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LIMIAR
Os pobos con linguas que tiveron un desenvolvemento normal como idiomas de
estado e que posúen unha tradición escrita secular, cando presentiron que a modernidade
ameazaba as manifestacións artísticas de transmisión oral, recolleron con agarimo as súas
narracións, o seu refraneiro e o seu cancioneiro. Para esas linguas, que embalsaman na escritura algo que orixinariamente era só para ser dito, cantado ou recitado, estas colleitas son
un producto cultural marxinal, máis lidas polo etnógrafo ca polo degustador de textos literarios (aínda que ás veces, rescritos por literatos, poden ter moito éxito entre o público
urbano, como os contos de Andersen, Grimm ou Calvino). Pero para linguas coma a nosa,
nacidas ou renacidas á calor da primavera dos pobos, no século XIX, teñen un valor engadido; son a nosa tradición literaria. Unha literatura "culta" necesita unha tradición; non se
pode fundar da nada ou de tradicións alleas. Por iso os fundadores da varias literaturas
nacionais europeas teñen como alicerce a literatura popular respectiva, e máis concretamente as coleccións de textos (en xeral poemas) populares. As koinés literarias de Croacia e
de Serbia (que contaban xa cunha certa tradición escrita, principalmente relixiosa) baséanse
nas grandes coleccións de textos orais cakavos e stokavos do século XIX; no segundo caso
foi fundamental a reforma lingüística levada a cabo por Karadzic arredor de 1850, consolidada só despois da primeira Guerra Mundial. Tamén é coñecido o caso de Finlandia: a súa
lingua literaria moderna baséase nunha colleita de poesía popular feita por Elías Lönrot
(1802-1884), médico, como o autor da colección que agora presentamos; o seu Kalevala é
o libro fundador da literatura finlandesa moderna e converteuse en tan simbólico para as
aspiracións nacionais finlandesas (aínda o seu país non lograse a emancipación política ata
1917), que os finlandeses institucionalizaron o 28 de febreiro como o día da súa festa nacional, conmemorando que, nesa data, en 1835, aparecía a primeira edición do Kalevala. As
vicisitudes políticas de Galicia non foron paralelas ás de Serbia ou de Finlandia, pero na
nación imaxinada por moitos dos nosos románticos do séc. XIX tamén a literatura popular
tiña un valor engadido considerable; valor que non existe certamente na literatura oral dos
casteláns ou portugueses, aínda que tamén eles promovesen a formación de importantes
cancioneiros ou coleccións de contos populares. Son moitas as cousas que separan o
Kalevala dos nosos Cantares Galegos; aínda así a raíz folclórica dos Cantares é ben evidente.
Tamén como fito emblemático o libro de Rosalía ten semellanzas co de Lönrot, porque a
nosa festa nacional non celebra a derrota de ninguén; celebra o nacemento dunha literatura,
arraigada como a dos finlandeses na tradición oral.
No ambiente intelectual galego da época de Casal latexaba a inquietude pola formación dunha literatura galega emancipada. Non é nada estraño que Casal, sendo un
mociño de 21 anos (1866), xuntase a que debeu de ser a segunda Colección de Poesías gallegas de diversos autores, catro anos despois da do Álbum de la Caridad, con textos coincidentes ou novos. E tampouco é estraño que levado desa mesma inquietude se lanzase á colleita
de cantigas populares, das que, tendo 24 anos, xuntou unha primeira colección de 800. O
interese de Casal non era illado: Valladares, Murguía, Pérez Ballesteros, Saco, entre outros,
tamén se dedicaron pola mesma época a colleitas semellantes con estímulos e finalidades
idénticos ós de Casal.
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Algúns destes colectores procuraron en vida facer públicas as súas coleccións, ben
inseríndoas en revistas literarias ou ben coleccionándoas en forma de libro; os tres volumes
do Cancionero de Pérez Ballesteros foron despois de 1886 e durante case 80 anos a máis
completa colleita de cantigas dispoñible en forma de libro. Pero moitas coleccións, por
motivos diversos, quedaron dispersas en publicacións periódicas ou, peor aínda, en manuscrito, inéditas ata que un editor moderno as rescatou. Os cancioneiros de Valladares ou o
de Saco están entre os recuperados de edicións dispersas; os de Tobío ou o de Casal están
entre os que non chegaron a libro ata que un editor moderno os trasladou do manuscrito.
É verdade que os textos de Casal xa eran coñecidos para o lector moderno. O
mesmo editor desta colección utilizounos para a súa recompilación A poesía popular en
Galicia (1745-1885) publicada por Xerais hai agora nove anos; nesa colectánea as cantigas
recollidas por Casal son case a metade das 3.912 composicións. Aínda así, iso non fai innecesaria a edición individualizada do libro de Casal. Ben ó contrario. Trátase dun cancioneiro tan importante que merece unha edición e un estudio singulares. Tardou en
publicarse 117 anos desde que o seu autor lle dese forma de libro para ser presentado a un
concurso, e 89 desde que o seu autor desaparecese desta vida. Pero dentro do lamentable
que resulta que un libro tan valioso bote máis dun século gardado nos arquivos dun museo,
cábelle cando menos a fortuna de que a edición se fai da maneira máis digna posible: de
mans dun editor que é entre nós a persoa que mellor coñece o cancioneiro popular galego
na súa vertente literaria e é, por outra parte, un investigador de moi sólida formación no
campo da etnografía e da filoloxía.
A edición xa a ten o lector nas mans e ben ve as súas cualidades sen que eu as pondere. Tratándose dun texto histórico a escolla dos criterios de D. Blanco coido que foi a
máis adecuada, empezando polo de dar preferencia ó códice que o autor preparara un día
como "definitivo" ata dar del unha versión paleográfica, sen modernizar ortograficamente.
O editor, cando cómpre, dá conta das lecturas alternativas correspondentes ós diversos
manuscritos e, en nota, advírtenos das fontes e correspondencias. Por todo iso este cantigueiro é seguramente o mellor editado ata agora. Complétase o texto de Casal cunha brillante introducción filolóxica, cun vocabulario de voces hoxe inusuais e cun índice de
"incipit" obra do editor.
Temos que agradecerlle ó Museo de Pontevedra que recuperase e conservase os
manuscritos de Casal e que prestase o seu apoio á iniciativa desta publicación concedendo
as autorizacións oportunas; ó Consello da Cultura Galega que incluíse esta edición no seu
prestixioso catálogo; e a Domingo Blanco que prestase o seu traballo e o seu talento no rescate dun texto tan importante.
Estamos nun momento en que a música popular galega está a coñecer un "revival" moi
notable. Todas estas cantigas de Casal, que eran inseparables dunha música que non chegou
a nós (ou se chegou foi separada delas), son hoxe perfectamente reciclables para os modernos
intérpretes porque, como é ben sabido, non hai músicas que teñan letras fixas; unha melodía
vale para calquera letra, con tal que a métrica o permita. E entre as cantigas desta colleita hai
algunhas que son verdadeiras xoias poéticas que merecen ser de novo difundidas (ou continuar sendo difundidas porque moitas seguen aínda a ter vida na tradición).
Santiago de Compostela, 26 de xullo do 2001
Antón Santamarina
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INTRODUCCIÓN
O AUTOR
Poucas veces se deu en Galicia ao longo dos últimos cento cincuenta anos un
caso tan paradoxal como o de Xosé Casal e Lois, quen, despois de levar a cabo ao
longo da súa vida un destacado labor como estudioso da cultura galega (en especial, da literatura feita en galego) do século XIX, que se reflectiu nunha obra de elevado interese –tanto pola cantidade como pola calidade dos materiais culturais que
recolleu e sistematizou–, pasou case desapercibido no seu tempo (fóra da súa vila
natal) e segue a ser hoxe case un descoñecido para a maioría dos galegos instruídos1.
Non resulta fácil de comprender que non se publicara, nin en vida do autor nin con
posterioridade, polo menos unha mínima parte da súa ampla obra.
Naceu Casal en Pontevedra en 1845 e faleceu nesa vila en 1912. Estudiou o
Bacharelato no Instituto nunha época especialmente brillante desta institución e,
posteriormente, fíxose agrimensor perito (o que lle proporcionou moitos contactos
no medio rural dos arredores de Pontevedra) e, pouco despois, pasou a Santiago,
onde cursou a carreira de Medicina, profesión que exerceu na súa cidade ata a súa
morte. Decidido colaborador nas principais empresas culturais que xurdían na
Pontevedra da segunda metade do XIX, ademais de ser fundador da benemérita
Sociedad Arqueológica e exercer moitos anos como vicepresidente, en estreita colaboración con Casto Sampedro, “presidiu tamén –afirma Filgueira Valverde– sociedades
gremiais, recreativas e artísticas, entre elas o Orfeón Pontevedrés”, e “interesouse en
todo o que dixera con Galicia, á que quixo e serviu afervoadamente. Recolleu datos
de Meteoroloxía, de Ciencias Naturais, de Arqueoloxía, da Historia, traballou arreo
encol da fala, dos costumes, das tradicións, dos monumentos, dos camiños..., etc.
Foi o primeiro investigador galego que realizou a monografía dunha parroquia, a de
Salcedo. Colixiu un Cancioneiro Popular moi amplo. Anotou de cotío as novidades
bibliográficas galegas. Apañou follas soltas, folletos, xornais, todo xénero de impresos...”2. Non foi, pois, un teórico da cultura ou dalgunha das súas parcelas, senón un
erudito, e como tal –non máis– debeu de ser estimado naquel círculo de intelectuais
pontevedreses de fin de século, onde a figura de Casto Sampedro –activo, brillante,
enérxico, líder, en suma– deixou na sombra outras interesantes individualidades e,
entre elas, aquel home sensible e discreto, observador e notario escrupuloso ata das
manifestacións máis modestas da cultura local, “médico de pobres” e afastado –polo
que parece– de toda fachenda e de calquera pretensión de liderado social. A súa obra
gárdase, como un conxunto unitario, no Museo de Pontevedra.
Desde datas moi temperás comezou a recollida e sistematización de datos, noticias e documentos –orais e escritos– das manifestacións literarias en galego que
1 O Diccionario de Couceiro Freijomil trátao en oito liñas, a Enciclopedia Galega non lle dedica máis espacio e
Álvarez Lanza nin sequera o menciona.
2 Xosé Filgueira Valverde: “A antoloxía galega de Casal (1865)”, Boletín Auriense, V (1975), p. 350.
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chegaban ao seu coñecemento. Así, xa en 1865, cando era aínda un mozo de a
penas vinte anos, colixiu unha Colección de Poesías Gallegas de diversos autores, que
recolle cento vinteúnha composicións en galego de autores como Pintos, Díaz de
Robles, A. Camino, Barros Sibelo, Valladares, Añón e outros escritores galegos do
momento, tomadas, na súa maioría, do Álbum de la Caridad (1862).
Pero foi, precisamente, ese amplo cancioneiro popular (que, en realidade, son
varios) do que fala Filgueira a súa contribución máis destacada ao coñecemento da
cultura (neste caso, á literatura) galega do seu tempo. Neste aspecto, a súa figura é
comparable á doutros recolectores e estudiosos do saber popular, moi abundantes
no século XIX en toda Europa, como foron en Galicia José López de la Vega,
Manuel Murguía, Marcial Valladares, Lois Tobío, Juan Antonio Saco y Arce, Benito
Fernández Alonso e José Pérez Ballesteros, entre outros3. Casal ten a honra, entre
todos eles, de ser –se exceptuamos parcialmente a Valladares, que en 1867 tiña
recollido un cantigueiro con 190 cantigas– o primeiro en recoller un corpus amplo,
fiable e de procedencia coñecida. Quizais a figura coa que presenta máis semellanzas este médico e humanista da Pontevedra decimonónica sexa outro médico, contemporáneo seu, coma el infatigable recompilador do saber do pobo e coma el
habitante dunha rexión xeograficamente marxinal pero rica en tradicións populares: o siciliano Giuseppe Pitrè (1841–1916), principal impulsor e dignificador dos
estudios das tradicións populares en Italia; pero a Pontevedra de fin de século non
era, xa que logo, Palermo nin estaba vinculada –como estivo a capital siciliana– a
un movemento cultural e, sobre todo, político de grandes dimensións que tivo
como motor a incorporación da illa de Sicilia ao novo reino de Italia.
A OBRA DE CASAL COMO RECOLECTOR DE CANTIGAS POPULARES
a) O primeiro manuscrito (1869) [C1]
Comezou cedo esta tarefa de recolleita das cantigas da tradición oral que ía continuar durante toda a súa vida e, así, entre 1869 e 1870 recolle xa a importante cantidade de oitocentas letras de cantigas populares, que transcribiu nun manuscrito
que leva escrito na portada: “CANTARES / GALLEGOS. / Recogidos / POR /
José Casal y Lois /. Pontevedra / –1869–”. As cantigas que nel se recollen van
numeradas do 1 ao 800 e son case todas coplas, é dicir, estrofas de catro versos,
xeralmente de oito sílabas (aínda que non son raras as irregularidades métricas) con
rima en asonante nos pares e soltos os impares4. A caligrafía non está especialmente
coidada (a súa transcrición debeuse de facer con présa), o que fai pouco doada a
lectura dalgunhas pasaxes, e a ortografía, dentro da súa sinxeleza, segue un criterio
3

