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LIMIAR

a miña experiencia radiofónica en Radio Nacional de
España en Galicia, realizando o programa "Terra e
xente", tiven a sorte de atopar un ricaz arquivo sonoro do que formaban parte gravacións de grande interese e das que é boa mostra esta conferencia que hoxe nos ofrece o Consello da Cultura
Galega por xentileza de RNA na Coruña. Esta conferencia foi
pronunciada "no ditoso outono" (19 de outubro de 1967) nas festas do San Lucas de Mondoñedo, para render homenaxe a Noriega Varela.
Alí chegou Otero "como vello peregrino dos camiños de
Galicia" sendo xa "case octoxenario" para "evocar a memoria do
gran poeta que amou o ermo" e de quen foi grande amigo e con
quen falou e conversou de todo.
A figura de Noriega Varela érguese sobranceira "como unha
carballa da terra luguesa, cuio cerne sempre eterno e sempre fres co, e sempre namorado e sempre xentil, e a súa tona exterior enrugada xa de ligues e xa de ramallos atura tódalas tempestades e
tódolos ventos do inverno ... " e érguese tamén coma un símbolo
telúrico e glorioso pois "ese carballo solitario do ermo produce e
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brota en gromos verdecentes onde cantan tódolos ventos e onde
pousan tódolos paxaros".
Pero unha vez máis escoitamos a voz e o verbo dun Otero
emocionado, conmovido, bracexante e cheo de profundo respecto
para evocar e saudar non só os poetas mindonienses, roseira poética no "hortus clausus do seu paisaxe", senón para transmitirnos
a través destas figuras senlleiras e a través dunha viravolta pola
cultura e pola mitoloxía galega e universal, a emoción vivida e
sentida coma ninguén da paisaxe galega; un sentimento que só
unha personalidade e unha sensibilidade tan exuberante e poderosa coma a do noso Patriarca sería quen de transmitir.
Recuperar a voz de Otero é recuperar o estalido do trono, a
luz do lóstrego, o fulgurar das estrelas, o luar nas lousas de Santiago, os ventos, os mares, o murmurio dos ríos, as montañas e os
vales. Porque recuperar a voz de Otero é revivir a súa identidade
coa terra, a súa dimensión reivindicativa de Galicia, o valor das
súas verbas e dos seus silencios, é a posibilidade de escoita-la
bocarribeira, é a visión totalizadora do seu contorno é unha viaxe
ó Reino de Galicia, é coma ter o Mapa de Fontán no corazón. Porque a súa voz, definitivamente igual cá fala galega "vén ser como
un aire, como un clima que se respira, que se vive".
Manuel Rico Verea
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[1] Antonio Noriega Varela (18691947) naceu en Mondoñedo e foi
un clásico do costumismo galego,
con versos de ambiente rural e de
impecable factura métrica.
[2] As feiras ou festas das San
Lucas datan da época medieval e
celébranse cada ano en Mondoñedo o dfa 18 de outubro.

F

ermosísima raíña das Festas do San Lucas2 e sentidísimas donas da súa corte de honor, moi ilustre

señor vicario xeral da diócese ilustre de Mondoñedo e
Duio, señor alcalde presidente do excelentísimo ayunta-

miento3 desta insigne cidade, distintas autoridades acadé-

[3] Os castelanismos máis evidentes
márcanse con cursiva. A pretensión
divulgativa do texto fixo necesaria
a aplicación da normativa vixente
no tocante a ortograffa, léxico e algúns aspectos morfolóxicos.

micas, universitarias, xudiciais, militares e4 administrativas,

[4] Otero adoita pronunciar i,
afnda que nós grafiamos e.

que sentimos a grandeza de Galicia e a dedicación fonda e

[5] O poético enche non só a escrita de Otero Pedrayo (C. Casares
fala de prosa poética, dr. Otero Pedrayo, Col. conciencia de Galicia,
Galaxia, Vigo, 1981) senón tamén a
súa oratoria engaiolante, abarrotada de imaxes suxestivas, fluida, por
veces desbocada, e preñada de referencias eruditas.

boas tardes e ditoso outono, nesta cunea de viño marabilloso que este mes ofrece este val de Mondoñedo, a tódolos
definitiva da poesía5 • Mais aquí, miñas donas e meus señores, acontece unha cousa extraordinaria, un deses feítos que
só se producen cada sete ou oito séculas, eses feítos que de
nenos pensabamos que só acontecían nas marabillosas fantasías shakespearianas, e é que vós, ilustres señores, autori-
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dades que teño mencionado, neste intre, perdoade que vos
diga, non sodes nada, non tedes bastón nin autoridade nin
nada, toda a autoridade6 está nesta fermosa rapaciña porque
significa a beleza, significa a poesía, significa ese lume na
fragua que sempre andou a través de Galicia e polo tanto,
agora, eu non sei por cánto tempo, vamos a vivir no relembro e na

l~mbranza

daquela idade de ouro, daquela idade do

paraíso en que as fadas feitas e tecidas coas raiolas divinas
do abrente7, as fadas que se moven ondeando como as escumas dos mares románticos e occidentais, as fadas feitas cos
fíos tenues desa evaporación dos lagos que vén a ser como
a respiración dunha dona encantada e durmida pensando o
seu amor, todo eso concretado nesta fermosa rapaciña, a
penas unha nena, nacidas nos soños máis fermosos da xente
da raza de Galicia, é quen manda en Mondoñedo, nas súas
rúas, nos seus ayuntamientos, en todas esas montañas que
aquí baixan e, polo tanto, eu coido que neste intre, ata aqueles máis terribles republicanos estoicos, aqueles que levantaron as picas nas idus de marzo para matar a César hanse
de sentir monárquicos desta monarquía única, decisiva e

[6] Otero reduce na tala a terminación -ade (<-atem) a -á.

definitiva para a beleza e para o porvir destas terras nosas

[7] Abrente (< aperiente): o amencer.

