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LIMIAR

Estas notas sobre Galicia teñen a intención de dar unha idea sobre 
o engado e interese dun país aínda pouco coñecido polos viaxeiros. 
Son o resultado dun verán pasado na esquina noroeste da Península, 
e por iso non pode agardarse que sexan completas, pero abranguen 
un campo máis amplo ca o ata o de agora explorado polos escritores, 
que normalmente se limitaron a falar dunha ou de dúas cidades ou 
distritos, lugares famosos que raramente recibirán aquí máis aten-
ción ca as encantadoras cidades descoñecidas, as vilas e as paisaxes 
das partes máis illadas. A arquitectura, a escultura, a lingua, a lite-
ratura, a botánica, a arqueoloxía e a etnoloxía desta fermosa rexión 
chaman fortemente polo especialista que, en cada unha das devan-
ditas materias, ha achar aquí un rico material de estudo, mentres 
que o deportista poderá pasar moitos días felices entre os regatos e as 
montañas.
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I 

A xente

Verum ita mihi ea regio placuit et tanta commoditas fuit in 
locis omnibus ut eam praeferam multis Lusitaniis et majo-
re cum voluptate apud Galaecos vixi quam inter Durium 
et Minium. Negari non potest quin hinc ad Minium us-
que mira fit montium et agrorum amoenitas.1
Nicolaus Clenardus

Carta de Braga, datada o 8 de setembro de 1537

Galicia, que agora semella tan pacífica e remota, non se pode 
rexeitar como un país que non tivo historia. Foi, en moitas oca-
sións, o escenario de agres liortas e guerras. Nos primeiros tem-
pos da era cristiá deu homes de gran sona: Prudencio, Prisciliano 
e os primitivos cronistas latinos Paulo Orosio e Idacio. No século 
ix, despois do descubrimento do corpo de Santiago en Padrón, 
no ano 812, converteuse en certo sentido no centro de Europa. 
Milleiros de peregrinos estranxeiros fixeron anualmente o ca-
miño de “Sent Jamez in Galiz”–Il Barone, per cui laggiù si visita 
Galizia…2–, que atraeu homes de todas as nacións e estados, 
poetas, penitentes, santos e reis, ao seu santuario en Compostela, 
o mesmo que Muhamad Almanzor (o Vitorioso), cun interese 
moito máis profano, tivo o pracer de saquear contra o final do 

1   “En realidade, aquela rexión gustoume tanto e tan grande foi o meu benestar 
naquelas paraxes, que a prefiro a moitos lugares portugueses, e vivín con máis satis-
facción en Galicia ca entre o Douro e o Miño. Non se pode negar que, desde aquí ao 
Miño, a amenidade dos montes e dos campos se fai agradable.”

2  Tómao da Divina Comedia de Dante, XXV, 6.



12

século x. Nos turbulentos días da raíña Urraca, cando Galicia, 
é un falar, deu a luz a Portugal, don Diego Xelmírez, arcebispo 
galego de Santiago, foi un dos homes senlleiros do século xi, e da 
primeira metade do xii, que empregou a súa grande afouteza en 
diversas empresas, desde elevar a súa Sé ao Arcebispado (1120), 
ata construír unha frota para protexer a costa.

Así e todo, non se pode abranguer a historia de Galicia 
nunhas poucas páxinas. Esta terra agarimosa e as súas abrigosas 
baías chamaron por amigos e inimigos, pero os normandos tive-
ron menos éxito nesta costa no século ix do que tiveran anterior-
mente gregos e fenicios. As sucesivas invasións, tanto por terra 
coma por mar, trouxeron ao país os máis heteroxéneos elemen-
tos; as peregrinacións a Santiago continuaron con este cosmopo-
litismo. Con todo, e malia os disturbios e as incursións, Galicia 
foi a esquina principal da Península onde agromou dunha ma-
neira principal a poesía lírica. O Códice Calixtino escribírono en 
prosa contra as mesmas datas do Cantar de mio Cid, durante a 
primeira metade do século xii, pero en latín. Un século antes do 
nacemento de Chaucer, floreceu en Galicia unha escola de poesía 
lírica, e dela conserváronse para nós algúns retallos exquisitos, 
tan exquisitos, tan frescos agora coma cando se escribiron, no 
Cancioneiro da Biblioteca Vaticana, descuberto hai medio século 
na Biblioteca do Vaticano. O centro desta escola foi Santiago de 
Compostela. Isto pode indicar que foi o resultado da influencia 
cosmopolita dos peregrinos, mais practicamente todos os críti-
cos están de acordo agora en que a influencia vén do carácter 
indíxena de parte desta poesía fascinante, e que Joan Zorro, cun 
nome que traizoa a súa orixe española aínda que cantase sobre o 
río de Lisboa, Martín Codax laiándose a carón da encantadora 
baía de Vigo, Pero Meogo nas montañas, Roi Fernandiz na bei-
ramar, o almirante Pai Gómez Chariño en Pontevedra, o crego 
Airas Nunes, Johan Airas e outros en Santiago, e o humilde e case 
anónimo Mendiño acharon evidentemente os seus modelos nas 
cancións populares cantadas e compostas desde tempo inmemo-
rial polas mulleres campesiñas de Galicia.



13

A medida que Portugal se separaba da terra nai, unha nova 
lingua xurdía do galego para conservarse no moderno portu-
gués. A lírica galega impúxose durante dous séculos en toda 
España e o rei Afonso o Sabio (1221-84) compuxo en galego as 
súas celebradas Cantigas de Santa María.

Nos séculos xiv e xv o poeta Macías, chamado o Namo-
rado, e Juan Rodríguez de la Cámara (ou del Padrón), ambos 
os dous nados en ou preto de Padrón, déronlle novos pulos 
á literatura galega, o primeiro ao se converter no modelo dos 
amantes leais na Península, El Siervo Libre de Amor do segundo 
ao xogar un papel sobranceiro no desenvolvemento da prosa 
española e portuguesa.

Durante os últimos tres cuartos de século houbo un forte 
rexurdimento da poesía galega, que, na expresión dos séculos 
xix e xx, é tan digna de atención como foi a do século xiii. Só 
en tempos moi recentes se cultivou con crecente éxito a pro-
sa en galego, malia o feito de os principais novelistas galegos, 
dous dos cales están asemade nos primeiros postos dos novelis-
tas españois, escribiren en español.