Vid. Domingo Blanco: A poesía popular en Galicia. 1745–1885, I, pp. 37–108.
Dáselle en Galicia o nome de copla a unha cantiga breve aínda que non responda á estructura métrica da cuarteta
ou quadra; esta, en todo caso, é, con diferencia, a forma máis abundante na literatura popular galega dende, polo
menos, o século XVIII e de aí que sexa designada de maneira habitual –como sucede en castelán– con este nome.
4
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esencialmente fonético, eficaz dabondo para transcribir axeitadamente os textos
orais que lle serven de base. Case todos os textos están marcados a tinta cunha raia
vertical á esquerda que abrangue toda a estrofa (o que parece indicar que foron utilizados con posterioridade) e dezaoito deles están riscados tamén polo propio Casal.
Na súa meirande parte, estes textos parecen recollidos directamente da súa existencia oral, aínda que algúns deles debéronlle ser comunicados por escrito a través dun
intermediario, segundo parece deducirse duns poucos papeis soltos, con letras de
cantigas escritas por man allea e con dificultade.
A ordenación das cantigas no manuscrito parece obedecer unicamente á súa
procedencia, pois, ademais de non gardar ningunha orde aparente nos temas nin
nas formas, obsérvase un procedemento constantemente repetido: ao final dunha
serie de varias cantigas seguidas figura entre paréntese o nome do lugar en que
supoñemos que foron recollidas ou de onde eran os informantes e cada unha destas series ten unha extensión moi variable, segundo a riqueza da información recibida de cada lugar. Os lugares de procedencia de cada serie de cantigas, a cantidade
de series e o número de cantigas de cada unha delas son os seguintes:
Pontevedra, 11 series, 230 cantigas.
Pontevedra y cercanías, 4 series, 158 cantigas.
Pontevedra, Lérez, 1 serie, 36 cantigas.
Cercanías de Pontevedra, 1 serie, 17 cantigas.
Santiago, 4 series, 41 cantigas.
Valiñas, 4 series, 23 cantigas.
Ardán, 2 series, 34 cantigas.
Marín, 2 series, 72 cantigas.
Cuntis, 2 series, 16 cantigas.
Villagarcía, 4 series, 18 cantigas.
Bayón, 2 series, 41 cantigas.
Mugía, 2 series, 16 cantigas.
Tuy, 1 serie, 12 cantigas.
Poyo pequeño, 1 serie, 7 cantigas.
Perdecanay, 1 serie, 3 cantigas.
San Pedro de Gajate, 1 serie, 3 cantigas.
Orense – Ribadavia, 1 serie, 3 cantigas.
Ribadeo, 1 serie, 3 cantigas.
Carral, 1 serie, 2 cantigas.
Padrón, 1 serie, 1 cantiga.
Vilaboa, 1 serie, 1 cantiga.
Poyo, San Juan, 1 serie, 1 cantiga.
Estrada, 1 serie, 1 cantiga.
Fan, en total, 748 cantigas. Tamén se mencionan nas notas que acompañan aos
textos outros lugares, como Nerga e Baiona, de onde procedían algunhas variantes
das cantigas que figuran no manuscrito, e nun caso indica que é “general”, sen
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mencionar ningún lugar concreto, o que parece unha proba de que as cantigas que
el coñecía ou tiña recollidas eran máis das que figuran neste primeiro manuscrito
recompilatorio. Dous tercios –máis ou menos– das cantigas recollidas nel proceden
da bisbarra pontevedresa (Pontevedra, Lérez, Marín, Ardán, etc.), unha quinta
parte procede doutras localidades da provincia e só 60 proceden de localidades doutras provincias galegas.
Noutros casos, o indicativo da procedencia dunha serie de cantigas non corresponde a un lugar, senón a un autor coñecido, con algunha obra publicada, de onde
toma unha ou varias cantigas, que nalgúns casos son populares só na apariencia ou
na pretensión dos seus autores, e que son as seguintes:
Juan Cuveiro, El habla gallega, 9 cantigas.
Soto Freire, Lugo, Calendario Gallego de 1870, 6 cantigas.
Rada y Delgado, Viaje de S.S.M.M. en 1858, 6 cantigas.
F. Fulgosio, 1 cantiga.
Murguía, Historia de Galicia, 32 cantigas.
Saco y Arce, Gramática, 3 cantigas.
Vicetto, El último Roade, 6 cantigas.
A elas hai que engadir unha máis (a núm. 618) de procedencia ilexible. Estas
cantigas de procedencia escrita suman un total de 57 pezas5.
A importancia desta recompilación de 1869 dista moito da que se lle podía
supoñer a un simple divertimento xuvenil; ben ao contrario: o temperán da data de
recollida e elevado número de pezas recuperadas (antes que el só recolleran cantigas do pobo Rosalía, Murguía, o ferrolán Fernández de la Vega e Marcial Valladares,
que, todos xuntos, non chegaron a reunir a metade das de Casal), a impresión de
autenticidade popular das súas pezas (que contrasta con moitas de Valladares e,
mesmo, de Murguía), a fidelidade aos textos orais (como o confirma a mención de
variantes ou, mesmo, a presencia do seseo) e a riqueza de datos que subministra (a
procedencia das pezas, entre outros) fan desta primeira recolleita sistemática do
médico pontevedrés unha contribución esencial para o coñecemento da literatura
oral galega no período inmediatamente posterior ao brillante estoupido literario
que supuxeron as primeiras obras de Rosalía de Castro e de Manuel Murguía, que,
sen dúbida, influíron decisivamente na actitude do mozo Casal.