de Galicia.
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Eu falo, agora, como vello peregrino de tódolos camiños de Galicia. Son case un octoxenario, a rniña man 8 xa
trema, teño percorridos camiños de tódolos santuarios, teño
rubido 9 a eses castros verdecentes a cuia soma 1º dorme
Merlín, ben o sabe Cunqueiro, dominados pola cruz. Chego
agora a Mondoñedo con ese sentimiento profundo de res[8] Otero emprega mau/mao, resultados propios de Ourense e
Lugo.
[9] Aparece rubir, sinónimo de gabear, trepar, en vez de subir, por
diferencialismo co castelán.
[10] Hipergaleguismo por sombra .
Otero Pedrayo adoita crear palabras, deformalas· e servirse de arcalsmos, vulgarismos e dialectalismos
para acadar un efecto de enxebreza na lingua e asemade procura-lo
distanciamento do castelán (cfr.
Alvarez, R. , "escribir en gal ego:
Otero Pedrayo" , Otero Pedrayo na
revista Nos: 1929-1936: (esco/ma):
Dla das Letras Galegas 1988, Departamento de Filoloxla Galega,
Santiago de Compostela: Universidade, 1988.
[11] Reloxo de auga.
[12] Otero adoita usa-la variante
dialectal eiqul, caracterlstica de
puntos do galego oriental.
[13] A obra máis importante de
Noriega Varela e practicamente a
única é Oo Ermo (1920). En 1904
tamén salra á luz Montañesas.
[14] Usa o hiperenxebrismo houri-

zontes.

pecto e de emoción, mellor houbera sido silencio, mellor
houbera sido aproveitar esta especie de clepsidra 11 que o
outono fai pingar con gotas de ouro neste marabilloso reloxo da paisaxe de Mondoñedo. Mais é preciso falar, é preciso que evoquemos eses mortos que non son mortos senón
que están sempre presentes, vivos e actuantes no fogar do
noso corazón, mais denantes de que eu quixera evocar
aquí 12 na súa terra a memoria daquel grande poeta, das orixes e das soidades, aquel gran home que amou o ermo 13 ,
que amou a montaña como próximo ó ceo, aquel home que
foi meu amigo, porque moitos anos teceramos cos fíos do
liño dos recordos e coas esperanzas da poesía aló, á vista
daqueles horizontes 14 espallados, das bocarribeiras do Miño
auriense; falabamos dos poetas, falabamos dos labregos,
falabamos de todo, denantes que chegue a esta soleira, a
este umbral solemne, no cal entro eu, emocionado, conmo-
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vido e cheo de profundo respecto, denantes deixádeme que
saúde a estes poetas mindonienses ou chamados polo prestixio de Mondoñedo, que vén a ser como unha especie de
roseira monástica e bispal, de roseira poética no hortus
clausus do seu paisaxe. Aquí resoaron os versos de Arcadio
López Casanova 15 e en Arcadio López Casanova nós os
vellos miramos esa profesión de fe que é verdadeiramente
santa, que loce nos ollos dos adolescentes e na súa fronte
pura porque pertence a esa xeración de mozos poetas galegos que por fóra de tódalas aparencias da beleza de Galicia
senten no seu corazón a profunda dor da nosa terra, son os
que saben o que significa o ser galego no concerto das
almas e das culturas do Occidente e de España; e eses
[15] Arcadio López Casanova
naceu en Lugo en 1942. Profesor
na Universidade de Valencia, como
poeta ten publicado, entre outros,
os seguintes tftulos: Sonetos da esperanza presentida (1965), Liturxia
do carpo (1973, premio da Critica
de Galicia). La oscura potestad
(1979 , premio Adonais), Antología
personal (1987), Noite do degaro
(1992)
[16] Bando, poeta ou cantor épico
da antiga Grecia.
[ 17] Moitos substantivos en -axe e
as palabras que con eles concordan aparecen en xénero masculino.

muchachos, eses rapaces, teñen para nós algo sagrado, aparecen revestidos dun carácter heroico, como os antigos
Aedas 16 que xa saíran a conquistar para o norte aquelas Preseas que nos tempos gregos reservaban os Apolos hiperbóreos para os seus máis delicados mensaxes 11 •
E eu teño que saudar aquí a Cunqueiro primeiramente, a Cunqueiro porque en Cunqueiro eu vexo por enriba e
por abaixo de toda a súa grandeza de poeta, da súa profunda sensibilidade que vén a ser como unha begoña branca no
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medio do ermo, que vai recollendo e vai interpretando tódolos aires vagorosos que andan polo mundo. Eu, sabedes
meus amigos irmáns o que vexo en Cunqueiro, vexo un
daqueles discípulos armoricanos 18 , vidos do norte co bispo
Maeloc 19 , porque din que Mondoñedo foi, e debeu ser así
certo, unha sede bohemia, unha especie de bispado errante;
qué fermoso é o camiño, qué fermoso é aquel bispo que
acendía cada noite o seu altar para celebrar nas aras alboradas unha misa nova, entre aqueles bretóns, aqueles armoricanos, aqueles celtas de Occidente, de ollos que se volveron
verdes por contemplar sempre o fulgurar do sol, das olas no
infinito do océano Atlántico, un deses non quixo seguir e
quedou vagante na noite, nos luscofuscos da noite, na fronteira da grande selva de Brozalandia, ó son dese vello Merlín coa súa frauta, e ese foi Álvaro Cunqueiro que nos
presenta o universo que por enriba do realismo ten o engado neno de todas esas marabillas dos soños, vive no soño,
no soño da Atlántida, no soño da Armórica, no soño de
Merlín, no soño dos cabaleiros do rei Artús e por eso é o
poeta que se concerta dunha maneira marabillosa con esta
[18] De Armórica, hoxe Bretaña
francesa .
[ 19] Bispo dos celtas bretóns.

beleza do val de Mondoñedo; neste val de Mondoñedo en
que soan tantos ecos porque é como unha caixa de música
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en que se escoita o palpitar das veas e do sangue de tantas
xeracións antigas. Hai un momento en que soa unha nota,
unha nota terrible, unha nota tremenda, que é aquel machadazo que cortou o cuello de Pedro Pardo de Cela o 17 do
mes do santo, do mes de Nadal de 1483. Ese machadazo
resoa sempre na historia como resoa nunha bóveda dun
templo inm~nso, un sacrificio. Agora non vamos a ver o que
din 2º os códices nin o que din as historias porque a lenda,
creada por o corazón do pobo, ese gran poeta multiforme
que ten tantos corazóns como penedos hai no ermo e que
ten tanto entusiasmo e tantas vibracións como o vento que
vai sobre as agras loiras do centeo espertando agora os
[20] Otero utiliza dicen, variante
caracterlstica do galego oriental.
[21] Pronuncia cuando, mantendo
a variante dialectal de Ourense con
{kw-].

temas, celebrouno e exaltouno.
Eu recordo que nas miñas neneces antigas, cando21 eu
estudiaba historia de España e historia universal me atribu-

[22] Nobre castelan preso e executado en Valladolid en 1453.