Non foi só na literatura o eido onde se sinalaron os galegos; 
houbo acreditados mariñeiros: o almirante Chariño, unha figura 
destacada na corte de Afonso X, Pedro Sarmiento de Gamboa e 
posiblemente, probablemente din os galegos, o mesmo Colón.

Os galegos xogaron un papel moi importante na política 
moderna. Non é infrecuente que a metade dos ministros se-
xan desta terra. Os nomes de José Canalejas, o presidente do 
Goberno asasinado, no que España pousara unha serie de ben 
fundadas esperanzas, Eugenio Montero Ríos, Eduardo Cobián, 
Augusto González Besada e o conde de Bugallal, entre outros, 
probaron que a calidade é tan notable coma o número de polí-
ticos galegos.

Na música, e especialmente na talla e na escultura, produ-
ciron un excelente traballo. Hoxe, os artistas santiagueses Ma-
gariños e Asorey manteñen habelenciosamente a tradición da 
arte galega, mentres que as magníficas caricaturas de Castelao 
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e as doutros parecen amosar que o fracaso relativo en pintura 
non é debido á falta de debuxantes. Ninguén pode considerar 
de certo esta raza como estúpida. Ford, hai tres cuartos de sé-
culo, escribiu que Galicia era a Beocia3 de España. Un escritor 
moderno fala dos “turróns, torpes e desagradables galegos” 4. 
Son o obxectivo común da sátira de españois e portugueses, e na 
Arxentina desprézanos como bestas de carga pouco intelixentes. 
Un enxeñeiro vasco declarou que eran tan lentos nos seus mo-
vementos coma no seu raciocinio. E velaquí a forza do galego: 
outros considérano estúpido e insignificante; el non di nada na 
súa defensa, non se acepta a si mesmo, pero persevera na súa hu-
milde e laboriosa vida e a miúdo consegue o que os seus veciños 
máis brillantes marran. Nunha era democrática que arela “anu-
lar os particularismos”, esta habelencia do galego para agachar 
as súas destrezas debería serlle de proveito. Posúe a combinación 
portuguesa da flexibilidade e da resistencia. Se alguén aldraxa 
ou inxuria os sentimentos dun valenciano ou dun andaluz, estes 
poden espetarlle un coitelo; un vasco ou un castelán poden con-
testarlle dicíndolle o que pensan del e logo esquecerse de todo. 
Un galego, pola contra, non se ha erguer contra ninguén, evita 
a reprobación, dá de si coma a goma india, acóchase na terra, é 
todo humildade; pero tan pronto como cede a presión tempo-
ral, está de novo afouto e sen ningún tipo de vergonza.

Desde logo non faltaron escritores que gabaron os méritos 
dos naturais de Galicia e declararon que eles escolman as me-
llores calidades dos casteláns e dos portugueses. Como avaliar 
estes xuízos variados e como explicar o feito de que o galego, 
aparentemente débil e submiso, e considerado en dous conti-
nentes como parvo e testán, conseguise tanto? Unha das ex-
plicacións puidera ser a variedade de tipos e castes que existen 
en Galicia. Ningúen que veña a Galicia desde Castela deixa de 

3  Beocia era unha rexión da antiga Grecia, patria de Hesíodo e Píndaro, cuxos 
habitantes tiñan fama de groseiros e obtusos de mente. (Nota do tradutor)

4  Hans Gadow, In Northern Spain, 1897, p. 217.
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quedar abraiado pola gran variedade de tipos humanos que se 
atopan unha vez traspasada a fronteira. A Historia, desde logo, 
confirma isto. Dise que Galicia tende a contrariar a teoría de 
que os vascos son os restos dos primitivos habitantes da Penín-
sula, pero existen topónimos galegos que semellan indicar unha 
orixe vasca, por exemplo: Irixoa, Irixo, Iria Flavia (Padrón), 
Abegondo, Bergondo, Baiona5, Beariz, aínda que nos nomes 
con ili, iri hai que considerar se veñen do latín ilex (‘carballo’), 
como Ilicino, o nome antigo do Pico Sacro, na contorna de 
Santiago, ou do vasco iri, ili (‘vila’); en todo caso, os nomes 
galegos parecen ser pegadas dunha manchea de nacións6.

Son fáciles de confundir os sinais dos canteiros e doutras 
confrarías coas letras do ibérico (algunhas delas son dun pareci-
do abraiante), por exemplo, os que se poden atopar en Viveiro 
ou nun piar da catedral de Santiago. Reparando nesta cone-
xión, lémbrese que a curiosa lingua dos canteiros de Ponteve-
dra7, chamada barallete, contén moitas palabras vascas. Non 
obstante, de ningún xeito se pode supor que o elemento celta 
predominase sobre o ibérico neste recuncho de España. Xa que 
logo, a vertente forte, afoutada e laboriosa do carácter galego 
debe atribuírse a un elemento xermánico, desde o momento 
en que os suevos ocuparon esta rexión durante case douscentos 
anos, ou ao compoñente romano, calculado normalmente na 
proporción de un a trinta, pero moito máis vizoso na provin-
cia de Lugo. O elemento céltico úsase para explicar o encanto 

5  Francisco  Molina fai derivar este nome de Voyana, porque na pedra de armas da 
vila hai un boi. Segue o camiño menos dificultoso nestas materias, xa que fai derivar 
A Coruña do nome dunha señora chamada Corinna.

6  Velaquí os nomes dalgunhas vilas das catro provincias de Galicia: (A Coruña) 
Culleredo, Boimorto, Melide, Vedra, Fene, Coirós, Laracha, Outes, Cee, Zas, Son, 
Rois, Boiro, Moeche, Dodro; (Lugo) Friol, Pol, Cervantes, Triacastela, Trabada, 
Láncara, Trasparga, Chantada, Samos; (Ourense) Coles, Esgos, Toén, Lobios, Piñor, 
Baltar, Rairiz de Veiga, Leiro, Cenlle, Laza, A Rúa, Beade; (Pontevedra) Xeve, Moa-
ña, Valga, Nigrán, Meis, Mos, O Grove, Oia, Dozón.

7  O autor confunde o latín dos arghinas, dos canteiros de Pontevedra, co barallete 
dos paraugueiros. Ningunha delas pasa de ser unha xerga. (N. do t.)
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poético, sensible e soñador, a melancolía, a sátira e a paixón 
do carácter galego. Sen dúbida os etnólogos tenden a ignorar a 
xeografía e a esquecer que causas semellantes producen efectos 
semellantes. Disraeli definiu os irlandeses pola súa vida “nun 
clima húmido a carón do melancólico océano”. As semellanzas 
e as simpatías entre galegos e irlandeses explícanse en parte pola 
semellanza das súas posicións xeográficas.