5

Ao final do manuscrito figura unha serie de números, correspondentes a textos que, fronte ao habitual (agás os
procedentes de Murguía), van sen marcar no manuscrito, en total 42; e, ao seu carón, unha sinxela operación aritmética pola que esta cifra é restada do número total (800), resultando, por tanto, a cifra de 758, que corresponde
aos textos que pasaron como coplas ás coleccións posteriores ampliadas. Os 42 restantes teñen como trazo común
unha métrica diferente á cuarteta asonantada ou copla (que é, precisamente, a forma en que están os outros 758
textos), e, así, hai entre eles tercetos, muiñeiras (xeralmente en pareados de metro longo e ritmo ternario), cuartetas con estribillo, estrofas de seis versos ou máis pentasílabos, cuartetos monorrimos e outras formas de metro
curto, que, en boa parte, pasaron tamén ao manuscrito de 1884, pero clasificados, coa etiqueta xenérica de “cantares diversos”, baixo epígrafes distintos ás coplas, sendo especialmente numerosa a sección de muiñeiras.

8

Alternando con outras das súas varias actividades, nos anos seguintes Casal continuou recollendo novas cantigas, case todas de fontes orais –así se deduce ao seren
inéditas en todos os outros cancioneiros daquel tempo– e algunhas tamén de fontes escritas (que, con honestidade exemplar, declara sempre, mesmo polo miúdo),
e, ao mesmo tempo, foi tendo noticias das principais coleccións de cantares que se
publicaban daquela: ademais da de Murguía, o Cancionero popular de E. Lafuente
y Alcántara (1865) e De la poesía popular gallega de M. Milà y Fontanals (1877);
tamén debeu de ter coñecemento dalgunhas cantigas da colección de Valladares,
pero non parece que coñecera o principal. A medida que ía enriquecendo e aumentando a súa colección inicial de cantigas, Casal foise decatando da complexidade do
material acumulado e, tendo en conta estes novos modelos –especialmente o de
Lafuente–, comezou a ensaiar novas formas de clasificación que deran conta da
variedade daquel conxunto sempre crecente de cantigas. Máis tarde ía coñecer os
Cantos populares españoles (1882–1883) de F. Rodríguez Marín, que foi o seu derradeiro modelo para reestructurar unha vez máis a súa colección. En catro momentos do longo proceso que foi a formación progresiva da súa ampla colección de
cantigas galegas de tradición oral, organizou a totalidade de cantigas aplicándolles
unha clasificación cada vez máis elaborada e complexa.
b) O segundo manuscrito [C2]
Na primeira sistematización, en 1869, –como vimos– aplicara unha clasificación (se é que se pode chamar tal) de extrema sinxeleza, baseada nunha simple
numeración crecente e mais na xustaposición de series de cantigas segundo a súa
procedencia. Nunha data imprecisa pero, en todo caso, despois de 1871 e antes de
1882, optou por reclasificar o material recollido –que, naquel momento, pasaba
dun milleiro de cantigas–, e emprendeu a segunda reorganización, adoptando unha
clasificación baseada nun criterio temático que distribuía as cantigas en once tipos
diferentes e onde as referencias á procedencia dos textos desaparecen definitivamente. Non chegou, nesta ocasión, a transcribilas nun volume encadernado (como
fixera antes e como ía facer despois), pero deixou o novo conxunto en 34 folios
dobrados, escritos polas dúas caras e da súa propia man, sen encadernar nin paxinar. Nas once seccións, onde os textos tamén aparecen numerados en orde crecente,
foi distribuíndo, primeiramente, os oitocentos cantares do manuscrito de 1869 e,
a continuación destes, os novos textos que fora recadando con posterioridade. Así,
o núm. 1 da colección de 1869 pasou a núm. 1 da sección “Jocosas”, o 2 a núm. 1
de “Amorosas”, o 3 a núm. 1 de “Cantar”, o 4 a núm. 2 de “Cantar”, e así sucesivamente. Nesta primeira reclasificación había xa 1.079 cantigas (unhas 300 máis
que en 1869, contando as riscadas); queda a dúbida de se están todos os textos que
el deixou para esta nova versión ou se a clasificación era máis ampla e coincidente
coa doutras coleccións da época, pois nesta non parece seguir un modelo concreto.
A clasificación e distribución de cantigas eran as seguintes:
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Consejos
Geográficas
Varias
Amorosas
Religiosas
Casar
Clero
Poéticas
Cantar
Padres
Jocosas

96
126
53
231
6
68
34
37
49
19
360

Resulta aquí evidente o esforzo por resolver o problema da cantidade e variedade da súa colección cunha clasificación moito máis elaborada que a primeira,
aínda, que ben a orde numérica –dominante nos Cantares de 1869– se manten
aínda nas diferentes seccións como principio ordenador secundario, supeditada ao
criterio temático, que é o dominante. Pero esta clasificación, aínda que supoñía un
notable avance sobre a primeira, non lle resultou enteiramente convincente, en
especial algunhas seccións como Clero, Poéticas ou Cantar, que desaparecerán posteriormente. E chama a atención a abundancia de cantares de dúas seccións,
Amorosas e Jocosas, que son tamén as máis amplas nas reordenacións posteriores.
Presenta tamén este manuscrito unha particularidade que, aínda que xa se daba de
cando en vez no manuscrito anterior, aparece agora con moita maior frecuencia: a
inclusión de variantes, isto é, doutras realizacións alternativas e habituais do texto
dunha cantiga (da melodía nada se di); así, cando Casal recibiu dúas ou máis versións do que el considera a mesma cantiga, anotaba, a carón de cada estrofa numerada (xeralmente despois de cada verso ou entre liñas), palabras, frases ou versos
enteiros, que empregaban outros informantes habitualmente; e, ao mesmo tempo,
subliñaba na estrofa transcrita enteira (a que, en principio, consideraba a “versión
primeira”6) as palabras, frases ou versos substituídos na versión alternativa.
c) O terceiro manuscrito
En 1884, ou inmediatamente antes, fai Casal un novo esforzo para sistematizar
máis axeitadamente a súa colección, que, segundo as súas propias palabras, chegaba
xa ás catro mil cantigas. En todo caso emprende a tarefa de redactar un novo cancioneiro, moito máis ambicioso que os anteriores, que acrecentaba notablemente o
número de textos e a súa variedade, para o que adopta unha nova clasificación, inspirada na de Lafuente y Alcántara e na de Milà, e que, aínda que responde –como
6 Enténdese por primeira versión, en xeral, a que o colector consideraba a ‘principal’; sen embargo, nun bo
número de casos debeu de ser simplemente a versión que Casal recibiu en primeiro lugar, pois, á hora de copiar
este manuscrito para elaborar o de 1884 adóptase a versión alternativa anotada na marxe ou entre liñas; así sucede,
por ex. en “Jocosas”, núm. 363, entre outros.

