deprendera na Corte nun lingoaxe estraño para ela.
Todas as súas artes de conquistador puña en xogo, e por máis que a nena, turbada e
tremecente, fuxía tatexando protestas e formulando rogos, el comprendía que o trunfo
logo o outería. E cómo non? Todo estaba ao seu favor: O talento, o garbo, a elegancia, o
modo de falar, a xuventude e, por riba de todo, o seu rango. Era o Xuez, o amo, o señor
do pobo.
Alí todo o mundo o respetaba, adulaba e temía; desde o escribano hastra o cacique, que
se desvivían por compracelo e obsequialo.
Parva tiña que sere se non sabía se aproveitar de tantas ventaxas. Estaba decidido aquela noite a xogar o todo polo todo.
O novo xuez

ACTIVIDADES
En que espazo se desenvolve esta narración?
Que personaxes participan nela?
Como nos describe a cada un deles?
A súa condición social é semellante ou percíbense notables diferenzas?
Explica estas palabras do xuíz sobre a moza: “Mariquiña, a pesar de ser galega era
linda”.
A pesar da súa condición social, por que pensas que ao xuíz lle atrae Mariquiña?
O xuíz leva por nome Desiderio e a rapaza Mariquiña. Observas algunha relación entre
o nome dos personaxes e a súa condición social?
O xuíz desexa establecer unha relación amorosa coa rapaza. Cal é a actitude de cada
un diante desta posible relación?
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Observas algunha actitude machista neste texto? Razoa a túa resposta.
Como é a sociedade que reflicte o texto? Que clase representa cada personaxe? Axústase á realidade social que habería na época de cando se escribiu esta obra (1922)?
O texto a mais desta relación amorosa, descríbenos unha escena costumista, moi frecuente nas narracións de López Abente. De que trata esta escena?
Busca información sobre as antigas palilladas que tiñan lugar durante o inverno e
explica en qué consistían.
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A palabra “obreiras”, non parece axeitada para este tipo de traballadoras. Por que? Que
palabra lle acaería mellor?
Continúa ti este fragmento narrativo ata darlle un final.

TEXTO
A. Villar Ponte.1

RECIBIMENTO
A leda viliña de Beiramar despertou naquela mañán2 de Abril coma un neno en día de
Reis.
Cando as andoriñas viran lucir os primeiros resplandores, fuxiron dos niños revoando e
chiaron, toleironas, repenicando unha alborada. Das pólas das albres3 da praza erguéronse en bandas os pardais, estrañados de que os homes subiran por escadas aos seus
verdes e abalantes pazos.
Un fato de xornaleiros tendía aramios en que abaneaban faroliños e guirnaldas. Na entrada da praza, onde morría e nacía a carretera, erguíase un arco cuberto todo de espadanas, fiúnchos e rosas de cores variadas.
As portas despechábanse queixumosas. Aparecían unhas mulleriñas fregando os ollos,
fitaban pasmadas, sorríanse logo, e falaban despois unhas coas outras comentando.
Coma os pardais xurdiron os rapaces atacando os pantalóns, amarrándoos con bramantes, abotonando os tirantes, brincando, berrando.
As campás da igrexa parroquial tocaron a misa, e, por antre4 os rapaces, polo medio dos
obreiros, por baixo das escadas, cruzaron mulleres entapuxadas, mulleres devotas.
1 Antón Villar Ponte (1884-1936) foi o iniciador das Irmandades da Fala. Famoso xornalista de La Voz de Galicia e de A Nosa Terra, do que foi director.
Alentou o nacionalismo galego desde unha óptica republicana nas páxinas dos xornais. Escribiu obras de teatro en galego e foi deputado republicano pola ORGA e polo Partido Galeguista dentro da Fronte Popular en 1936.