Mais aínda non esgotamos os compoñentes raciais, xa que 
os gregos, especialmente en Tui e Pontevedra, e xunto cos fe-
nicios e cartaxineses, ao longo da costa, de Muros á Coruña, 
deixaron a súa herdanza de delicada fineza, espírito aventureiro 
e devezo polo comercio e as ganancias. Así e todo, a razón prin-
cipal pola que os galegos foron xulgados de tan diversos xeitos é 
que o seu carácter non é dunha peza, senón que varía extraordi-
nariamente. Algúns críticos din que a base do seu carácter son a 
avaricia e a desconfianza, e, de certo, o campesiño é cauteloso e 
aforrador. Explícase isto pola raza, polo mercantilismo fenicio, 
etc., ou, da mesma maneira, polo feito de sufriren unha cruel 
experiencia que coutou a súa natureza sensible, xenerosa e ex-
pansiva. Aqueles que comezan confiando e querendo a todo o 
mundo, ben han poder vivir para cambiar a súa actitude e os 
seus descendentes posiblemente sexan máis reservados.

Debido á súa natureza boa e despistada e á súa humanidade, 
o galego ten moito de individualista, igual ca os vascos e caste-
láns, o que fai que exista moita envexa e rivalidade entre as cida-
des, as vilas e os individuos. O vasco sacrifícase pola familia; o 
fillo máis vello herda a casa e a terra e os máis novos raramente 
fan valer os seus dereitos legais e prefiren emigrar. Pola contra, se 
un galego deixa a propiedade dividida en tres clases, poula, pra-
dería e terras de cultivo, para repartiren tres fillos, cada un deles 
ha querer un terzo de cada clase. O arranxo faise normalmente 
dun xeito amigable, sen formalismos legais, pero ás veces remata 
en preitos interminables.

As peculiaridades do carácter galego salientan quizais en 
comparación coas do castelán. O carácter castelán é dramáti-
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co, cheo de orgullo persoal, dunha dignidade espléndida. Se é 
amable co estranxeiro é porque é algo que lle debe á súa propia 
dignidade. Séntese que é o home completo, que non vai mudar 
substancialmente. O xenio do galego, pola contra, é esencial-
mente lírico; responde rapidamente a un conxunto de condi-
cións que varían e, polo tanto, é extremadamente fácil de ver só 
unha das súas caras e xulgalo equivocadamente, en especial se 
alguén o ve sempre baixo as mesmas condicións, porque é me-
nos personalista ca o castelán, isto é, a miúdo subordina a súa 
inclinación persoal a intereses posteriores. A súa cortesía é polo 
tanto menos de fiar ca a do castelán. Desde o momento en que 
actúa é en teoría menos natural e simple ca o aparentemente 
máis artificial castelán. Cun galego pode un facerse valer e estar 
seguro de que el toma nota; cun castelán débese deixar que el se 
impoña e el tomará, asemade, boa nota.

En Lisboa, Buenos Aires ou Madrid, o galego é o paciente 
ebanista e o repartidor de auga, que atura traballos servís, sen 
gastar nada, devecendo por aforrar unha pequena suma suficien-
te para comprar un anaco de terra na casa, e semella, por iso, 
torpe e miserento. De novo, nunha comida ou nun vagón de 
tren, quizais mostre unha reserva pouco coñecida no resto de Es-
paña, mentres que nunha romaría ou noutra festividade se desfai 
en ruidosa alegría trouleante. “O campesiño galego é tan ledo e 
expansivo nas súas romarías coma reservado e cauto na súa vida 
diaria”.8 Polo tanto o aparentemente tímido e tranquilo galego é 
quen de converterse nun ser formidable cando o aguilloan. We-
llington gabou o valor e a disciplina dos soldados, e a garda civil 
sempre tivo razóns para temer a furia das mulleres.

As mulleres son as que na práctica gobernan Galicia e é 
quizais este matriarcado o que explica o conservadorismo, a 
industria e a economía que prevalecen no país. Estas mulleres 
espléndidas traballan arreo desde moi novas ata o día da mor-
te. Cavan, aran e sementan, fan longas camiñadas ao mercado 

8  M. Murguía, Historia de Galicia, Vol. I, 1866, p. 216.
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levando pesadas cargas e atopan tempo para tecer, fiar, cocer o 
pan, criar os fillos e tamén para as múltiples tarefas relacionadas 
co liño, o millo, as castañas e as videiras. Son normalmente 
fortes e ben desenvolvidas, en contraste cos seus maridos, dé-
biles e choromiqueiros, a quen gobernan e, ao teren o control 
da bolsa dos carros, lles conceden só unha pequena cantidade 
para a taberna.

Un estranxeiro non ten que estar moito tempo en Gali-
cia para decatarse de que é a terra das viúvas, viúvas de vivos, 
viúvas de mortos. Por todos os lados se ven mulleres e cativos 
traballando, sen homes. É tamén, estrañamente, a terra dos 
superviventes, malia o espírito de progreso que conduce o ga-
lego cara a unha europeización, e que non se preocupa de se 
os vellos costumes se dilúen nunha insípida uniformidade con 
tal de existiren máis ferrocarrís, coches e outros signos de “ci-
vilización”. A emigración en por si non é unha necesidade, é 
unha tradición. Non se debe simplemente ao desexo de evitar o 
servizo militar, xa que o exiliado non podería voltar e morrería 
de morriña, nin tampouco á falta de traballo na terra nativa, 
onde o solo, en compensación polo esforzo, devolve abondosos 
alimentos. Nas aldeas máis remotas e atacadas pola fame, có-
mense pratos sorprendentemente bos e abundantes9, feitos con 
millo ou pan de centeo, patacas, castañas e bacallau; tamén se 
toma o caldo ou pote galego, unha sopa feita principalmente de 
pan, verzas e patacas. Pero un mozo de dezaoito ou vinte anos 
algo afoutado considera unha desgraza ficar na casa e non ten-
tar un futuro mellor. É parte do seu temperamento aventureiro 
e da súa herdanza. A emigración diríxese agora máis ben cara 
a Cuba ca á Arxentina, nunha proporción de tres a un10. O 
galego guíndase nun país estranxeiro e nunha lingua allea con 

9  Hai un primeiro almorzo, que consiste normalmente nunha peza de pan de centeo 
e un vaso pequeno de augardente branca feita na casa, o xantar cedo ao mediodía, e 
a cea. 