10

a anterior– a un criterio temático, ten tamén en conta as diferentes formas e os
principais xéneros da canción popular de Galicia, que teñen o seu lugar dentro do
conxunto. Tenta harmonizar, pois, nesta nova clasificación os aspectos temáticos,
formais e xenéricos das cantigas; o avance metodolóxico é evidente. E evidente
resulta tamén o enriquecemento cuantitativo do novo conxunto, que ten agora
1816 cantigas (737 máis que na ordenación anterior), o que supón un incremento
de case un 40%.
A nova clasificación amplía, dunha banda, as categorías anteriores, baseadas no
contido, introducindo outras novas, baseadas na forma e no xénero; e, doutra
banda, modifícaas e redúceas, unificando os grupos temáticos. Así, as antigas seccións “Consejos ” e “Geográficas” convértense, respectivamente, en Sentenciosas y
morales e Locales y descriptivas; as tituladas “Casar”, “Clero”, “Padres”, “Poéticas” e
“Cantares” desaparecen como unidades de clasificación e as súas cantigas intégranse
noutras seccións máis ou menos afíns: as tres primeiras pasan a meirande parte dos
seus textos a Jocosas, picarescas y epigramáticas, “Poéticas” pasa case enteiramente a
Amorosas e “Cantares” repártese entre todas as seccións da primeira parte, que son,
ademais das devanditas: Religiosas e Varias. Por outra parte, xorden seis novas categorías: Diálogos, que figura como o “Apéndice” da primeira parte, e mais as cinco
que compoñen a “2ª parte”, que denominou Cantares diversos (Muiñeiras, Ruadas,
Tercetos, Villancicos e Cantos do Mayo), que, en todo caso, supoñen a penas o 10%
do total das cantigas do cancioneiro. A maior parte del está composto por coplas,
isto é, estrofas de catro versos octosílabos, que, agrupadas en seis grupos temáticos,
constitúen a moi ampla “1ª parte” e suman 1649 textos, dos cales máis do 40% pertencen ás Jocosas e o 25% ás Amorosas.
O Certame literario que organizaba a Junta de los Juegos Florales de Pontevedra
contou en 1884, entre outros sete premios máis para traballos literarios en castelán
e galego, con un “a la más numerosa y escogida coleción de cantares gallegos”,
dotado polo entón gobernador de Madrid e antigo deputado pola provincia pontevedresa Raimundo Fernández Villaverde. Casal animouse a participar e contou
para iso coa colaboración dun copista, chamado Rufino7, quen, no breve prazo que
vai do 26 de xullo ao 12 de agosto, data da celebración do Certame, e cunha caligrafía esmerada, trasladou este material así ordenado (ao que se lle engadiu un
“Preliminar” de catro páxinas e un índice do seu contido) a un extenso e ben presentado manuscrito, que gañou o primeiro premio. Na valoración desta colección
de cantares, quizais tan significativo como o recoñecemento do xurado ao labor do
investigador pontevedrés foi o feito de que, entre os presentados, figuraba tamén
Pérez Ballesteros, que recibiu o accésit pola súa colección, pois, aínda que esta que
7 Nun traballo recente, J. Fuentes supón –penso que con acerto– que se trata de Rufino Ribera y Losada, decidido
galeguista pontevedrés daquel tempo e fundador dos xornais O Galiciano e A Tía Catuxa. Vid. José Fuentes Alende:
“Unha figura esquencida dos estudios etnográficos: o médico pontevedrés Casal y Lois”, Actas do III Congreso de
Historia da Antropoloxía e Antropoloxía Aplicada (Santiago de Compostela: CSIC / Xunta de Galicia, 1997, p. 38).
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presentou ao Certame fora bastante máis reducida que a que empezou a publicar o
ano seguinte e que acadou grande sona, era xa moi cuantiosa e rica, ademais de ser
o seu autor xa home de prestixio nese eido8.
A prensa pontevedresa da época fíxose eco do certame con puntualidade, pero,
en xeral, sen amosar nin grande interese nin moito entusiasmo polos premios e os
premiados, senón, máis ben, polas autoridades que presidían aquel acto solemne
(en especial por Víctor Balaguer, destacado político e escritor, que foi o presidente).
Ao día seguinte do certame, El Anunciador daba conta do desenvolvemento do certame e mencionaba os gañadores dos oito premios outorgados (tamén os accésit),
a súa obra, o doador do premio e a contía do mesmo; Casal recibiu o seu, que consistía nunha pluma de ouro con turquesas, en quinto lugar. Baixo o epígrafe de
“Detalles de algunos premios”, o redactor vai comentando –e gabando– os que lle
parecen máis destacados; de Casal só di que a súa colección “asciende a cuatro mil”
cantares (dato que, evidentemente, non responde ao contido do traballo gañador
senón ás afirmacións do propio Casal ou dalgún achegado), pero do gañador da
sección de “cantares españoles”, Remigio Caula, afirma que “es de gran mérito,
cada cantar es un pensamiento filosófico, escrito con sentimiento y delicadeza”:
unha mostra da actitude (mera tolerancia, ningunha admiración) do público culto
cidadán galego de fins de século. O escaso aprecio que o redactor sente polo tema
evidénciase aínda máis na mención do gañador do accésit: “Don José López
Ballesteros, de Orense”.
Os xornais La Opinión (14–8), La Voz de Helenes (17–8) e El Orden (17–8)
reproducen, case ao pé da letra, a crónica de El Anunciador do día 13. Só O
Galiciano, redactado en galego, interesado, polo tanto nos cantares galegos e, probablemente, vinculado a Casal a través do seu copista, lle presta algo máis de atención, e mesmo lle dedica unha sextilla de gabanza, aínda que non moi inspirada.
O manuscrito gañador, impecable de presentación, consta de 396 páxinas en
cuarto maior sen numerar e leva na primeira páxina o seguinte encabezamento:
“COLECCION / DE / CANTARES GALLEGOS. / Lema: / O cantar do galleguiño / é cantar que nunc’acaba...”; e, na portada, engadida despois de conseguir o
premio, estas verbas: “Cantares gallegos / coleccionados por / JOSE CASAL LOIS.
/ PREMIADOS / con el premio otorgado por el Excmo. Sr. Dn. Raimundo
Fernández Villaverde en el Certamen literario celebrado en Pontevedra en Agosto
de / 1884.”. Esta obra constitúe a sistematización máis lograda das catro que levou
a cabo Casal como colector de cantigas, no devandito proceso de mellora progresiva, en cantidade e método de ordenación, dos materiais coleccionados. Supón,
ademais, un proceso de selección das súas cantigas que, aínda que foran menos
8 Declara este autor que “la colección de los dos primeros tomos obtuvo el primer accésit en el certamen de la
Sociedad de los juegos florales de Pontevedra, celebrado en Agosto de 1884” (J. Pérez Ballesteros, Cancionero
Popular Gallego, tomo III, p. 297). Constaba, pois, dun total de 1650 cantigas, unhas 175 menos que a de Casal.
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–como así parece, á vista dos papeis que del quedaron– das catro mil que afirma ter,
eran, xa que logo, bastantes máis das que decidiu transcribir para esta colección de
18849.
Tamén, no “Preliminar” desta obra, amosa Casal –por primeira e única vez nun
documento escrito– a súa visión e coñecementos sobre a literatura popular e, en
especial, a de Galicia. A súa concepción da literatura cantada polas xentes do pobo
é de raizame esencialmente romántica: pensa –como Murguía– que esas cantigas son
“el verdadero retrato de sus costumbres, sus virtudes y sus vicios”, que reflicten o ser
da colectividade ou, como dixera Teodosio Vesteiro, “ellas fotografían la raza”10; e ten
o convencemento de que, na meirande parte dos casos, é o pobo (alomenos en
Galicia) o creador das cantigas, sen deixar de recoñecer que algunhas son de fontes
alleas, pero –afirma– “para honra del pueblo gallego... son muy raras”. Coñece e
sinala certeiramente as situacións en que os cantos adoitan crearse e cantarse (“las
fuentes en donde, acompañado de la flauta, el pandero y las conchas, se da a conocer la inspiración del genio popular gallego”), que non son outras que as “ruadas y
romerías”, “fiadas y seráns” e outras festas que acompañan ás faenas da sociedade
rural. Lector de Murguía e de Milà, toma boa nota das súas observacións, xuízos e
das respectivas clasificacións que propoñen para as cantigas populares; adopta a do
profesor catalán para a “2ª parte” da súa colección e declara que seguiu a de Lafuente
y Alcántara para a “1ª parte”. Recoñece a diversidade dos cantares galegos, non só
no tema e na forma, senón tamén nas situacións en que se producen, tres aspectos
que son a cerna da súa clasificación, que, sen embargo, nalgúns puntos, aínda lle
“ofrece multitud de dudas”.
Se nesta breve e sintética introducción non revela Casal (se o comparamos con
Saco, con Milà ou co mesmo Murguía) nin unha grande cantidade de lecturas nin
grande fondura de conceptos, transloce, en cambio, un coñecemento amplo (con
limitacións comprensibles dada a súa limitada mobilidade xeográfica e a súa formación basicamente autodidacta neste eido) e, en xeral, exacto da situación da literatura popular cantada en Galicia, da que destaca os aspectos esenciais que cómpre
ter en conta para ordenar axeitadamente tan amplo e variado repertorio, tarefa na
que se lle ha de recoñecer unha importante contribución; amósase, ademais, como
un sólido coñecedor das situacións básicas onde se xera e manifesta habitualmente
esta poesía cantada.
Remata o autor o “Preliminar” declarando a súa intención de respectar as fontes orais que serven de base aos cantares transcritos (“hemos procurado presentarlos tales como se pronuncian en sus respectivas localidades”); tal propósito lévao a
9