laban tres cadaleitos, tres tremendos sangues degolados:

[23] A dinastla dos Trastamara reinou en Castela dende 1309 ata
1516. O seu nome procede de Enrique 11, que fora educado polo
señor de Trastámara e a partir de
aqul tomou o tltulo de Conde de
Trastámara.

un, o sangue de don Álvaro de Luna22 , o sangue de don

desas amapolas que brillan sanguentas no medio dos gran-

[24] Nobre de pai español, nacido
en Amberes, que estivo 6 servicio
de Fel ipe 111. Foi executado en Madrid en 1621 .

don Pedro Calderón, o decapitado don Rodrigo Calderón 24 ,

Álvaro de Luna tiña algo de romanceiro, tiña algo da gracia
de Castilla dos Trastamara23 , tiña algo desas mapoulas,
des e dourados trigais de Castela; despois había o sangue de
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o da forca, o da honra tremenda, na época dos Austrias,
aquel sangue callado era xa un sangue de maxistratura, era
xa un sangue como o roxo deses grandes pendós e deses
grandes ornamentos con que se decoran os palacios dos
Austrias e tiña algo dese sangue espeso e xa triste, deses
terciopelos onde fulgura un solpor tremendo; pero entre os

dous, entre o sangue de don Álvaro de Luna e o sangue de
don Rodrigo Calderón, hai un sangue puro, un sangue
nobre, un sangue que é da color das abrulas, das abrulas 25
que nacen nos roquedos de Galicia, que é a flor predilecta
de Noriega Varela e ese sangue xeneroso, ese sangue puro,
ese sangue digno, ese levantado tamén nun cáliz, neste
occidente poderoso e poético que presente sempre unha
nova aurora é o de Pedro Pardo de Cela. Por eso nós neste
intre, cando aquí nos axuntamos todos a celebrar a memoria de Noriega Varela, non podemos evitar estes recordos
que son fermosos e nos van preparando pouco a pouco a
[25] Planta medicinal moi común
en toda Galicia. Denóminase de
varios xeitos, entre eles estralote e
sanxoán.

presencia daquel grande poeta e daquel grande amigo.
E eu saúdo tamén a Díaz Jácome26 porque Díaz Jácome representa na poesía galega ese tono lírico, ese tono

[26] Periodista, escritor e poeta
que naceu en Mondoñedo en
191 O. Publicou, entre outras obras,

miúdo, ese tono intimista tan díficil de conseguir, que vén a

Primeiras cantigas de amor. Frol de
cantigas, Rechouchlo e Namoros.

ser así como o resplandor da lúa sobre as vellas tampas, a
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lúa de Compostela, nas lousas de Compostela e nos silencios dos ríos Sisto e Pelouriño e nas ondas do Cantábrico e
do Atlántico, ese vaho da lúa vai espertando pequenas e
íntimas presencias, ese intimismo lírico tan fondo e tan
consubstancial coa nosa terra está por el representado. E
aquí tamén se ten levantado por Arcadio Iglesias Casanova
un monumento, unha breve poesía, uns poucos versos que
serven para manter enérxica sempre a figura de Aquilino
Iglesia Alvariño 27 , o poeta que soubo verter en taza de buxo
o viño de Horacio dunha maneira marabillosa, que conserva o seu sabor e conserva a súa esperanza e o seu íntimo
contentamento, o poeta das soidades de Lamanide, o poeta
dos labregos, o poeta que baixo unha forma solemnemente
clásica, respectuoso coa arquitectura dos versos, coa beleza
das sílabas, coa gracia do.s hemistiquios, con toda esta arte
literaria que ten de orfebrería e que ten ata de mística; porque nel as almas das palabras latexan profundamente, sen[27] Aquilino Iglesia Alvariño
naceu en Seivane, na parroquia de
San Xoán de Vilarente (concello de
Abadln). A súa poesfa inspirase no
bucolismo de Horacio e en Virxilio .
O seu coñecemento dos escritores
latinos procede en boa medida do
seu labor de traductor dos Carmina de Horacio, de Tibulo, Plauto e
doutros clásicos .

tín como poucos a dor do pobo galego porque baixo a súa
poesía e baixo as súas arquitecturas clásicas e fermosas
como grandes avenidas de buxos e de alciprestes, que conducen a un pazo marabilloso, había un poeta social, un
poeta social que posiblemente non dixo a súa derradeira

16
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palabra, pero que aí está o seu acento, para redimir ós
pobres, para redimir ós desditados, aí está o seu testemuño,
fulgurante e profundo.
Noriega Varela, eu veño a falar na súa terra, eu veño
con medo, veño con emoción. Mellar houbera sido calar.
Eu quixera, por encima de todos estes protocolos tan admirables que nos envolven, coller unha presa de terra de Mondoñedo e bicala en honra do que foi grande amigo, porque
Noriega Varela, meus amigos, señores, Noriega Varela foi
un home conteste, grave, serio, maino, como unha carballa
da terra luguesa, unha carballa cuio cerne é sempre eterno
e sempre fresco e sempre namorado e sempre xentil, e a súa
zona exterior enrugada, chea de líquenes, chea de ramallos,
atura tódalas tempestades e tódolos ventas do inverno e
cando todo parece vencido e cando aparecen as potencias
cegas da natureza e esa álxeba terrible de inverno que está
escrita nas ecuacións das grandes estrelas de xaneiro e de
febreiro e <lesa pureza cristalina e órfica, matemática e terrible que só algúns poetas salen aturar, ese carballo solitario
do ermo produce e brota en gromos verdecentes onde cantan tódolos aires e onde pausan tódolos paxaros. Eu respecto e quero a memoria de Noriega Varela como un dos
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grandes amigos cuia man sempre se estendía bendicindo e
estreitando, en cuia boca nunca houbo mentira, en cuia
alma xamais a simplicidade fixo o niño, en cuia esperanza
endexamais as utilitarias consecuencias do tempo nin as
comodidades nin o diñeiro, nin os títulos, nin os diplomas,
nin os cargos, tiveron importancia ningunha. El contentábase con ser un montañés 28 , contentábase con ser un cidadán de Mondoñedo, contentábase, sobre todo, con vivir
profundamente esta atmosfera da fala de Galicia. Porque a
fala, meus amigos irmáns, unha fala como a galega, estremecida por tódalas arelanzas do porvir e por tódolos recordos de tempos pasados vén a ser como un aire, como un
clima, que se respira, que se vive, e por eso Noriega Varela
sempre viviu dunha maneira respectuosa e xentil. Era un
home amigo das festas, porqu_e co pobo sentíase contento e
tranquilo. Era un home ó cal as rapaciñas de aldea e os
camiñantes bohemios dos carniños e os vellos labregos,
inclinados sobre o suco, e as velliñas que miran sempre na
igrexa a marabilla do milagre no momento en que Xesús da
man do sacerdote se levanta, todos tiñan confianza con el,
porque sabían que se achegaba a eles con humildade, con
[28] Noriega é chamado a miúdo o
Poeta da Montaña.