10  No primeiro semestre de 1920 saíron da Coruña 19 491 emigrantes e 13 725 
de Vigo. 
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tanta galantería coma ignorancia. Vense cartas dirixidas a Nue-
bayor (Nova York), e nun veleiro en Corcubión anunciábase, 
nunha longa inscrición en inglés, que se ofrecían “todo tipo de 
comensais”11. Unha das experiencias que máis amolan en Gali-
cia é que, cando se quere aprender a lingua do país, o campesi-
ño utiliza algunhas palabras en inglés ou italiano escoitadas en 
Buenos Aires. Máis frecuentemente ca noutras partes de Espa-
ña, aquí aparecen as grafías haber por a ver, ou vever por beber; 
así, nun dos coches de liña máis grandes de Ourense aparece o 
anuncio abiso (por aviso) al conductor. Desgraciadamente non 
se descoñecen os accidentes, e entón a lenda dá a volta e o pobre 
condutor marcha para o abismo coma Mahoma á montaña. A 
miúdo un séntese en Galicia coma no tempo do rei D. Dinís. O 
campesiño aínda di coma ti, ulo12, ula (‘onde está?’), ai Deus e 
u é? Cambian con total liberdade as consoantes e, unha curiosa 
contradición na súa doce lingua, usan o gutural J en troques do 
G, un supervivente quizais dos suevos. Logo, unha gaivota non 
é unha gaviota, ou gaivota, senón unha javiota ou jaivota. Juan 
convértese en Guan, hijo é higo, pero higo (a froita) é hijo. Auja 
é a auga, e de primeiras é moi difícil recoñecer na palabra jamos-
to o magosto (gamosto, jamosto). Os lectores de Fernán Caballero 
lembrarán que o criado galego pedía a súa paja, e que a súa ama 
lle respondía que non adoitaba darlles palla aos seus criados. 
O ch pronúnciase tch, unha das pequenas diferenzas que fai do 
coñecemento do portugués unha cambadela para o falante de 
galego (esp. lluvia, gal. tchuvia; port. chuva), e o x case coma o 
j francés (xuvenco = lat. juvencus). Xoán é Xan e tamén Guan. 
O e pronúnciase normalmente coma i (siñor, siñoriño, silla por 
sella, recipiente para auga). O o pronúnciase u, e o e convértese 
en a (mamoria, amaricano). A lingua está inzada de expresións 

11  O equívoco que intenta mostrar o autor vén dado pola confusión entre o inglés 
dinner, ‘cea’, e o tamén inglés diner ‘comensal’. (N. do t.)

12  Ulo, hulo aparece nos antigos autores de teatro portugueses coma Gil Vicente e 
Chiado. 
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deliciosas e suaves: miña xoya, xoyiña, Maruxa, (que, estraña-
mente, é coma Urraca diminutivo de María), Maruxiña, santi-
ño, vidiña, filliño.

Na lingua albíscase o mesmo proceso ca nos costumes, na 
relixión e na arquitectura de Galicia: o dun estrito conserva-
dorismo ao lado do progreso. O galego literario está un chis-
co fosilizado, e, en calquera libro moderno escrito en enxebre 
(‘puro, castizo’), encóntranse palabras moito máis difíciles e 
menos palabras casteláns ca na fala normal dos campesiños. Por 
outra parte, o emigrante que regresa (xa que nunca deixan a 
terra sen un firme propósito de retorno, mandan á casa parte 
das súas ganancias e, se teñen éxito, volven finalmente como 
ricos “americanos”) non ve a súa lingua coma un instrumento 
axeitado para o progreso e atopa escolas, cunha arquitectura 
tan deplorable coma a da súa casa nova, que non están para 
o ensino do galego. Polo tanto, o galego puro está arrombado 
contra as zonas de montaña, e por iso aló pasa a ser allá, e Bos 
dias nos dia Dios dexenera en Buenos dias. Un francés declarou 
en certa ocasión que os galegos refusan o progreso e hai moitos 
feitos que apoian esta opinión, aínda que non sexa a verdadei-
ra, xa que preservar o que se demostrou excelente non implica 
rexeitamento do progreso.

O galego acaróase ao seu primitivo carro de bois con forma 
de barca ou espoleta, con rodas de madeira sólidas e sen raios, 
que non dan voltas sobre o eixe e teñen medias lúas, en recordo 
do culto primitivo á lúa, e chían e xemen dunha maneira tan 
abouxante que, cando pasan polas vilas, os paisanos son obriga-
dos pola lei a silenciar as rodas con xabón, debido a que están 
soamente adaptadas para os camiños difíciles e pedrallentos da 
montaña (congostras); e o arado de madeira, só con ferro na 
punta, acáelles moi ben aos solos lixeiros e pouco fondos de 
moitas zonas. As paredes das casas feitas de grandes bloques de 
pedra sen cemento manteñen fóra a calor, a humidade e o frío, 
son resistentes e limpas e non necesitan reparacións; os teitos de 
grosas trabes de castiñeiro son tamén sólidos e durareiros, e o 
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campesiño prefire non ter cheminea, para acondicionar e endu-
recer as madeiras coma se fosen castañas maias. A superstición, 
de certo, é a causa do rexeitamento de novas ideas. Pódeselle di-
cir en van ao campesiño que as amoras, abundantes no país, se 
usan de diferentes maneiras e que hai máis formas de consumir 
as castañas á parte de asadas ou afumadas.

Gran parte da sátira popular está dirixida aos cregos, aínda 
que non hai xente máis devota, especialmente as mulleres e os 
homes que non trouxeron novas ideas de América. Esta contra-
dición explícase polo feito de que a relixión está máis baseada no 
paganismo ca no cristianismo. Galicia e Asturias, onde o cristia-
nismo se acubillou para refuxiarse dos árabes, eran realmente os 
lugares onde o cristianismo exercera menos influencia.