Vid. D. Blanco, op. cit., I, núm. 1336–1361, e II, núm. 3693–3912, onde figuran 235 textos de cantigas recollidas por Casal que non figuran en ningunha das catro coleccións sistemáticas que aquí se tratan. Así mesmo, quedan
no Museo de Pontevedra, ademais de diversos papeis que conteñen cantigas, outros dous caderniños delas, escritas
coa súa letra, moitas riscadas e de difícil lectura.
10 T. Vesteiro: “La música popular de Galicia”, El Heraldo Gallego, I (16–4–1874), p. 121.
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cabo con claridade dabondo nos cancioneiros anteriores (sobre todo, no de 1869),
pero presenta neste algunhas incoherencias evidentes; neste sentido, hai que subliñar a frecuente alteración de moitos dos textos base (manuscritos polo propio
Casal) por parte do copista, quen sistematicamente adapta á súa propia norma dialectal (ou a unha variedade do galego de maior autoridade, que vén a coincidir coa
variedade ourensá); e, así, transforma “aquí” en eiquí, “teselana” en tecelana, “eixo”
en eixe, “burato” en buraco, e, en xeral, ourensaniza moitos trazos do galego de
Casal, mesmo algúns topónimos como “Alba” (parroquia lindeira coa cidade de
Pontevedra), transformado en “Abia”; algunhas destas alteracións provocan unha
verdadeira deturpación do texto: así, en “Morales”, núm. 37, onde converte o
“Deus” –probable arcaísmo que rima con “seus”– en Dios, palabra que era a
correcta segundo a súa conciencia idiomática de galego de fins do XIX.
O copista, en todo caso, ten un papel moito máis importante do que se podería esperar dun mero transmisor técnico, pois –ademais das alteracións comúns, en
xeral, nos textos copiados a man, como lapsus calami e lapsus linguae–, decote e de
maneira sistemática, modifica as fontes que transcribe (que son, na súa maioría,
manuscritos anteriores autógrafos do propio Casal), non só no que respecta á
devandita substitución dalgúns termos, tal como o colector os recollera, por outros
propios da súa fala (ou da fala que el tiña por máis autorizada), senón noutros dous
aspectos de certa importancia desde o punto de vista textual: a transcrición de palabras ou expresións con mala caligrafía e dificilmente lexibles e a dos termos que non
lle eran familiares e, polo tanto, non entendía. No primeiro caso, “interpreta” a
forma confusa ou a palabra ilexible e opera por suposición, o que, moitas veces, dá
lugar a unha alteración (ás veces deturpación) do texto por falsa lectura; un exemplo especialmente rechamante áchase na sección “Locales”, núm. 619, onde unha
frase de moi difícil lectura é transformada arbitrariamente noutra que pouco tiña
que ver con ela, pero faise evidente así mesmo nun bo número de palabras illadas
(“son” por vin, na sección “Sentenciosas”, núm. 8, ou “cortizo” por cestiño, en
“Jocosas”, núm. 614, “panza” por parida [“Morales”, núm. 34], por ex.), procedentes case todas do Caderno morado, fonte manuscrita de caligrafía especialmente
descoidada. No caso de palabras descoñecidas, non dubida en adaptalas a outras
coñecidas, “rectificando” a forma orixinal (por ex., “amenta” [‘herba aromática’,
‘menta’] é transcrita como amante [“Varias, núm. 23]), “arró” [‘estrema dunha
leira’] é transformado (xa por Casal) en arco [“Amorosas”, núm. 300], etc.) ou convértea recorrendo ás veces a procedementos próximos á etimoloxía popular (por ex.,
“devala” por devora [“Morales”, núm. 49], referido ao mar).
O copista parece o responsable, así mesmo, da ortografía do texto, que presenta
unha notable complexidade respecto á dos manuscritos anteriores de Casal, especialmente a acentuación; esta segue, en principio, unha liña diferenciadora baseada na
distinción entre vocais pechadas e abertas, sinaladas, respectivamente polo acento
agudo e o acento circunflexo (non se emprega o acento grave): ê (do verbo ser), ô (contracción), mêu, hôme, nôite, viôla, têrra, tên, vên (de vir), dôn (contracción de doen),
etc.; pero esta sistematización, aclaradora en principio, vai caendo en numerosas
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incoherencias, máis frecuentes conforme se avanza na escritura, ata resultar un
tanto esaxerada e artificiosa, cando non é inútil ou confusa, por mor do exceso de
acentos –sobre todo do circunflexo–, empregados anarquicamente, sen responderen, en moitas ocasións, a unha función concreta (fonética, fonolóxica ou diacrítica) no texto; así, emprega repetidamente ê (conxunción), ô (artigo), muller, mullér
e mullêr, sêi e sei, bên e bén, mêu e meu, bôa e bóa, etc.
Os signos de puntuación, que supoñen un notable incremento sobre os empregados por Casal e que presentan unha certa regularidade no seu emprego, resultan,
ás veces, pouco apropiados para enunciados escritos (por ex., a supresión arbitraria
de comas ou dous puntos de vez en cando), pero, en todo caso, adoitan gardar certa
correspondencia con eses mesmos enunciados orais, o que nos leva a pensar na posibilidade de que o copista copiara ao dictado os textos (alomenos unha parte deles)
que alguén lle ía lendo. Menos importancia ten o emprego arbitrario de certas grafías consonánticas para representar un mesmo fonema (b / v, g / j), da grafía baleira
(h) e do i grego en ditongo decrecente a fin de palabra (hay, Romay). A evidente
innovación ortográfica deste manuscrito de 1884 presenta, pois, xunto a aspectos
positivos que enriquecen a expresividade do texto, outros superfluos e mesmo proclives á confusión en certos casos.
Se houbera que sinalar carencias no manuscrito atribuíbles ao autor, unha delas
é a de omitir toda mención á procedencia das cantigas, o que é un dos poucos
aspectos en que se retrocede respecto aos manuscritos anteriores. Pode resultar
estraño que, tratándose dunha colección de cantigas como esta, falte a parte musical, as melodías que acompañaban ás letras; en realidade, iso mesmo sucede na case
totalidade dos cancioneiros populares publicados naquel tempo en España e
Portugal, onde só se recolle a parte literaria dos cantares e se omite a musical; hai
que chegar a 1888 para que o mestre Inzenga publique un bo feixe de cantigas
populares galegas coas súas correspondentes letras e melodías11.
c) O cuarto manuscrito [C4]
Entre 1882 e 1883 publicouse unha das recompilacións de cantares populares
máis extensas e influentes das levadas a cabo en España: os Cantos populares españoles do sevillano Francisco Rodríguez Marín, en cinco volumes. Non parece que
Casal a coñecera cando compuxo a colección de 1884, pois nin a menciona nin a
ten en conta para os efectos de clasificación; pero, algún tempo despois, tivo noticia dela e leuna moi polo miúdo, de maneira que, como atopou nela unha gran
riqueza de datos e unha ordenación dos cantares máis complexa e axeitada aos seus
11 José Inzenga: Cantos y bailes populares de España (Madrid, Ed. A. Romero, 1888, 1–80). Antes, só Marcial
Valladares deixou transcritas unhas poucas melodías de cantigas, pero non chegou a publicalas. Vid. X. Groba
González: “A recompilación da música tradicional en Galicia”, en Galicia fai dous mil anos. O Feito Diferencial
Galego na Música (Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, 1998), II, pp. 351–402.
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propios materiais –sempre en aumento–, decidiu reordenar novamente –era a
cuarta vez– as cantigas que posuía. Volveu desfacer, así, a orde anterior e reclasificou o conxunto enteiro de cantigas de acordo coa clasificación de Rodríguez Marín,
na que o criterio temático é o dominante.
Nesta cuarta sistematización son moitas as seccións novas, en especial as que
substitúen á antiga “Amorosas”, que agora desaparece en beneficio dunha variedade
de nomenclaturas que matizan e recollen con máis fidelidade a diversidade de situacións relacionadas co amor e que son as seguintes: Requiebros, Declaración,
Constancia, Serenata y despedida, Ausencia, Celos, quejas y desavenencias, Odio,
Desdenes, Penas, Reconciliación, Matrimonio e Teoría y Consejos amatorios; a todas elas
foron parar as 415 cantigas incluídas en “Amorosas” na colección de 1884. Son
tamén novas Cariño y penas filiales, Fiesta y baile e Estudiantes, soldados y marineros,
e nelas recolocáronse pezas de todas as seccións da clasificación anterior; desta persisten as denominadas (agora en masculino, pois vai referido a “cantares”, non a
“cantigas”) Religiosos, Sentenciosos y morales, Locales, Jocosos y satíricos e Varios, aínda
que moitas das cantigas que as integraban na colección de 1884 aparecen agora encadradas en seccións diferentes: por exemplo, da antiga sección “Sentenciosas y morales” pasan 20 coplas a Teoría y consejos amatorios, 14 a Matrimonio, 2 a Locales, e así
sucesivamente. Outras seccións quedaron desertas: “Columpio”, “Carcelarios”12 e
“Históricas y tradicionales”.
O conxunto está dividido en catro partes. A primeira había de ser un prólogo
(que quedou sen facer), para o que xa estaba tomando notas e xuntando bibliografía, seguindo sempre a Rodríguez Marín; a segunda abranguía as seccións
Requiebros, Declaración, Constancia e Serenata y despedida; a terceira, Ausencia,
Celos, quejas y desavenencias, Odio, Desdenes, Penas, Reconciliación e Matrimonio; a
cuarta, en fin, é a máis numerosa en cantigas e mais en número de seccións e consta
de Teoría y Consejos amatorios, Cariño y penas filiales, Religiosos, Sentenciosos y morales, Fiesta y baile, Columpio, Jocosos y satíricos, Estudiantes, soldados y marineros,
Carcelarios, Históricos y tradicionales, Locales e Varios. En realidade, segue con
extrema fidelidade o esquema dos tomos segundo, terceiro e cuarto da devandita
obra de Rodríguez Marín13, suprimindo unhas poucas subseccións; o esforzo de
Casal non está, pois, nas novas categorías clasificatorias –copiadas case literalmente
e, algunhas delas aplicadas un tanto forzadamente ao conxunto das súas cantigas
galegas–, senón na reconsideración dos seus propios criterios concretos á hora de
situar unha determinada cantiga nunha sección temática determinada; así, moitas
cantigas clasificadas con certa lixeireza foron xulgadas de novo en canto ao seu verdadeiro contido e reclasificadas, en xeral –aínda que con excepcións–, con máis