2 Dialectalismo por mañá. Mantemos a maioría dos dialectalismos para darlle un ton local da beiramar
3 Forma popular por árbores
4 Forma popular por entre
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O zapateiro señor Pepe saíu do seu portal co mandilón de coiro posto e a gaiola co
merlo asubiador na man; ollou con lecer, como home intelixente e de bon gusto, para
a praza chea de perendengues; fixo unha carantoña irónica, xirou sóbor dos talóns,
pendurou dun cravo da fachada a xaula de pau que el mesmo, tempos atrás, fixera coa
súa navalla, e, estricando os beizos, asubiou a alborada contra o merlo. O paxaro, entón,
brincou enriba dunha cana que atravesaba a gaiola e, movendo as negras plumas do
rabo, deixou fuxir polo peteiro avermellado o fío arxentino do meigo himno enxebre.
Satisfeito, entrou na taberna do lado, pediu un cazolo, pondo unha cadela enriba do
mostrador, apurou dun sorbo a copa de augardente, limpou a boca coa manga da camisa e voltouse para fóra dicíndolle ao taberneiro:
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- Bo día amañece pra5 que don Manoel6 luza diante do deputado a súa lanvita7 e mailos
seus lambecús, amén da muller e a filla.
-Xa se coñece, -rosmou o taberneiro, -que o fel da envexa é a túa primeira parva.
- Naturalmente, polas lambetadas que el me dá e as firmas que ll´eu regalo. -Repuxo o
zapateiro saíndo teso, ergueito, cuáseque maxestoso do establecemento.
Na porta tropezou cun fato de aldeáns vestidos coa roupa de garda que, sen movérense, escoitaban o merlo e ollaban para a verde follaxe da praza. Rempuxou cun ombro,
facéndose paso, mentras que lles preguntaba con sorna:
- Sodes invitados pra o recibimento que se ten de facer hoxe ao noso deputado?
- Non, señor, vimos a xantar e contestar aos vivas que ten de dar o Fidalgo de Brandomil.
Respondeu un vello que apuraba furioso unha punta.
- Dese xeito o deputado non vai estima-los vosos berros.
- Se os estima o Fidalgo abonda, que é o que reparte o consumo e cobra as rendas.
O señor Pepe, cúaseque indignado, exclamou:
- Non tendes vergoña.
E o vello , engruñando as costas e torcendo a boca, sentenciou:
- Pro temos lombo.
- Así sempre seremos ninguéns.
Dixo o zapateiro, e meteuse cheo de carraxe no seu cativo taller, escoitando como aquel
velliño deixaba fuxir entre o fume do cigarro estas parolas:
- Mellor era que fóramos ninguéns, que vivíramos en ningures e ninguén se lembrase
de nós.
5 Forma popular por para. Mantemos sempre esta forma
6 Mantemos os nomes do original, formas populEEares galegas
7 levita
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O señor Pepe colleu unha sola e baticouna con rabia. Daba co martelo forte, moi forte,
coidando que aqueles golpes caían na cachola do cacique máximo don Manuel, no
peito do Fidalgo de Brandomil, no lombo do cura de Brandoñas e nos papos de tódolos
comellóns que axudaban a devasta-la terra.
No medio do seu arrebato sentiu que o merlo cantaba a marcha real; ergueu a testa e
viu pasar pola praza o secretario do concello. Iba abalándose lentamente, serio, estricado coma un deus bufo dun Olimpo de entroido.
Dirixiu os ollos a un par de botinas de elásticos que estaban anchas, abertas, nun cornecho e pareceulle que se rían a carcaxadas. E ollando, ollando, sentiuse contaxiado. Ríanse do seu amo, do secretario, que as deformara e deixáralles un cheiro a suor: ríanse
como tolos, e o señor Pepe non puido conterse, e tremeu convulso nun ataque de risa.
Cando acougou sentiu sede. Tirou co martelo, coa sola; ergueuse e foise risoño a beber
outro cazoliño á conta da compostura das botinas do secretario.
Pensaba e falaba só: -Que carai! Estes lampantís, despois de todo, axudan a un a vivir...
e a beber.
O diputado por Veiramar

ACTIVIDADES
Coa axuda do dicionario explica o significado destas palabras: bramante, entapuxada, perendengue, parva, carraxe, cacique, bufo, botina.
Que significan estas expresións?