A relixión de Galicia é esencialmente un resto de antigos 
cultos e desenvólvese ao redor do das almas. Se se lle dá unha 
esmola a un pobre en Galicia dise “que sexa polas ánimas”, e 
normalmente fanse colectas para o seu culto. Cando tocan para 
o Angelus da tarde, rézase un rosario polas ánimas nos casaríos, 
e ás beiras dos camiños hai moitos recordatorios coma este: 
“Lembrade as benditas ánimas. Corazóns piadosos, pregade 
polas ánimas do purgatorio”; ou “Irmáns, vivimos en perpetuo 
sufrimento. Acougaremos pola vosa caridade”; recordatorios 
adornados con tres ou catro cabezas pintadas por artistas locais, 
plácidas e fazuleiras, de pelo crencho e rodeadas de linguas de 
lume. Na pequena aldea de montaña das Brañas da Serra, a 
tres leguas de Pedrafita, cada un dos vinte e cinco veciños dálle 
catro libras de centeo ao abade no tempo da seitura, e ao lon-
go de toda Galicia fanse regalos semellantes en forma de gran, 
uvas ou castañas. Xa que logo, os cregos poden transformar a 
superstición dos campesiños en beneficio propio; con todo, as 
ofrendas fanse por medo ás ánimas, non por amor aos cregos. 
Na opinión da Igrexa, as ánimas deben ser liberadas dos tor-
mentos do purgatorio; na dos campesiños, vense máis como 
posible atormentadores. Teñen que ser agasalladas con comi-
da, senón non hai límite á dor que poden causar, mesmo se a 
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Compaña, a Santa Compaña13, a Compaña dos Espíritos, non 
se encontra co neglixente nun afastado lugar e executa unha 
terrible vinganza (as súas luces vense escintilando pola noite 
no campo). Ás xeras, e como primeiros froitos da colleita, pen-
dúranse lucentes mazarocas de millo no cumio dos cruceiros, 
altos e lanzais, de catro metros ou máis, que se ven por todas as 
partes nos campos de millo, nas gándaras, nas fragas e á beira 
dos camiños. No día de Todos os Santos, o magosto, a festa das 
castañas14, é un recordo das ofrendas que se facían ás tumbas, e 
celébrase normalmente preto dunha igrexa ou capela. No mes-
mo día, nas casas dalgúns campesiños aínda se arranxa unha 
mesa para as ánimas, con mantel e candeas, a carón da mesa 
familiar. Aínda máis, crese que toda persoa, en vida ou despois 
dela, debe ir en romaría a Santo André de Teixido. Os campe-
siños que van en vida coidan non tripar nas formigas ou nou-
tros insectos, porque poden ser almas que viaxan ao santuario 
despois da morte. Outras crenzas pagás céntranse nos solsticios 
de inverno e de verán: na noite de San Xoán, cando o lume 
alapea nos outeiros, xúntanse herbas de propiedades especiais, 
e aqueles posuídos por malos espíritos deben bañarse en nove 
ondas sucesivas na beiramar de Redondela ou na praia da Lan-
zada na ría de Arousa; en decembro arde a acha do Nadal. Non 
hai necesidade de dicir que abunda a crenza na bruxería; as 
bruxas, os meigos (nubeiros) e exorcistas son tan comúns coma 
os curandeiros. A peregrinación (romaría, romaxe) é unha das 
principais características da vida galega. Neste caso tamén o sa-
cerdote, ao dicir a misa na capela e recibir as ofrendas votivas, 
traídas moitas veces de distancias moi longas e vendidas nunha 
poxa a carón da capela, a máis estraña das mesturas, adapta o 

13  O campesiño medorento engádelle o adxectivo para aloumiñar os espíritos, pero 
no seu corazón non pensa que sexan santos.

14  Cf. Henry Swinburne, Travels Through Spain, 2.ª ed., 1787, Vol. I, p. 104: “Unha 
das súas estrañas ideas é a de iren o primeiro de novembro, na noite de Todos os 
Santos, de casa en casa comendo castañas, coa convicción de ceibaren unha alma do 
purgatorio cada vez que envían unha castaña coa fe e a unción axeitadas”.
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costume aos usos da Igrexa, pero o conxunto non perde o seu 
contido pagán e profano. A pé, de acabalo, ou en carros de bois, 
moito antes de raiar o sol, a xente dirixíase polos campos para 
chegar, a milleiros, ao curuto onde está o santuario da romaxe. 
Despois da misa, o resto do día consúmese na troula, animada 
con música e danzas, baixo as árbores, moitas veces nun souto, 
cunha animación que supera a dunha feira. Cada familia leva 
as súas provisións e viño, xa que o que serven os vendedores nas 
romarías ten sona de estar “bautizado” e de ser demasiado cris-
tián. Pola noite, as abas das montañas fanlles eco aos aturuxos 
das festas algareiras que se fan ao volveren e saudárense os uns 
aos outros de outeiro en outeiro. Se o santuario da peregrina-
ción está preto dunha vila, a estrada principal convértese nun 
arco da vella de cores ao marchar a xente en fileiras, e en fronte 
da capela amoréase ao redor das parellas que bailan sen parar ao 
son da gaita e o pandeiro.

A curiosa e vella zanfona, un instrumento de tres ou cinco 
cordas sobre chaves de madeira de carballo que se toca dándolle 
voltas a un vío, vese hoxe moi raramente, e mesmo a gaita em-
peza a ser algo raro. Isto débese principalmente ao seu prezo, xa 
que unha boa gaita de buxo pode custar catro ou cinco libras; 
pero, con todo, sería ben estraño que os galegos deixasen que a 
gaita esmorecese. Ela chama pola súa natureza de humor me-
lancólico, chía, xeme, chora, ri e inspira ata un morto cun dese-
xo alapeante de bailar. Hai desde logo gaiteiros e gaiteiros, pero 
nunha procesión relixiosa, ou baixo as árbores nunha romaría, 
a música das gaitas é sempre moi efectiva. Agora, o mellor gai-
teiro é quizais don Perfecto Feijoo, boticario en Pontevedra e 
Cabaleiro da Orde de Afonso XII, que fixo moito para fundar 
e revitalizar os coros galegos. Buenos Aires, Madrid e outras 
cidades déronlle a benvida ao seu coro de Pontevedra, Aires da 
Terra, ou ao de Ourense, Ruada, e quizais Londres siga o seu 
exemplo. O señor Feijoo ten moitos traxes e instrumentos de 
intérpretes galegos. É algo memorable escoitalo tocar a preciosa 
alborada, a bulideira muiñeira, ou incluso a ribeirá, máis viva (é 
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un tipo de muiñeira), ou escoitar as voces excelentes da Coral 
de Ruada en Ourense e ver unha parella bailando a muiñeira 
co seu interminable ritmo circular, a súa fuxida e persecución 
mímicas e os rápidos xestos, é a mellor definición, dos pés. É, 
de feito, un diálogo ou cortexo entre as mans e os pés. O ritmo 
fortemente marcado15 é moi amigo e tamén se pode atopar en 
Sicilia e Italia (nas cancións das “flores”). O nome está obvia-
mente conectado con muíño, pero as opinións difiren á hora 
de establecer se isto se debe a que a danza se realizaba preto 
dos muíños, ou a que o muíño era o lugar favorito de encontro 
dos namorados, ou a que o ritmo semella a moa do muíño en 
movemento. En todas as ocasións o chiar das gaitas, o regular 
bater do tambor, o bourar do pandeiro, o fretar das cunchas ou 
ferriños e o estralar das castañolas fan que axiña se esvaezan a 
dor e a coita.