irmandade. Nunca quixo, explorando os fondos misterios
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da terra e da xente de Galicia, facer un traballo científico
nin recoller papeletas para unha misión de folclore, non, el
ía como un irmán, el ía como por unha terra marabillosa e
por eso el, quixeramos agora imaxinalo, vós podedes imaxinar mellar ca min porque vivides moitos de vós en Mondoñedo, no seu primeiro aparecer no mundo, a cidade coas
súas campás, co seu cabido, cos seus cabaleiros, a cidade
que vén a ser unha cousa distinguida, elegante, señorial.
Hai en Mondoñedo un acento palaciano, naquela época as
leccións do Seminario tiñan un sentido humanístico, un
sentido enciclopédico, entonces a Catedral coas súas grandes funcións atraía a moita xente. Estas pequenas cidades
como Astorga, como Tui, como Ourense, como Mondoñedo, como San Martiño de Tours, como tantas outras das
Galias e de España e de toda a terra de Occidente fixeron a
verdadeira civilización, a verdadeira cultura ás almas, porque ofrecían en pequeno tódolos froitos, tódolos licores,
tódalas flores da cultura e por eso nas grandes funcións relixiosas cos seus ouros, cos seus incensarios, cos seus grandes e recabados oradores sagrados, coas súas citas de
escritura e dos poetas helénicos e clásicos, viña a ser como
o teatro, viña a ser como a ópera; e as paisaniñas e as xen-
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tes viñan emocionadas a contemplar todo aquel desenrolo
de grandes acontecementos. Pero Noriega ó mesmo tempo
sentía nesta cidade xentil, esta cidade cultivada onde os arados e onde os libros e os versos eran profundamente estimados e se desarrollaba dunha maneira feiticeira a vida das
grandes familias en boa posición ergueita, había outra
cousa má!s profunda, había a lingua da xente 29 • Tódalas
mañás as leiteiras traían no seu leite, traían a mañá enteira,
e esa mañá era o consolo e esa mañá era entusiasta, e entonces el desde neno sentiu a chamada das aldeas, a chamada
dos camiños, a chamada das corredoiras, das fontes que
cantan baixo a lúa e que recollen a derradeira palpitación
das estrelas, sentiu encanto das mozas carpasonas30 e ese
cantar inmenso do pobo galego, no mesmo no mar que na
terra, está constantemente desenvolvendo desde os tempos
[29] En Noriega hai un constante
achega mento á fa la popular e
campesiña .
[30] Carpasonas é a denominación
que se dá no litoral lucense ás mulleres campes iñas da montaña . O
termo - igual ca outros que cita
aqul Otero como pucharquiñas,
abrulas.. .- reitérase na poesla de
Noriega Varela.
[3 1] Representa o lugar feliz, o
edén , un topos da literatura clásica
e medieval.

prehistóricos e ha de cantar sempre ata a consumación dos
séculos, e entonces Noriega Varela, que había recibido con
emoción verdadeira a salutación dos clásicos. Porque meus
amigos irmáns, para un estudiante, para un rapaz de dez, de
once anos, de alma sensitiva ¡quen puidera relatar a emoción de ler a Horacio! , o verso latino, a cadencia antiga,
entrar nese lucus 31, nese xardín das musas, que está com-
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posto de roseiras que van trepando polos cipreses, unha
cousa esixente, precisa, viva, onde as grandes cabeleiras
loiras das antigas donas parece que se enlazan coa harmonía dos versos, onde unha harmonía homérica, unha harmonía dos vellos mares e, sobre todo, aquel respiro de
universo ó sentido dos órficos, porque toda a cultura grecolatina está atravesada por este aire embalsamado que vén do
paraíso atormentado dos órficos32 , do mundo da filosofía, e
todo a última hora vén de Platón, e polo tanto os poetas que
se aloxan nesta grande caverna do mundo, que é a interpretación platoniana da historia senten máis inmediatamente a
beleza do mundo que a rodea, a beleza da luz increada e por
eso lendo a Ovidio dicía Noriega Varela: ¡señor, señor! Ovidio foi o primeiro que chamou harmoniosos ós pinos.
Lendo a Ovidio, lendo a Virxilio, aquel Virxilio que era
como un galego, que era como un chantre campesiño, que
sentía o xermolar das colleitas e gozaba coa poda das vides
e sabía cándo chegaban os paxaros e sabía harmonizar os
enxames de abellas, as constelacións do ceo coas flores dos

[32] O orfismo é unha relixión de
misterios da antiga Grecia, caracterizada pola crenza na vida de ultratumba e o sometemento a un
particular réxime de vida .

campos e cos traballos dos pegureiros 33 , e sabía como os

[33] Pegureiro ou picoreiro significa pastor de ovellas .

ven cantigar no lume, na Sabina ou en Nápoles ou en Terra-

vellos cando se retiran e tenden as súas palmas cara ó lume
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cina ven cantigar todas as grandezas do home e do universo e a esta interpretación órfica e a esta interpretación pitagórica do mundo, e esto sentiuno profundamente Noriega e
por eso a súa musa foi evidentemente latina, pero non foi un
latinismo de escola, nin un latinismo de academia senón un
latinismo da terra, da terra íntima, da terra onde se desenrolan as raíces máis sutís das árbores e das culturas, da terra
onde podrecen e se fan transcendentais os mortos, na terra
onde están as raíces e onde están as fontes; por eso Noriega ten esta cousa telúrica e profunda e por eso cando deixou o seminario seguindo a chamada deses camiñiños que
chegan a Mondoñedo e que ó principio parece que dan un
paseo á orela das augas antigas que van nos muíños cantigando, pero logo lévanas para os ermos, lévanas para riba,
por eso Noriega, dos seus pas0s pola terra de Galicia, que
se poden representar como os momentos de encarnacións
subxectivas dun grande espírito, primeiro encarna en Foz
[34] Nicomedes Pastor Dfaz (18111863) foi un dos principa is representa ntes do movemento
romántico en España e un escritor
que tivo como inspiración a pai saxe dos nortes marftimos. Otero
compárao con Chateubriand no
que atinxe 6 seu espirito celta e á
súa tra xectoria polftica común.