12

Esta contén só unha copla de Murguía que publicara Rodríguez Marín (op. cit., vol. V, p. 449).
O quinto e último tomo consta dun apéndice con abundantes notas, algunhas notacións musicais e mais un
“Post scriptum” de A. Machado y Álvarez.
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propiedade que nas coleccións anteriores; desta maneira, prodúcese unha trasfega
de cantigas de varias das antigas seccións para unha soa sección das novas: por
exemplo, a nova sección Fiesta y baile, que consta de 40 textos, está formada por 13
procedentes de “Amorosas” no manuscrito de 1884, 1 de “Religiosas”, 5 de
“Morales”, 3 de “Locales” e 18 de “Varias”; pero quizais é na sección Locales onde
a reflexión reclasificadora resulta máis evidente.
Casal preparaba tamén unha serie de seccións similares ás do tomo primeiro de
Rodríguez Marín, pois entre o seu legado figura un feixe de papeis sen título e con
cantigas e recitados dese tipo, que moi ben podería constituír a “1ª parte” que falta
–como vimos– nesta última clasificación e está composta das seguintes seccións
(escritas en folios dobrados, a maneira de caderniños): Rimas infantiles, con 55 textos e mais notas; Nanas o coplas de cuna, con 27 textos e mais notas; Oraciones,
Ensalmos y esconjuros [sic], que contén 10 textos con notas; Adiviñas / Adivinanzas,
con 81 adiviñas, algunhas con notas; Chascos / Pegas, con 17 textos; e, ademais,
outros “caderniños” rotulados Desafío, con 29 coplas, Costumbres – Preocupaciones
/ Remedios caseros. Juegos / Cuentos (que inclúe unha lista de alcumes dos lugares) e
Refranes, que, aínda que non figuran como tales no contido do devandito tomo primeiro, non deixan de ter unha certa semellanza con aqueles. Casal, sen embargo,
non se atreveu a incluír este conxunto na súa nova sistematización (nin sequera
figura no Índice que el mesmo escribiu no “Prólogo”).
En todo caso, este novo proxecto quedou inacabado e a provisionalidade da súa
redacción resulta evidente dende a primeira páxina: escrito por el mesmo en 77
folios dobrados que conteñen 786 cantigas, a maior parte do material que posuía
quedou sen clasificar aquí. O modo de encher as novas seccións revela, mais que
ningún outro aspecto, este carácter provisional: o autor vai recollendo, por grupos,
as cantigas procedentes das seccións de 1884 (e así o indica) coa numeración que
tiñan nelas; e, a continuación, adoita incluír as achegadas con posterioridade
(algunhas inéditas), e entre elas destacan as que tirou das abundantes notas do libro
de Rodríguez Marín, que son as máis de noventa coplas galegas que alí figuran, e
mais algunha portuguesa de Adolfo Coelho. Non hai, como vemos, nin sequera
unha simple sistematización numérica, e algunhas seccións aparecen –como xa
vimos– baleiras ou con un ou dous textos. Trátase, pois, máis que dunha verdadeira
colección sistematizada, dun bosquexo ou ensaio que non se chegou a rematar
cumpridamente.
Como demostra un sinxelo exame comparativo, a principal fonte que empregou
Casal para dar un contido a esta nova colección foi a Colección de 1884 que –lembremos– era a que máis alteracións presentaba respecto aos textos base orais que
Casal transcribira pola súa man –e, polo que parece, con fidelidade dabondo– nas
dúas primeiras ordenacións. Nese sentido, ten interese a “corrección” a que someteu algúns dos textos de 1884, dentro dun proceso xeneralizado de simplificación
ortográfica.
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Dende logo, a obra de Casal como colector de cantigas populares non remata
con estes catro manuscritos: a súa man laboriosa xuntou ademais un bo feixe de
materiais folclóricos, algúns deles publicados e outros deles aínda inéditos14.

E V O L U C I Ó N D A S P R I N C I PA I S S I S T E M AT I Z A C I Ó N S
DE TEXTOS DE CANTIGAS POPULARES DE CASAL

Manuscrito de 1869
[C1]

Manuscrito de ca.1875
[C2]
• 1.079 textos
• 83% de textos
procedentes de [C1]
• clasificación en 11 tipos:

Manuscrito de 1884
[C3]
• 1.816 textos
• procedencia

59% de C2
44% de C1

• clasificación:

temática
formal
funcional

Manuscrito de ca.1890
[C4]
• carácter provisional
(inacabado)
• 786 textos
• procedencia: 90% de C3
• sen orde numérica
• 4 partes

• 2 partes, 7 tipos e 6 subtipos:

• 800 textos
• orde numérica
• sen clasificación
• 7% de fontes impresas

• Religiosas
• Consejos
• Amorosas
• Geográficas
• Casar
• Clero
• Poéticas
• Cantar
• Padres
• Jocosas
• Varias

Coplas
• Religiosas
• Sentenciosas
• Amorosas
• Locales
• Jocosas
• Varias

Cantares diversos
• Dialogos
• Muiñeiras
• Ruadas
• Tercetos
• Villancicos
• Mayos

• prólogo

1ª:

• Requiebros
• Declaración
• Constancia
• Serenata y ...

2ª:

• Ausencia
• Celos
• Odio
• Desdenes
• Penas
• Reconciliación
• Matrimonio

3ª:

• Teoría amatoria 4ª:
• Cariño filial
• Religiosas
• Sentenciosas
• Fiesta/baile
• Locales
• Jocosas
• Varias
• etc...