Existen moitas formas de os campesiños cantaren e baila-
ren, de feito as condicións descritas nos poemas do señor Ro-
dríguez González, o ben coñecido editor de La Voz de Galicia, 
e nos doutros autores, son moi semellantes ás que describiu hai 
catro séculos Gil Vicente16, con danzas en cada terreiro (ou 
turreiro). Temos o fulión ou fuliada para celebrar a véspera do 
día do patrón, con moito bater de pandeiros e ferriños; a aínda 
máis algareira trullada, acompañada por toda clase de música, a 
miúdo producida por unha caixa de lata, un elemento bastan-
te moderno no seu primitivismo. Hai tamén unha canción do 
ano novo (aninovo), cunha melodía e letra que nunca cambia: 
“ano novo, ano novo”; as cántigas de Reis; as cántigas de Maio, 
cando un rapaz se disfraza para traer o Maio, que tamén se 

15  Ver infra, Apéndice II.

16  Cf. Gil Vicente, Obras (1834), Vol. XI, pp. 447-448; Eladio Rodríguez Gonzá-
lez, Folerpas (1894), pp. 63, 117, 171, etc.; Valentín Lamas Carvajal, Espiñas, Follas e 
Flores (1909), pp. 14, 55, 81, 89, 125; id., A musa das aldeas (1909), pp. 31, 55, 85, 
125; José María Posada, Poesías Selectas (1888), p. 85; Benito Losada, Soaxes dun Ve-
llo (1886), pp. 149, 155, etc.; Manuel Curros Enríquez, Aires da Miña Terra (1911), 
pp. 65, 73; Xavier Prado, A Carón do Lume (1920), pp. 75, 95.
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representa cunha estrutura de ramallada e flores carrexada por 
catro rapaces ou rapazas; a regueifa, un concurso de canción 
ou danza entre participantes rivais; e a ruada, con cancións de 
cortexo. O canto, ademais, acompaña as escenas pintorescas 
que se producen cando as mulleres se reúnen para esfollar o 
millo (esfollada), ou para preparar o liño (espadelar, escasular) 
ou fialo (fiada, fiadeiro).

Á parte da muiñeira, nas súas múltiples variantes, hai un 
vello alalá en coplas octosilábicas melancólicas e harmoniosas, 
que se poden escoitar nas noites tépedas, cun recorrente coro 
de laídos, alalá, alalá (é interesante subliñar que, aínda que se 
escriba sempre alalá, sempre se pronuncia ailalá, coa primeira 
sílaba amplamente alongada), dunha maneira semellante á que 
puido escoitar Silio Itálico, que describiu os Galaeciae pubes 
como ‘ululantes’. Ao final de cada verso o forte aturuxo (atruxo, 
atruxar) tempera a tensión cunha especie de bufo, semellante 
ao rincho dun cabalo; é máis gutural e menos asubiante ca a 
irrintzina vasca.

Gran número deses campesiños son poetas. A forma máis 
común da súa poesía é agora a copla ou cántiga, unha estrofa 
de catro versos cos pares en rima asonante ou consonante. O 
primeiro verso repítese a miúdo no segundo, ou quizais sexa a 
estrofa realmente de tres versos, unha forma estrófica moi an-
tiga que algúns críticos supoñen que relaciona os galegos cos 
celtas17. Toda a alma do campesiñado exprésase nestas estro-
fas18, na súa melancolía, na súa sátira, na paixón e no amor pola 
Natureza, especialmente nos seus aspectos máis doces: paxaros, 
árbores e flores. Moitas delas son preciosas, e non causa sorpre-
sa decatarse de que a meirande parte dos libros máis elaborados 

17  Este terceto ou ternario “es metro por excelencia gallego; sin embargo no lo 
desconocen del todo las demás literaturas de la península” (Joaquín Costa, Poesía 
Popular Española y Mitología y Literatura Celto-Hispanas (Madrid, 1881, p. 456). É 
“una continuación de la triada céltica” (Manuel Murguía, Historia de Galicia, V. I, 
p. 252).

18  Ver infra, Apéndice II.
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de poemas galegos son o traballo de xente de orixe humilde. 
Así, o autor da obra máis famosa de teatro galego, O fidalgo –o 
xenio galego non é dramático–, é un zapateiro poeta de Santia-
go, Xesús San Luís Romero. O ben coñecido autor dramático 
galego, don Manuel Linares Rivas, é tamén orixinario de San-
tiago, pero escribe en castelán.

Galicia é unha terra de pequenos propietarios, algo que de-
riva do feito de que a propiedade lles dá unha certa dignidade, 
do amor á terra, da disposición para o traballo e dun sentido 
económico de continuidade. É, ou debería ser, o paraíso dos 
pobres. Mesmo a máis humilde cabana afumada e de tellado 
de colmo ten o seu encanto cando, nas noites de inverno, a 
familia senta en rústicos escanos (grandes bancos de madeira de 
castiñeiro cunha grande espaleira, que ás veces se fai de maneira 
que se poida botar cara a diante para servir de mesa) ao redor 
da lareira ateigada de achas (tallos) ou terróns de turba incan-
descente19, nas cinzas da cal se asan patacas e castañas, mentres 
os contos de lobos, de bruxas e de espíritos, acompañados de 
refráns e anacos de cancións, fan voar as horas entre o fume 
envolvente que serve de incenso desinfectante. 