nas beiras do Cantábrico e non permanece lexano a aquela
saudación de Nicomedes Pastor Díaz34 e a aquela chamada
a si vén o norte, pranto das olas, gentil sirena, el concierto
divino, sólo el planto del mar sobre la arena y el ronco son
del caracol marino, el sentiu profundamente esta voz tre-
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morosa do Atlántico e do mundo, pero lle chamaba outra
cousa e de alí subiu ás terras de Trasalba, ás terras de Trasalba35. Cantas veces sendo este vello que vos dirixe unhas
palabras agora, case un mozo, saía para as costas do Rodeiro e saía camiño de Fechos 36 para falar con Noriega, que
avanzaba sempre coa súa cortesía, coa súa afabilidade. Porque esa cortesía de Noriega, esa afabilidade de Noriega ten
un fundamento máis que filosófico, sagrado. É que Noriega
agradecía a creación, sentíase criatura de Deus, sentía que
tódalas cousas, tódolos homes, tódalas sementes, tódolos
labregos, ata as pedras e as carballas e os campos das feiras
e as fontes e os camiños mallados para as peregrinaxes eran
obra de Deus, e por eso na súa cortesía, na súa bondade, na
emoción de silencio con que recibía a todo o mundo, había
un tributo á gloria del Señor. Hai outros que viven no xénese, é decir, no momento en que Deus crea as esferas e os
[35] Noriega exerceu de mestre de
escola en Trasalba, Jugar no que
permaneceu trece anos e onde faJece en 1913 a súa dona . Ali mantivo unha boa amizade con Otero
Pedrayo, que o introduciu nos clrculos literarios de Ourense onde
estaban Vicente Risco, Basilio Alvarez, Blanco Amor, Losada Diéguez,
E. Montes e A. Noguerol.

[36] Lugar da parroquia de Trasalba .

mundos e os destinos e todo; el vivía na cousa criada. Bastaba ser unha criatura de Deus para que lle fora simpática,
coa súa pobreza, coa súa fealdade, coa súa door, coas súas
bágoas e coas súas ridiculezas e por outra parte, Noriega
Varela sentía dentro de si o deber profundo de elaborar
unha poesía. E alí, en Trasalba, contemplando os cumes
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lonxanos dos montes, estas serras galegas: o Liboreiro37, o
Faro de Avión 38 , a Martiñá39 , os montes que fan saúdo ós
ribeiros do Avía mirade nela ós xigantescos númenes 40 ,
xigantescos númenes que se facían finos, que acudían ó seu
verso, que eran presencias inmortais, porque estas montañas de Galicia, meus amigos irmáns, veñen a ser como as
137 ] Monte do concello de Melide.
138] Na serra do concello ourensá n
de Avión que li nda polo norte con
Beariz.
139] Sistema montañoso da zona
do alto M iño, entre Ca rballedo
(Lugo) e Cea (Ourense) .
140 ] Deidade do paga nismo; divindade mitolóxica.

avoas dos r!os e os ríos son os creadores das paisaxes4 1 e
polo tanto nelas debemos considerar unha tenrura infinda,
esa tenrura que o poeta desenvolvía en forma de musgo, en
forma de chuvia suave sobre os castiros42, sobre os bosques,
sobre os castiñeiros. Despois foi á Terra Chá, á terra severa

141 ] A atracción pola paisaxe é un
dos grandes temas románticos que
atravesa toda a obra de Otero Pedrayo.

onde triunfa a candura, a terra das abeloiras e das zocas

142 ] Va riante dialectal de ca stiñeiro
propia de Lugo.

galegas; el celebrou das abedoeiras que sobre as augas 43

[43] Como se pode comprobar, a
chuvia. a terra, a montaña, a
auga, os rfos, as fon tes, as árbores,
a luz, a noite, as estrelas, o vento,
a lúa ... son elementos reiterativos
na escrita e na oratoria de Don
Ramón.
144] Sa n Xerónimo (347-419) está
considerado o Pai e Doutor da
lgrexa latina. Dedicouse á vida monástica e ascética permanecendo
dous anos como monxe no deserto orienta l do Ca lcis . Son célebres
os seus estudios bfblicos e a traducción da biblia Vulgata.

brancas onde el gustaba de celebrar a beleza das donas
frías celebran os seus desposorios coa noite e coa lúa, celebrou a transformación da princesa e da fada e de todas estas
marabillas da noite porque vivía mitoloxicamente, nun sentir de noiteboa en que parece que tódalas cousas se crean, e
despois finalmente el, que se consagrou ó ermo, seguindo o
consello de San Xerónimo 44 para o cal a cidade era un inferno e o paraíso era a soidade de ermo onde se sente o latexar, a palpitación do inmenso corazón do universo, onde as
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cousas son sinxelas, fecundas e profundas en troques das
cidades. El que seguiu tamén aquí a grande lección de Alejandro Herculano45 , aquel grande poeta historiador portugués que levaba na fronte esa visión da antiga montaña de
Portugal cornada de errnidas luminosas ó nacer do día, e
por eso nos seus libros46 veñen estas citas de Herculano e de
San Xerónimo e tamén vén a cita de Virgilio. O Virgilio que
segundo os críticos ingleses modernos máis que un italiano,
máis que un home do Mediterráneo era un celta, porque era
da Galia Cisalpina e porque tiña esa emoción profunda na
natureza, e sentía a palpitación das estacións e sentía pasar
as mitoloxías como grandes presencias polo espírito encabalgadas en sarallos e en suspiros e enterros. Esta profunda
vocación de universo que teñen no fondo sen expresalo, nos
[45] Alejandro Herculano de Carvalho (1810-1877), pollgrado portugués apaixonado da historia
(destaca a súa Historia de Portugal
en catro vols .), amais de dramaturgo, orador, periodista, poeta e critico . Participa das tendencias
dominantes no Romanticismo do
século XIX e na súa obra predomina a austeridade acompañada
dunha lúgubre concepción da natureza e da vida .
[46] Noriega foi un gran coñecedor e lector de poesfa portuguesa .
Viaxou a Portugal e tratou persoalmente a Teixeira de Pascoaes .