“As portas despechábanse queixumosas”
“pediu un cazolo, pondo unha cadela enriba do mostrador”
“roupa de garda”
“Estes lampantíns, despois de todo, axudan a un a vivir… e a beber”
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En que espazo e tempo se desenvolve a acción?
Que elementos naturais teñen relación con ese tempo?
Que personaxes interveñen?
Como é a personalidade do zapateiro?
Que papel representa este personaxe na narración?
Cal é o comportamento dos aldeáns?
No texto faise unha crítica dos comportamentos políticos
daquel momento. En que partes se fai esta crítica e a
través de que personaxes?
Que comportamentos políticos criticarías ti no momento actual?
No relato aparecen unha serie de castelanismos escritos
en letra cursiva. Cópiaos e escribe ao seu carón a palabra galega que lle corresponda.
TEATRO
Gonzalo López Abente, cultivou tamén o teatro na súa
obra María Rosa, publicada en 1928, pero escrita con anterioridade, xa representada na Coruña en 1921. Obra
de tema amoroso, escrita en prosa e dividida en dous
pasos, aínda que comeza cun monólogo en verso. A acción desenvólvese nun pazo do medio rural.
Trata do retorno á casa de María Rosa, que fuxiu por mor
dunha aventura amorosa. A súa irmá Remedios non lle
perdoa esta falta, non obstante, o seu pai, Xacobe, recíbea con cariño.
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Leandro, curmán de María Rosa, con quen se criou, estaba namorado dela, máis cando se decatou de que fuxira, tomoulle moito odio. Trala mediación do abade, volve a
abrazarse nela.Paralela a esta relación amorosa de corte fidalga, aparece outra entre
Mariquiña, filla de Andrea, e Sidro, os tres criados dos señores do pazo. Neste ambiente
rural maniféstase a crenza da santa compaña, moi introducida neste mundo.
Na obra percíbese un aire didáctico e moralizante relacionado coa defensa dos dereitos
de igualdade da muller, unha idea progresista para aquel momento, moi afastada do
conservadorismo da sociedade fidalga dos pazos.
TEXTO
ANDREA: ¡Asús María, i-as cousas tristes que teño que vere na miña vellez!
MARIQUIÑA: ¿Qué vos socede, miña nai?
ANDREA: ¿E ti non te decatas coma eu do que pasa? O probe D. Leandro, que cuidaba
d’atopárase co-a dita arelada pol-o seu curazón, recibe o golpe mortal do sesengano
co-a nova da caída aldraxante da súa amada.
MARIQUIÑA: (Sorprendida) ¡Ah!
ANDREA: O noso amo sente, co-a chegada do sobriño, revivire a fonda e sanguiñenta
ferida que leva na i-alma, e os dous homes semellan dúas almas en pena, carreando
tristeiros por antre as sombras dos longos corredores. ¿A estadea, a estadea, que ronda
âs noites pol-o curro do pazo, non poidía traguer máis que desventuras; e queira o ceo
que ela non sexa o esprito atormentado da infelis pecadora que teña abandonado o
corpo feituquiño n-eses infernos das vilas grandes!
MARIQUIÑA: ¿Pro dicíades que D. Leandro está namorado da señorita María Rosa?
ANDREA: Estábao, Marica, estábao, que agora todo o seu amore tívose que trocar en
odio e desprecio,ou en compasión s’esas aparicións da noite anuncian a morte da
pecadora.
MARIQUIÑA: Non digas eso; nin ela morreu nin merece o aldraxe d’ese alcume.
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ANDREA: Se morreu ou non, moi logo o saberemos; pois eu estou determinada a
requerire esta noite a esa i-alma en pena, si é que o Damián non s’arrisca a facel-o, e así
sairemos de dúbidas.
MARIQUIÑA: Non penses n-eso, miña nai, que xa vos dixen que todo era invención do
Sidro.
ANDREA: (Surríndose) Invencións do Sidro, si. ¡Coma se eu non houbese ouvido o remexer de cadeas e ao propio Damián non ll’aparecese! Pro, boeno, sigue ti a túa incredulidade e déixame a min que na miña longa vida xa teño visto e deprendido moito.