Desafortunadamente moitos dos vellos costumes están a 
piques de desaparecer, mesmo que agora os verdadeiros aman-
tes de Galicia están reaccionando. Aínda se pode ver nas partes 
máis remotas o traxe típico galego, pero a cofia de seda branca 
e encaixe das mulleres xa foi substituída polo pano. Á parte do 
pano de cabeza de cor clara, colocado e atado de diversas formas 
e maneiras, as mulleres agora levan o dengue de cores diversas 
ou vermello, ás veces o pano alfombrado estampado e o refaixo 
(uns visos de la grosa) cor escarlata ou laranxa. As cores son 
máis simples e máis claras nas montañas do interior, de matices 
máis variados e febles ao longo da costa, onde o traxe das mu-

19  Bell pensa que en Galicia se utiliza a turba como combustible. En realidade, o 
que viu el foi a queima de terróns de “terra e materia orgánica” que os campesiños 
utilizan como fertilizante. (N. do t.)



27

lleres de Muros lle deu o seu nome á muradana. Os homes que 
manteñen a moda vella levan calzóns de pana castaña, abertos 
no xeonllo para amosar o liño branco coma a neve que se leva 
debaixo; polainas de pano (pero tamén polainas de xuncos ou 
escarpíns de la branca e basta) un chaleco vermello ou branco 
–normalmente é escarlata con botóns prateados– a monteira, 
un chapeu de pano máis ben sen forma, semellante ao dos ir-
landeses, a miúdo cun ton laranxa tostado, e a capa basta de 
pano castaño cunha esclavina por riba dos ombreiros. A escla-
vina, que tamén se ve nas capas dos campesiños portugueses, 
deriva quizais da sucesión dos distintos recubrimentos da capa 
de palla ou xuncos que aínda levan os campesiños cando chove. 
É moi interesante escoitar a maneira de pronunciaren os cam-
pesiños a palabra para esta capa de xuncos, coroza, non só como 
curoza, senón tamén como caroza, vocábulo relacionado cos 
“kaross” de peles que utilizan os nativos de Suráfrica, quizais 
introducidos alí polos descubridores galegos e portugueses no 
século xv. Os homes en Galicia levan comunmente agora cha-
quetas curtas de veludo escuro ou pana, pantalóns do mesmo 
material e cor, amplas faixas e sombreiros de feltro ou pequenas 
boinas vascas. Tanto os homes coma as mulleres usan zocas, ou 
botas de coiro basto cravadas sobre solas de madeira de amieiro 
de máis de dous centímetros de groso e rematadas solidamente 
en ferro (zocos).

Toda a autonomía do mundo halle valer a Galicia, pero 
pouco se perde a súa cerna, se rexeita os seus vellos costumes e 
tradicións, se os seus máis ricos propietarios están ausentes e se 
os enriquecidos “americanos” volven dispostos a desfacerse da 
tradición e das peculiaridades rexionais. 

O partido separatista en Galicia non é nin moi forte nin 
moi nacionalista e sempre foi animado desde fóra polos cata-
lanistas e bizkaitarras. Hai queixas polos fortes impostos e pola 
súa inxustiza, especialmente no que se refire aos consumos, de-
bido ao favoritismo do cacique (o xefe político local), e á carga 
dos foros. Pero tanto os foros coma os consumos e os caciques 
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tenden a desaparecer ou a facerse menos gravosos. Cando se 
matina nas intrigas e na rivalidade que predominan localmen-
te –pode alguén non oír os habitantes dunha vila criticar os 
habitantes, as viñas, mellor dito, ou mesmo as cabazas do seu 
veciño?–, trémese ao pensar que sucedería se a administración 
fose local na súa totalidade; desde logo os excesos caciquís son 
en por si un aviso.

Non hai que lles botar todas as culpas do atraso de Galicia 
ás autoridades centrais; algunha culpa está no que recentemen-
te a condesa de Pardo Bazán denominou el descuido que impera 
aquí, algo que se corresponde co desleixo portugués.

O verdadeiro problema de Galicia non é que non estea se-
parada de Castela, senón que está demasiado illada, e polo tanto 
as vantaxes dos bos portos anúlanse en parte polo lento servizo 
ferroviario cara ao interior. Esta encantadora rexión debería ser, 
de certo, menos remota. O político que realmente comparta os 
intereses de Galicia no seu corazón ha traballar polos seguintes 
tres obxectivos: extensión das comunicacións, mellora da agri-
cultura e fomento de pequenas industrias familiares, tales coma 
cerámica, encaixes, calzado, etc. Unha relación máis íntima e 
cordial con Castela non necesita en ningunha maneira inter-
ferir nas lexítimas aspiracións “enxebres” de Galicia, se estas se 
dirixen a facer dela unha das rexións máis cultas e prósperas da 
grande España que agora se albisca. Vigorosos, persistentes, tra-
balladores, intelixentes, dotados de humor e sátira, amantes da 
poesía e da música, os galegos poden ser descritos como portu-
gueses sen a influencia de África e do Leste, da mesma maneira 
que Galicia é un Portugal máis gris e máis verde.

Os campesiños móstranselle cheos de encanto ao estranxei-
ro cando pasan dicindo “Deus lle dea un bo día”, “o Señor nos 
dea unha boa e santa noite”, coa súa fala lenta e rítmica –a 
miúdo unha palabra de apenas dúas sílabas ten un marcado 
ascenso e descenso–, nesta terra idílica, onde todo semella falar 
de tranquilidade e paz: as pombas pousadas nos tellados pardos 
coloreados polo fume e a chuvia, ou ao longo das galerías grises 
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ou nos canastros de pedra, ou voando en solemnes círculos so-
bre os milleirais ou sobre os pombais cubertos de neve; as tres 
notas melodiosas do Angelus que soan tres veces ao día: ao raiar 
o sol, ás doce e ao solpor; os preciosos milleirais, os regatos e os 
prados de montaña.

Se se ten a paciencia dun anxo e un amor ardente polos 
semellantes, pódense atopar agradables tesouros de interese 
humano no carácter dos campesiños, tanto se se está entre as 
xentes amables e hospitalarias da provincia de Ourense ou das 
terras altas, coma entre os habitantes, agradables e enxeñosos, 
das zonas costeiras. Pero mesmo eles non descoñecen a rexouba 
e a intriga, non están totalmente libres de malicia, e un inglés, 
de espírito práctico, pode ser confundido polo amor deles á 
vaguidade, á incerteza, á variedade e á confusión.