seus silencios litúrxicos e votivos, os labregos de Galicia e
das antigas terras, todo esto sentiuno Noriega. Pero os
derradeiros anos da súa vida cando xa canso, envolveito no
saúdo de tantos discípulos, envolveito na alegría de tantos
tillos e netos, algún deles están aquí presentes. E eu que
teño oitenta anos me comprazo en dedicarlle o meu saúdo
e meu rendemento porque son tillos lexítimos e son dignos
herdeiros dun home nobre, dun home( ... ), dun home pobre,

25

ARQUIVO SONORO DE GALICIA

dun home que vencerá a través dos séculos cando xa ninguén se acorde dos banqueiros e dos políticos. A poesía de
Noriega, o seu saúdo co seu gran sombreiro, a súa gracia e
a súa vaidade vai triunfar de tódalas mortes e de tódolos
avatares da existencia.
E por eso eu puidera dicir que a vida de Noriega Varela se pode c?mparar a un deses retábulos barrocos que brillan e centilean ó fondo das nosas catedrais e nas nosas
igrexas. Eses retábulos onde parece dominar sempre unha
luz dourada de adeus ós entranados de outono, e neses retábulos está toda a paisaxe, están os montes, están os camiños
subindo graciosamente a ribeira, están as lavandeiras batendo os seus lenzos na auga fresca dos regueiros, están os
homes mallando o pan, están os vellos facendo a poda das
viñas, está por unha parte aparecendo a primavera e por
outro os graves e antigos bosques profundos, moradas dos
númenes, están decorándose cos ouros da inmortalidade. A
través de todo ese mundo foi camiñando Noriega e das fontes e dos camiños e en todas partes foi deixando sempre o
testemuño do seu respecto e da súa arte; pero algo chamaba máis que nada: o ermo, o silencio, a montaña. Claro,
outros poetas galegos e outros poetas doutras culturas bus-
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caron tamén o ermo. Ternos a Pondal, o bardo bergantiñán
que gustaba do ermo para nel recrearse coa poesía atoniana
· e a poesía étnica dos antigos antepasados célticos. Pero
Noriega vivía no presente del, a súa almiña se entregaba a
esa inmensa soidade, alí se encontraba ben, e por eso dicía,
non, esta é a verdadeira postura do home ante Deus, e ante47
o mundo, e ante o destino e ante tódalas ordes adversas ou
prósperas, porque debaixo quedan as escumas do mar, que
son moi fermosas e son moi brillantes. Foron celebradas
por outro grande poeta mindoniense, Leiras Pulpeiro48 ,
dono tamén da arte de escoller aquelas palabras enxebres,
aquelas palabras que levan en si unha carga emocional antiga de tanto sufrimento e de tantas pasións e de tantas esperanzas.
Quedan abaixo as rosas dos vales moi fermosas nos
pazos como nos poemas de Cabanillas, pero quedan os
mantos aroucantes dos piñeirais que van levando ata o
(47) Otero adoita pronunciar antre.
(48) Manuel Leiras Pulpeiro (18541912). o mindoniense poeta da
Mariña que escribiu Cantares Gallegos, un conxunto de cantigas
populares cunha lingua chea de
enxebreza e riqueza léxica.
(49) Labrego da montaña que vive
onde abundan as brañas.

fondo das montañas de Galicia o canto atlántico, as endechas ou as alegrías do canto mariño, pero el prefería a sede
dos brañegos49 , para el a casa dos brañegos é un santuario.
Cando hai neve no cume da Frouxeira, busco leña e sentado na miña lareira non me importa o tempo que faga por-
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que naquela leña e naquela lareira, naquel lume, vía cantigar en linguas de fogo, unhas veces rindo, outras veces
implorando, outras blasfemando, outras tendidas e tristes
ata converterse en cinza, vía toda a historia do espírito e
toda a historia de Galicia, e por eso el consideraba que os
seus pazos non eran os grandes pazos barrocos dourados
polo sol das !ardes, polo amor, palas rosas e polas sonrisas
das donas marabillosas, de grandes saberes das artes do
amor que encantaran a Valle Inclán, non; para el o seu pazo
era a montaña. Chegou ó ermo, pero non lle deu nin sequera as raíces dun carballo, nin as ruínas dun mosteiro onde
os ventas da noite nin imaxinaran os grandes salmos dos
monxes do seu coro, cando os matutinos acenden nos píncaros50 das terras de Galicia a primeira esperanza do día e o
demo foxe a reconchegarse nas covas, non quería tampouco ofrecerlle ningunha outra cousa e só lle ofreceu un penedo. Sabedes o que significa para Noriega un <lestes grandes
penedos, da terra granítica de Galicia, que son vellos tobos
[SO i Cumes.
[51] Heroe da novela escrita por
Senencour ca mesmo título. publ icada en 1804. Trátase dun estud io
sico lóxico no que o protagonista
describe as súas tristezas e a súa
incapacidade para dedicarse a algo
determina do.

do mundo, que son pedras, son rocas tillas do Jume, non
tillas da auga, que son raíñas que non teñen genealogía
porque a genealogía das raíñas non se discute; outras montañas se poden discutir como os Alpes, onde Obermann51 ,
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onde Rousseau, marabillosamente Rousseau 52 , de neno,
sentiu ese encanto da soidade e as tentacións das mil deliciosas fadas que o ían envolvendo nos seus bicos e no
recendo das súas marabillosas cabeleiras despeiteadas. Pero
Noriega preferiu en Galicia esta roca, esta pedra que é tilla
do lume, esta pedra onde os canteiros ó traballar van obtendo faíscas que significan suspiros, que significan poemas,
que significan bicos de eternidade. Esta pedra que cando se
curta aparece esa entrada tan marabillosa, branca, inocente,
como unha froita, como un alma, que é sorprendida, que
non ten tempo, que se incorpora pouco a pouco á historia,
por eso o ermo a Noriega Varela, inmóbil, só quixo ofrecerlle un penedo, e nese penedo hai un espello, este espello
non é espello romántico de Chopin 53 onde as sonatas e onde
os amores van celebrando os seus valses ( ... ) e románticos
para caer na morte e na eternidade, non. É unha pobre
(52] Rousseau foi un preconizador
da volta á natureza e un dos escritores máis citados polo mestre de
Trasalba por ser unha das bases filosóficas da súa concepción da
paisaxe.
[53] Fryderyk F. Chopin foi un coñecido compositor romántico de
orixe polaca e un dos diferentes
músicos que Otero Pedrayo nemea
nas súas obras e discursos.