MARIQUIÑA: Está ben, pro, e porqué inxuriades â señorita chamándolle pecadora?
ANDREA: ¡Criatura! ¿E quen inxura? ¡Líbrame Deus a min de semellante cousa! As súas
obras e os seus feitos son os que a acusan.
MARIQUIÑA: ¿Pro que fixo de malo máis que fuxir da casa? ¿D. Leandro non fuxiu tamén?
ANDREA: Non compares, rapaza. Os homes, son homes; ea as mulleres, mulleres. ¿Nono sabías?
MARIQUIÑA: E máis non estoupo co-a sabidencia.
ANDREA: Pois, deprende, que eu fago todo o que podo por darche crianza.
MARIQUIÑA: Xa o sei.
ANDREA: Así teño a miña concencia tranquila, e Deus non terá que pedirme contas no
que respeita ao teu insino.
MARIQUIÑA: Ai, eso non, señora.
ANDREA: Boeno, pois, volvendo ao conto; a señorita María Rosa fixo mal en fuxire; e non
me digas que non porque os que fuxen por algo é;
Pro máis mal fixo aínda en mesturárese co-as xentes d’esas vilas grandes que o demo
confunda.
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MARIQUIÑA: ¿Pro nas vilas grandes todos son cativos?
ANDREAD: ¿E non lle tes oivido â señorita Remedios que n-elas é todo vicio e corrumpición? ¡Pois ahí esta o malo!
MARIQUIÑA: ¿Logo o Rei que vive en Madrí, e o Papa en Roma…?
ANDREA: ¡Outra ves, comparanzas, Marica! ¿Non che teño dito que eso non é de mozas
ben criadas? ¡Ora o Papa e mais El Rei que son quen son i-están onde están! Non sei
cando deprenderás estas cousas.
MARIQUIÑA: Non vos enfadés se non-as entendo ben.
ÁNDREA: Non m’e enfado, pro quero que vivas de cote no santo temor de Deus. N-as
vilas grandes as mulleres perden creto; bailan, cantan…
MARIQUIÑA: Tamén cantamos e bailamos na aldea.
ANDREA: ¡Boeno! Pro os cantos e as bailas da aldea son da aldea; e os cantos e bailas
da vila, son da vila.
MARIQUIÑA: ¡Ah, vamos!
ANDREA: Ademais, beben e fuman coma os homes.
MARIQUIÑA: Beber, tamén bebemos nós.
ANDREA: Auga da fonte, e un viñiño cando nol-o dan, que é poucas veces. Esto é o menos malo que eu vexo na vila; mais eso de fumar…
MARIQUIÑA: Miña nai ¿e vós …
ANDREA: ¿Qué? Eu se fumo algunha ves é porque me dôn as moas.
MARIQUIÑA: ¿E non vos caeron todas?
ANDREA: Cando as tiña; agora dônme as enxibas. E acabouse. Non todo se pode decire
diante d’unha nena. Por hoxe xa te insinei abondo; hai qu’ire paseniño.
María Rosa
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ACTIVIDADES
Lede por parellas este fragmento do segundo paso
da obra de María Rosa e contestade:
De que trata este diálogo entre Andrea e a súa filla
Mariquiña?
Que diferenzas atopas entre o concepto que nai e filla teñen de D. Leandro e de María Rosa?
Que temática quixo introducir o autor a través destes
diálogo?
Que papel representa a nai e cal a filla no tema tratado?
Cal das dúas che parece que ten máis razón?
En quen percibes unha maior sinceridade?
En que parte do texto se amosa unha actitude hipócrita por parte da nai?
Cres que na sociedade na que vives hai plena igualdade de dereitos entre mulleres
e homes?
Debatede este tema entre toda a clase e tirade conclusións.
En que países e sociedades os dereitos das mulleres están máis restrinxidos?
Continúa ti este fragmento da obra introducindo os personaxes de Leandro e María
Rosa. Logo representade na clase algún dos textos inventados.
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