A pronunciación dos campesiños é ás veces confusa, con-
trasta extraordinariamente coa dos casteláns, e por isto é moi 
difícil aprender os nomes das vilas, que, así e todo, están es-
critos a cada extremo da poboación nas paredes dunha casa en 
caracteres azuis ou en paneis brancos vidrados. Parece que te-
ñen pouco sentido do tempo e da distancia. A resposta galega a 
preguntas sobre a distancia é “a carreiriña dun can” (tan lonxe 
como pode ir un can nunha carreira curta!), e se se pregunta 
demasiado insistentemente sobre “o tren das seis” quizais se oia: 
“ben, a hora oficial é ás seis e media, pero normalmente pasa 
entre as sete e as oito”. Este rexeitamento polo definido atópase 
en todos os lados. O prezo dunha comida en sitios afastados 
raramente é unha cantidade exacta de tres ou de cinco pese-
tas; máis frecuentemente é de doce reás menos un patacón, ou 
tres pesetas e unha cadela20, para probar, contra toda aparencia, 
que o prezo non é excesivo. A vara pode un pensar que debería 

20  A perrilla chámase tamén ás veces chiquiña (‘unha moi pequena’). En galego é a 
cadela, e a perra gorda é o can. Aquí tamén hai unha gran variedade. O reconto faise 
ás veces nos anticuados cuartos, máis usualmente en reás. Dous con corenta significa 
dous reás e corenta céntimos. Ao duro chámaselle peso. O patacón corresponde a 
un penique. 
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ter sempre catro cuartos, pero, con todo, hai en Galicia varas 
de cinco e seis cuartos. En Vigo, unha ducia de pescadas va-
len trinta e en Marín, uns poucos quilómetros cara ao norte, 
cincuenta. O ferrado, unha medida de áridos, varía de trece a 
dezaseis litros, e a cantidade de terra que pode ser sementada 
con esta medida tamén varía en tamaño, e chámase igualmente 
ferrado. Así e todo, contra o sur de Ourense, cara a Bande, a te-
rra mídese xa non por ferrados, senón por copelos, e un pouco 
contra o leste, cara a Trives, atópase a nova palabra tega21. De 
novo, unha libra de pan en Galicia ten dezaseis onzas, pero a li-
bra galega (para o xabón, o arroz, etc.) ten vinte onzas. A lingua 
varía de vila en vila, a ortografía de páxina en páxina, da mesma 
maneira que o fai a paisaxe, o tipo de campesiño, os seus vesti-
dos22 e costumes, mesmo a hora do día (Ourense, por exemplo, 
ten unha media hora de adianto con respecto a lugares non moi 
distantes, como Cea).

Todo o anterior é moi interesante, pero debe ser lamenta-
blemente confuso para as mentes sinxelas na vida práctica. Os 
galegos, así e todo, teñen unhas mentes reviradas e posúen sin-
gularmente a capacidade tanto para orientarse no barullo das 
cousas coma para enlealas. Coidado con pensar que un galego 
é parvo porque tarda en dar unha resposta ou tenta fuxir dunha 
pregunta facendo outra23. Contesta amodiño pero, de certo, a 

21  Ambas as palabras derivan de certo, como ferrado e fanega, da cantidade de gran 
que se sementa (contida nunha cunca ou nunha bolsa (ou taleiga).

22  Cf. os panos da cabeza carmesís do interior, brancos ou dourados na costa. Nal-
gunhas partes, así e todo, son moi variados. Cruzando a vella ponte de pedra gris 
sobre o Cabe para chegar á vila de Monforte, un domingo pola mañá, pasaron moi-
tas mulleres con panos na cabeza de distintos matices no espazo duns poucos minu-
tos: escarlata (4), carmesí, amarelo, cor gra (3), dourado brillante, dourado escuro, 
cereixa-castaño, gra e castaño, gra e negro, branco e negro, verde, dourado, verde 
oliva, cor de ladrillo e laranxa-castaño.

23  Borrow enxergou a través da estupidez asumida do galego a súa finxida densidade. 
“O home  en xeral”, dille Antonio ao seu amo, “mostrándose gracioso e simple, é capaz 
de enganar o máis intelixente ‘filou’ de París” (The Bible in Spain, cap. 25). Tamén H. 
O’Shea na Guide to Spain (1866), p. 143, fala “da súa proverbial inxenuidade, moitas 
veces astutamente adoptada”. Malicia e inxenuidade moitas veces van da man. Deste 
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súa mente está traballando o suficientemente rápido, matinan-
do no que debería dicir e en algo aínda mellor, e tamén no que 
ao interlocutor lle gustaría oír dicir e cal é o fin perseguido ao 
facer a pregunta. Non gusta da franqueza, o seu comedimen-
to innato obrígao a non ser dado a comprometerse con algo 
definido; zafarase cun E non hei de? ou cun Cómo no? (unha 
expresión traída da Arxentina pero pouco espallada en Galicia), 
e o seu Non lle podo dicir é unha fonte de evidente satisfacción 
para el. Se o presionan, quizais conteste, pero interpretando o 
desexo do seu inquiridor da seguinte maneira: “Seguro que non 
hai dúas leguas á vila? Non. Seguro que hai moito máis de dúas 
leguas á vila? Moito máis”. Do paisano galego nun preito, e es-
tes son comúns nun país onde o desafiuzamento de cen metros 
cadrados de terreo a un labrego supón o traballo de toda unha 
vida, dise que fai tres declaracións: unha na casa, outra na rúa e 
outra no xulgado, e ningunha delas é verdade.

Cando a un galego o aguilloa a avaricia, é bo lembrar que o 
seu aforro se dirixe cara ao ideal de se converter en propietario 
dunha leira no seu amado país, do que no exilio sente soidade 
(a nai da saudade portuguesa), que é escrupulosamente honesto 
e digno de confianza, e que só en contadas ocasións paga de 
máis ou vai á creba.

O viaxeiro quizais non debese agardar do serio e traba-
llador galego a innata cortesía dos ben criados casteláns ou os 
atractivos máis superficiais dos frívolos andaluces, pero pode 
ser axudado no seu camiño por moitísimas mostras de verda-
deira amabilidade. Certamente eles son moi dados e humanos, 
e ao posuíren moitas calidades e unha vontade determinada, 
teñen moitas posibilidades de conseguir que a súa influencia se 
faga sentir tanto no vello coma no novo mundo.

xeito, no ano 1920 un galego medianamente culto observou cun aire moi sabido que 
“Inglaterra aínda envía embaixadores a España”. E ben? “Veñen para observar a nosa 
artillería, as nosas defensas.” Calquera defensa do embaixador británico foi inútil. Ou-
tro galego, que lía unicamente as historietas dos periódicos baratos, declarou que non 
era suficiente ser quen de ler, senón que había que saber como ler.