pucharquiña sobre un enorme penedo, é un espello onde
non se miran raíñas nin se miran princesas, nin o buscan as
infantas de Altamira, que saían polos camiños de Galicia
precedidas daqueles timbaleiros e daquelas trompetas de
prata, que ían polos ecos propagando a súa grandeza e o seu
paso, non. Naquela pucharquiña humilde, naque! espelliño
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feito palas bágoas sinxelas e pobres, doorciña da chuvia
galega, alí só se refrexaba as estrelas do ceo en Viveiro, e se
reflexaban unhas cantas plantas, esas plantas do ermo, por-

que Noriega tiña esta54 visión particular, non dos grandes
horizontes sintéticos que se poden abranguer nun verso ou
nunha pincelada, el buscaba as causas miúdas, as causas
que requiren séculas para ser criados, o cristal marabilloso,
a cuncha do mar, buscaba as floriñas dos toxos, sabedes as
floriñas dos toxos. Este, posiblemente, é un dos poemas
máis célebres de Noriega Varela, ten sido traducido a tódalas linguas do mundo, e declara unha gran verdade e un
gran consola para nós, porque a montaña, tida por arisca,
tida por pobre, tida por avarenta, é a máis xenerosa de tódolos cresas, porque constantemente cada dous meses, especialmente aínda cando as xeadas e as neves dominan coa
súa brancura metafísica no mundo, aparece con ese don
marabilloso, dos ouros dos toxos, eses ouros dos toxos que
[54] Otero di ista, variante dialectal
que se escoita en puntos de Ourense e no sur de Lugo.
[55] Di

irmaus.

[56] Un tipo de colar rfxido que
nos paises celtas do centro e oeste
de Europa empregaban as mulleres
e máis tarde os guerreiros.

son irmáns 55 dos ouros dos torques56 , deses torques que tantas veces aparecen nas terras de Mondoñedo, e que son o
don que deixaron os antigos celtas. Ese ouro que non é ouro
completamente metálico, parece que ten alma porque é un
ouro averdecente, ten algo de vexetativo, ten algo de verdor
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ese ouro en que está traballada a diadema céltica de Ribadeo e esa diadema feíta nunha fronte de dona galega que
moi ben podía ser a nosa raíña, que debía ser cornada con
esa diadema céltica de Ribadeo, ese ouro de aurora, ese
ouro de suspiro, ese ouro de ilusión case vexetal que hoxe
se conserva nun museo de Madrid.
Por eso Noriega tivo sempre esta grave responsabilidade da arte, para el a arte era un sacerdocio. Eu, e permitídeme que use o pronome persoal (... ) modesto, eu vino
moitas veces traballar durante semanas enteiras un soneto.
Odiaba a facilidade, non quería improvisar, sabía que a vida
da arte é dura, que é difícil, que é preciso plasmar en materia rexia, en materia áspera, en materia resistente este sopro
fuxitivo de idea que pasa e que se non se aproveita desaparece para sempre. E por eso el foi un gran sonetista. Calquera que pense nas condicións de vida de Noriega, nas
condicións de vida de Galicia, na particular estructura do
noso espírito, da nosa historia, pensará que o soneto debe
resultar unha causa un poco demasiado palaciana, un pouco
demasiado académica. Non. O soneto é unha proba, o soneto é como a cuncha que na súa brevidade, na súa figura, ten
a concavidade e a gracia e os movementos do mar como
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cristal e como mineral que alcanza unha figura léxica, unha
figura consecuente, unha figura case conceptual, vén a ser
como unha flor, e por eso Noriega, o soneto que desde
Petrarca ata Rilke 57 , vén a ser a proba dos grandes poetas, a
urna onde gardan as súas bágoas e onde gardan as súas
esperanzas e tamén as súas cinzas endexamais xeadas, foi
traballado por Noriega dunha maneira xenial. Por eso eses
vinteún, vinte ou vinteún sonetos que figuran no libro Do
ermo son unha das cadeas de Preseas, das presencias voti-

vas, dos regalos máis fermosos que calquera lingua románica ten feito á eterna beleza. Noriega Varela por eso
sentindo fondamente a Galicia, tódolos camiños, tódalas
aldeas, os fumes apagados, os cantos belos, as xenealoxías
[57] Rainer M . Ril ke (1875-1926),
escritor checo en lingua alemana .
Levou unha vida solitaria, sempre
atormentada polo seu drama íntimo: a angustia ante o misterio da
vida e da morte.
[58] Antero de Quental (1842189 1) é a principal figura poética
do século XIX na península . Foi un
poeta combativo, de mil itancia
id eolóxica, social e literaria, pertencente 6 chamado romantismo
socialista . Caraderízase por posuír
unha nat ureza existencialmente
angustiada que acabou por levalo
6 suicidio. O máis destacab le da
súa obra poética son os Sonetos e
as Odes.

que se ían extinguindo, as festas que ían desaparecendo
pouco a pouco, con ese sentimento epitalámico, nostálxico,
amou profundamente a Portugal. Amou a Portugal e como
sonetista tiña por grande mestre aquel espírito metafísico e
atormentado, víctima dunha paixón fatal, que lle chamou
Antero de Quental5 8, alí onda o mar, aqueles sonetos de
Antero de Quental. El sabíaos recitar dunha maneira verdadeiramente tráxica e marabillosa. Cada palabra parecía vestirse de novos nervios, de novas follas, de novas sonrisas
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para caer naquela profunda decrepitude da marte e da conciencia do infinito. Especialmente amaba o derradeiro
soneto daquela soberbia ofrenda que el fixo ós númenes da
marte e do destino, Antero de Quental, na man de Deus, a
súa man dereita reposou ó final no meu corazón, como
crianza en nome da xomada que amais leva o colo da sachada e atravesa sorrindo de repente, sorrindo docemente, selvas, mares, areas do deserto, durme teu sono corazón
liberto, durme na man de Deus eternamente. Pero Noriega
Varela sabía moi ben que o seu corazón tiña que dormir na
man de Deus, pero non había ser un sono escuro, un sqno
infinito e budístico, un sono sen espertar, había ser un sono
de marabillas da lei, había ser o soño do ceo, o ceo concibido por Noriega Varela con ese59 cadro que fai pouco torpemente intentamos aquí describir como ese retábulo
transmitido na realidade das almas, nun tempo en que non
hai tempo, nun mundo en que non hai as condicións do
mundo, nun mundo onde non hai xuízos sintéticos nin a
prioris senón que todo é esa intuición profunda da verdade,
esa intuición que só algúns filósofos e algúns poetas, como
[59] ise.