14 Para os publicados Vid. D. Blanco, op. cit., I, pp. 97-99, 425-431, e II, pp. 466-508. Os inéditos están depositados no Museo de Pontevedra.
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AS COLECCIÓNS DE CASAL NO CONXUNTO DE RECOLLEITAS DO
SÉCULO XIX
Das diversas e, en xeral, valiosas coleccións de cantigas galegas de tradición oral
que se levaron a cabo en Galicia no século XIX hai tres que destacan sobre as
demais, ben polo número de textos que conteñen, ben pola súa ordenación e información: a Literatura popular de Galicia (1881) de Saco y Arce15, a Colección de cantares gallegos (1884) de Casal e o Cancionero popular gallego y en particular de la
provincia de La Coruña (1885–1986) de Pérez Ballesteros16. Ningún dos tres ten o
carácter de cancioneiro “provincial”, pero é un feito que cada un deles, na súa gran
maioría, está composto por cantigas recollidas, respectivamente, en lugares diversos
das provincias de Ourense, Pontevedra e A Coruña, e son, por iso, representativas
en boa medida (nunca, xa que logo, enteiramente) do repertorio de cantigas populares tal como se coñecía en amplas zonas destas demarcacións, sendo, así, as mostras máis completas do acervo de literatura oral de cada unha delas.
Se tomamos como a máis representativa das de Casal a Colección de 1884, as tres
devanditas conteñen un elevado número de cantigas, que, en todo caso, pasa das
mil: 1400 a de Saco, 1800 a de Casal e 2600 a de Pérez Ballesteros; todas conteñen
tamén, ademais dos textos das cantigas, informacións e opinións de diverso valor e
extensión sobre o material recollido. A de Saco, ademais de abundantes e atinadas
notas aclaratorias e de variantes textuais e mais de indicacións sobre a procedencia
das cantigas, leva nas páxinas preliminares o que probablemente cumpra considerar o máis completo estudio sobre a poesía popular galega no século XIX; a de Pérez
Ballesteros, publicada fóra de Galicia e concibida para un público non só galego
senón tamén castelanfalante, abunda en notas aclaratorias ao pé de páxina e en glosas que explican en castelán os termos galegos máis diferenciados, indica polo
miúdo a procedencia dos textos e conta, no primeiro volume, con senllos estudios
de Teófilo Braga (que fai o Prólogo) e Antonio Machado y Álvarez (autor do
Apéndice), dous dos máis prestixiosos folcloristas da área ibérica daquel tempo. A
de Casal é a máis modesta: limítase ao Preliminar, certeiro e breve, do seu autor e
carece de notas e outro tipo de referencias.
A clasificación que se adopta en cada cancioneiro deixa ver notables semellanzas
entre a de Saco e a de Casal: ambos os dous combinan o criterio temático (que aplican só ás coplas, forma cuantitativamente dominante nos dous), o formal e o xenérico–situacional, tentando captar a complexidade do material que transcriben; a de
Pérez Ballesteros, ben distinta das outras dúas, é moito menos rigorosa: aplica un
criterio exclusivamente temático (quebrado, ás veces por categorías de base xenérica
15 Vid. Literatura popular de Galicia. Colección de coplas, villancicos, diálogos, romances, cuentos y refranes gallegos. Recogidos por D. Juan Antonio Saco y Arce, edición a cargo de Juan Luis Saco Cid, cun esclarecedor estudio
introductorio.
16 Hai unha edición facsimilar moderna da de 1885–1886 (Madrid, Akal, 1979), cun breve e claro estudio preliminar a cargo de Xesús Alonso Montero.
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como “Dialogos e enchoiadas” e outras), co que distingue ata setenta e catro seccións distintas, repetidas a maioría en cada un dos tres volumes, o que fai prolixa
e, por veces, pouco coherente a sistematización do conxunto de cantigas.
O proceso de elaboración manuscrita resulta moito máis evidente na colección
de Casal que nas outras. De Saco quédanos un caderno manuscrito, síntese autógrafa acabada e de extrema corrección (con só dúas pezas riscadas), que foi a base
definitiva da súa obra impresa. De Pérez Ballesteros, pola contra, non se conserva
ningún autógrafo da súa cuantiosa recolleita. De Casal –como xa vimos– quedou
unha importante documentación autógrafa previa ao manuscrito de 1884 que non
se pode cualificar de borrador, senón que constitúe un exemplo transparente do
proceso progresivo e complexo de situar no ámbito da cultura escrita (isto é, no
ámbito da dignidade) unha manifestación oral e inestable, asociada aos estratos
socialmente alleos a unha cultura escrita de estética e funcionalidade propias e ben
diferenciadas.
A fortuna destes tres grandes cancioneiros –deixando á parte o seu valor documental, que é moi alto nos tres casos– foi tamén dispar: a de Pérez Ballesteros, que
era a máis ampla das tres e foi publicada baixo a tutela do introductor e principal
promotor dos estudios folclóricos en España, Machado y Álvarez, alcanzou unha
notable difusión dentro e fóra de Galicia (foi a única da que se fixeron tres edicións), mereceu comentarios eloxiosos de Emilio Pardo Bazán, Augusto González
Besada, Leopoldo Pedreira e o Marqués de Figueroa, entre outros personaxes ilustres da época, e foi durante moitos anos a obra de referencia case única sobre as cantigas populares de Galicia. A de Saco, que empezara a imprimirse en Ourense en
1881, por mor da morte do seu autor viu interrompida a súa publicación cando
saíran os primeiros cadernos e só se continuou (de maneira parcial e con importantes alteracións e omisións sobre a obra orixinal) trinta anos despois nunha revista
de difusión moi minoritaria17, de maneira que foi preciso chegar a 1987 para que
–con máis dun século de atraso– fora publicada na súa integridade a recolleita do
ilustre crego ourensán.
Foi, sen embargo, a de Casal a que tivo peor sorte, pois nin sequera puido chegar á imprenta; escurecida polo brillo doutras coleccións do momento tanto galegas (a de Pérez Ballesteros) como españolas (a de Rodríguez Marín), non
transcendeu o ámbito do privado, servíndolle ao autor a penas para acadar un
merecido recoñecemento –cinguido ao ámbito local pontevedrés– polo seu labor de
recuperación do patrimonio literario en galego durante moitos anos e, máis tarde,
como instrumento de traballo para confeccionar a derradeira sistematización,
engaiolado pola do ilustre sevillano; non parece que influíra mesmo no círculo de
colaboradores da Sociedad Arqueológica, pois son escasos os textos dela que figuran