Platón, como outros grandes, souberon un pouco inquirir
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neste mundo. E por eso Noriega é grande entre nós, e por
eso Noriega é celebrado onde queira que foi coñecido.
Eu recordo e recordamos perfectamente que unha
tarde, alá polo mes de agosto, polo verán quente do 1915,
recibiuse unha carta en francés. Esta carta viña do Báltico,
das arelas do Báltico e nela un señor cuio nome non recordamos agradecía a Noriega o ben que lle fixera cos seus
versos nas longas noites de prisión, prisioneiro de rusos, era
un danés prisioneiro dos rusos no fronte oriental da Prusia,
onde aqueles lagos notidianos onde se desenvolveron grandes traxedias na primeira guerra europea; e aquel home tan
lonxano a España, tan lonxano a Galicia, sentía profundamente a beleza dos versos de Noriega e lle agradecía o ben
[60] Rlo do sudoeste galego que a
través do val de Verln se un e co
Douro en Portugal.
[61] Teixeira de Pascoaes (1 8771952) é au tor dunha extensa obra
qu e abrangue poesla, prosa e tea tro . O idealismo platónico inspira a
súa concepción do mundo, aceptando a realidade das ideas e a su perioridade da imaxi nación sobre o
mundo empírico. A rem iniscencia
platónica o poeta chámalle saudade. A súa metaflsica saudosista refllctese en obras como Vida etérea
(1 906), Maránus (1911 ), Regreso
ao Paraíso (191 2) ou A rte de ser
portug ués (1915).

que lle fixera, e así ternos que eu sempre lle vou seguindo o
curso ó Támega60 , o río sagrado que criamos nas montañas
de Ourense para lle cantir as súas herexías á terra de Portugal, cando chego á casa do poeta Teixeira de Pascoaes fronte ó marao de Amanciño, alí en medio daquela beleza de
recordos, onde por todas partes latexa a presencia do gran
poeta Teixeira de Pascoaes61 , o poeta de Maranus, o poeta
que vén dos ermos, o poeta que soubo imaxinar o paraíso
en que será a caída do home dunha maneira marabillosa, aí
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entre as lembranzas de Unamuno, e as lembranzas de Carducci62 e de Guerra Junqueira63 e tantos poetas, alí está presente, como viva sempre, a memoria e a presencia de
Noriega Varela, pois foron grandes e senlleiros amigos. E
por eso, meus amigos irmáns, neste momento, eu xa dixen
[62] Giosue Carducci (1835-1907),
poeta italiano, primeiro premio
Nobel (1911) do seu pals. Escribiu
unha poesla que vai dende a sátira
polltica comprometida coas loitas
contemporáneas ata a exaltación
épica das grandes figuras e feitos
da historia de Italia.
[63] Abllio Guerra Junqueiro
(1850-1923) foi bastante coñecido
na penlnsula gracias, en parte, a
Miguel de Unamuno, de quen era
bo amigo, con el compartla a preocupación polo máis alá e a angustia da Nada. As súas obras
mostran dende unha filosofla
proudhoniana (A marte de D.
Joao, 1874), anticlerical e racionalista (A ve/hice do Padre Eterno,
1885) ata unha reflexión sobre a
existencia e o destino de Portugal
(Patria, 1896).
[64] O silencio é un referente importante en Otero Pedrayo, el pasa
por ser un gran captador de silencios.
(65] Pódese referir ó verso 19 do
poema de Fray Luis Al licenciado
Juan de Grial, que di asl: " ... el
tiempo nos convida a los estudios
nobles" .
(66] Di viñen .

ó principio desta intervención, era preferible o silencio64 • O
silencio das carballeiras nesta hora de outono, xa un pouco
tocadas polas azas dos ánxeles misteriosos, da caída das
follas e do misterio das noites, cando as noites medran,
cando o outono quente surxiu ós feiticeiros e súas empresas, cando se prepara ese tempo que di Fray Luis de León,
xa o tempo ... , "ya el tiempo nos llama a los graves estudios"65, ós graves estudios das longas noites, e por eso aquí
eu vin 66 chamado moi honrado, vin chamado non como literato, non como orador que non o son, vin chamado como
amigo de Noriega. E como amigo de Noriega eu quixera
nestes momentos a súa fantasma, a súa sombra sobre xente
xentil, humana, xenerosa e cristiá, estreitar entre os meus
brazos como moitas veces o estreitei, en Trasalba e en moitas terras de Galicia e eu que estou octoxenario e estou chegando ó final do camiño da miña vida, vendo tantas
rapaciñas fermosas, vindo tanta xente nova, lles digo: non

35

ARQUIYO SONORO DE GALICIA

vos fiedes das aparencias do mundo, non poñades empeño
de voso esforzo e de vosos traballos, na riqueza nin nos
automóbiles nin na grandeza esta exterior desta forma
dominante de burguesía imperativa que vai gobernando o
mundo. Pensade que todo eso desaparecerá e gardade sempre no voso fogar, nesa chama do voso fogar que está mantida coa leña máis íntima das almas, que está mantida coas
pólas da carballa de vosa descendencia e vosa sentencia.
Nesa chama que endexamais se apagará, mantédea sempre
cos versos dos poetas que nunca dixeron mentira, que sempre dixeron verdade, que sempre sementaron fortunas e
esperanzas, e tende sempre aquí neste recanto dos montes,
neste hortus clausus de Mondoñedo, coa súa vida de salmos
penitenciais e monásticos e coa súa vida de cidade palaciana e fidelísima, mantede sempre 9 lembranza do poeta, que
foi pobre, que foi puro, que foi labrego, que foi insigne,
porque esa chama vos ha de calentar os vosos corazóns e
nunca haberá nela nin mentira nin engano senón soamente
esa paz das almas67 , esa esperanza infinita, consecuencia
das esperanzas tendidas polas palabras divinas que non
poden mentir sobre o mundo, e así Mondoñedo celebrará
(67] A pronuncia é con i epentético: .. .paz das i-a/mas.

sen busto e sen monumentos, porque o monumento de
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Noriega está nos corazóns, está nas montañas, está nos cantos das rapazas que repiten os seus versos, e así seredes
sempre dignos de que un día feliz e nesta terra de Mondoñedo nacera, como dixo fai un momento o poeta premiado,
nacera este· marabilloso poeta que é a vosa razón, que é a
vosa gloria e o mellor timbre e o escudo desta ilustre cidade antiga e orgullosa.
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