17

No Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, entre 1910 e 1926.
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no Cancionero Musical de Galicia de Casto Sampedro18, con quen Casal tivo unha
estreita relación e que, quizais polo seu talante enérxico, a súa capacidade de traballo e a súa habilidade para aglutinar adeptos, contribuíu –quizais sen pretendelo– a
que a figura de Casal e a súa obra quedaran nun discreto segundo plano, nunha
penumbra que durou ata os nosos días19. Que unha obra de tanto valor para o
coñecemento da literatura de Galicia como é a Colección de cantares gallegos fora e
siga a ser ignorada nas principais fontes de información e que permanecese inédita
durante máis de cen anos resulta, en todo caso, moi difícil de entender con criterios de estricta lóxica cultural.
A TRANSMISIÓN ESCRITA DE TEXTOS ORAIS
O proceso de transmisión da literatura oral (ou, máis exactamente, das cantigas
populares) e os principais problemas que adoita presentar amósanse de maneira case
paradigmática nas recolleitas de Casal.
A maioría dos textos que hoxe conservamos da literatura popular galega chegaron a nós principalmente de dúas maneiras. A primeira, a través da voz humana,
seguindo unha cadea de transmisión que non se interrompeu nunca, aínda que, ás
veces, modificando máis ou menos o texto orixinario; aínda hoxe podemos escoitar contos ou cantigas, vivos na nosa tradición oral, que teñen centos de anos de
antigüidade e foron transmitidos oralmente ata chegar á nosa xeración. Foron
tamén moitos, sen embargo, os que, circulando noutro tempo de boca en boca,
viron interrompida a súa transmisión e nunca chegaron ata nós ou chegaron moi
deformados: dalgúns deles sabemos que existiron, doutros só temos a suposición da
súa existencia.
É normal que así fora, pois a voz humana, que é o instrumento de comunicación máis universal e eficaz, presenta a notable limitación de que só é capaz de chegar a un público próximo e nun tempo presente; e, deste xeito, unha cantiga ou un
conto executados oralmente só poden ser transmitidos aos oíntes que estean alí
naquel intre preciso; estes poderán transmitilos, pola súa vez, a outros oíntes repetindo o procedemento e introducindo en cada nova reproducción –de maneira
consciente ou inconsciente– variacións (en xeral pequenas) con respecto ao texto
orixinario. Así, calquera coñecedor e usuario da literatura popular vai formando ao
18 Esta colección de textos e melodías comezou a xuntarse na última década do XIX e estaba rematada en 1909,
ano en que foi gañadora dun premio da Academia de Bellas Artes; reconstruída e acrecentada despois, foi publicada -falecido o seu autor- por J. Filgueira Valverde en 1942 (hai edición facsímile de 1982 da Fundación Barrié
de la Maza, A Coruña).
19 Desde a publicación do citado artigo de Filgueira, non coñezo ningún estudio sobre a súa obra ata o meu artigo
“Un novo capítulo na historia literaria de Galicia: José Casal Lois”, en Homenaxe ó profesor Constantino García
(Univ. de Santiago de Compostela, 1991), II, pp. 435–441. As cantigas que recompilou antes de 1885 foron
publicadas por primeira vez en 1992 –agás un feixe delas recollidas por Landín en “Cantares marineros gallegos”
(Cuadernos de Estudios Gallegos, 1955, pp. 259–301)– na devandita A poesía popular en Galicia. 1745–1885. En
1997 apareceu así mesmo o devandito artigo de J. Fuentes.
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longo da súa vida un repertorio de cantigas, narracións e outras formas, de maneira
que, de todas as pezas literarias que vai escoitando só conserva na memoria (e
repite, cando vén ao caso) as que, por diversos motivos (oportunidade, beleza, gracia, alusións, adaptación a unha situación, etc.) lle gustan ou interesan, mentres que
a maioría, que pasan desapercibidas e esquécenlle axiña, constitúen o que podiamos
chamar o “repertorio ocasional”, que se renova constantemente.
Por outra parte, e como é ben sabido, ao longo da nosa historia, ler e escribir
foron dúas técnicas de uso minoritario ata ben entrado o século XX, de maneira
que a transmisión puramente oral foi a dominante, se non foi a única posible para
transmitir as formas de arte verbal, pois ser analfabeto era o normal mesmo entre
as clases sociais elevadas.
O segundo modo de transmisión de pezas literarias populares é a través da escritura: nun momento determinado un individuo instruído escoita unha peza oral
que lle resulta interesante e, non confiando na fraxilidade da memoria humana,
decide conservala escribíndoa nun papel, co cal –se ten sorte– asegura a súa permanencia por moito tempo. Ben é certo que este procedemento supón unha reducción, un empobrecemento (especialmente cando se trata de cantigas, combinacións
inseparables de texto e melodía) respecto á súa existencia oral, pero permitiu que
moitos textos que serían moi probablemente esquecidos na transmisión oral puideran superar os atrancos do espacio e do tempo e chegar ata nós. Desta maneira
temos acceso aos “repertorios ocasionais” de moitos coñecedores desta literatura
que, de non seren transcritos, non serían xa transmitidos doutra maneira, ben porque os seus posuidores os van esquecendo, ben por sentirse inactuais, ben por falta
de ocasións propicias, ben por seren aplicables só a situacións ou persoas concretas,
ou por outras causas.
No tempo actual existen tamén outros modos de transmisión descoñecidos no
pasado: a gravación magnética da voz, que vén sendo empregada de cotío na
segunda metade deste século nas recolleitas de material literario e literario–musical,
con evidentes vantaxes sobre a escritura, e a gravación audiovisual, que permite
conservar un elemento fundamental na execución de textos orais: o contexto en que
se executa, que, en moitas ocasións, é a clave para podermos entender o verdadeiro
sentido e valor dunha peza literaria.
O feito empírico é, pois, a existencia de numerosas cantigas populares en galego
creadas (case sempre), interpretadas e transmitidas oralmente. Casal, un dos moitos receptores desa tradición literaria e musical, memorizou (ou simplemente
copiou) e, como fixeron outros homes de letras aquí e acolá, intentou fixar unha
parte dese repertorio trasladándoo á escrita, é dicir, cambiando o vehículo da súa
transmisión e, polo tanto, o seu público e a “vara de medir” que este aplicaba ao
que escoitaba, modificando, en suma, cualitativamente a performance en varios
aspectos importantes: pasouse así na percepción dunha cantiga da voz humana aos
signos gráficos, do aire ao papel, do son ao silencio, do oído á vista, dun público
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presencial concreto –con frecuencia partícipe– a uns lectores individuais descoñecidos e, en fin, dunha realización variable a un texto fixado.
Ese novo formato, ese novo modo de transmisión de cantigas, foi, pola súa
banda, sucesivamente modificado tamén aquí: a ortografía das primeiras redaccións
cambia completamente nesta terceira; certas formas dialectais ou consideradas vulgares son substituídas conscientemente, como vimos, por outras máis axustadas á
“norma” do colector e do copista (así, a supresión do seseo ou a gheada, a “ourensanización” de formas estrañas a esa modalidade do galego, etc.); os involuntarios
erros e omisións (a da melodía é a máis evidente); e, mesmo, a numeración, que dá
a cada texto unha orde e unha individualidade que non tiñan, entre outras. Desta
maneira, despois de tres redaccións sucesivas e notables modificacións (debidas
–cómpre recordalo– á nova tradición escrita e non á inevitable condición oral das
cantigas), o público receptor, heteroxéneo, entre o que hai coñecedores das versións
orais das cantigas agora escritas pero –sobre todo– descoñecedores, recibe un resultado único dunha transmisión –complexa de seu– que lle pon diante dos ollos ese
repertorio oral, que agora presenta unha realidade substancialmente distinta a
aquela que Casal coñecera cando decidiu trasladalo, conservalo e facelo chegar aos
lectores do seu tempo e, en último caso, aos lectores de calquera tempo.
¿Cantos e que aspectos substanciais da cantiga popular quedaron no camiño
neste proceso? Non foron poucos. O primeiro e principal foi o compoñente musical, as melodías de cada cantiga, imprescindibles para concibilas como conxunto e,
xa que logo, para valoralas como tal. Pero mesmo aspectos aparentemente triviais,
como a devandita numeración de cada estrofa revela que o colector consideraba
cada unha delas como pezas independentes ou, polo menos, con autonomía propia, práctica que era común entre os recompiladores pero que, en xeral, non responde á súa realidade na existencia oral. A crítica actual tende a salientar (e non lle
falta razón) a importancia do contexto e a performance, dos diversos aspectos que
fan callar unha comunicación oral nun momento e situación concretos como factores decisivos para configurar o canto popular na súa dimensión real (é dicir, a que
tivo no momento da súa execución) e non a reconstrucción de que foi obxecto na
translación á escrita, que case sempre (como se fai aquí) ignora a súa condición de
peza literario–musical que só con certa violencia admite a adscrición ao mundo da
literatura escrita e a conversión en obxecto de simple lectura e que se resiste, por
iso, a ser xulgada só segundo os canons propios da literatura feita para lectores. En
efecto, o desaxuste non ofrece dúbidas: a letra dunha cantiga, lida nunha folla de
papel, resulta case sempre valorada de moi distinta maneira que cando é escoitada
na súa enunciación oral e acompañada dunha melodía (que pode por si soa provocar o seu éxito, como vén ocorrendo a cada momento na canción convencional do
noso tempo).
Así, pódese observar con facilidade que moitas destas “unidades” literarias que
Casal (como os outros compiladores do seu tempo) presenta individualizadas e
numeradas son, en realidade, só unha parte dun conxunto máis amplo: conxunto
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tanto no aspecto estrictamente estructural (son parte dunha serie de estrofas que
forman un canto máis longo, un desafío, un arrolo, etc.) como no aspecto comunicativo, pois con frecuencia forman parte dunha situación concreta da que, sen
embargo, só se fai explícita a letra da cantiga, cando, en realidade, non só a letra
senón a cantiga enteira son un elemento máis –pero de grande relevancia– no conxunto de interrelacións humanas que constitúen unha situación de cultura, que ha
de ser comprendida e valorada globalmente como tal: así, resulta determinante
saber que unha cantiga se canta (isto é, cando, presentada a través dunha forma
determinada, adquire unha funcionalidade propia) nunha romaría, nun desafío
entre un home e unha muller, nunha rolda de noite, nun petitorio, etc., aspectos
que só ás veces se translocen na letra dunha cantiga pero que poden ser decisivos
para a súa comprensión.
En todo caso, non debemos esquecer que se trata neste caso dun texto oral ou,
mellor dito, do soporte escrito dun texto literario difundido oralmente. Neste sentido, as modificacións involuntarias e as alteracións conscientes (que das dúas hai
neste manuscrito) non deixan de ser modos tan frecuentes como “normais” (é dicir,
lexítimos) na transmisión de textos literarios de natureza oral; e ten o mesmo grao
de autenticidade –se nos cinguimos á parte estrictamente literaria– unha estrofa
modificada polo copista en 1884 que calquera versión oral cantada –e, polo tanto,
modificada– nunha ruada daquel tempo por un receptor oral. Así, podemos caracterizar grosso modo cada un dos manuscritos que se empregaron para realizar este
terceiro (incluído tamén este) ou o que é consecuencia del (o cuarto) como distintas versións que responden a unhas circunstancias concretas do colector e do
copista (condición dialectal, competencia idiomática, concepto de norma, prioridades na escolma, dispoñibilidade de tempo, etc.) e, sobre todo, a uns criterios de
transcrición que teñen que ver coa fidelidade ás fontes, a precisión, a corrección
idiomática e ortográfica e, mesmo, a caligrafía.
Baseándonos nos criterios usuais da crítica textual non hai dúbida que, ante tres
manuscritos autógrafos do recompilador e un –certamente o máis amplo e mellor acabado– de man allea e criterios idiomáticos e ortográficos ben diferenciables, a edición
dun texto literario escrito de carácter convencional ha de dar prioridade aos autógrafos no establecemento do stemma para a conseguinte constitución do texto20. Sen quitarlle ningún valor a un método crítico tan universalmente aceptado (xustamente por
iso van consignadas as variantes textuais dos distintos manuscritos) pero considerando
o manuscrito como un producto basicamente oral –por máis paradoxal que pareza–,
non podemos deixar de considerar tan “lexítima” a versión de 1884, na que o copista
altera o texto precedente en moitas ocasións, como a dos manuscritos anteriores –que
lle serven de fonte– e o posterior, que é a última versión redactada polo autor–colector. Así opera a transmisión da literatura oral tradicional: dúas realizacións dun mesmo
texto nunca son iguais; e, neste sentido, cómpre lembrarmos que “un colector de cantigas populares oe en cada caso só un anaco da vida da cantiga, anaco que onte soou
20

Vid. Alberto Blecua: Manual de crítica textual (Madrid, Castalia, 1983), pássim.
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doutro xeito e mañá soará outra vez distinto”21. Non se trata, pois, con esta edición da
Colección de cantares gallegos, de establecer un texto canónico das recolleitas que Casal
levou a cabo, senón, a través da máis completa e artellada delas, de amosar os vimbios que empregou para o seu cesto e como os empregou: el foi un máis entre os
receptores e transmisores da literatura oral popular do seu tempo e materializou na
escrita a súa versión –ou versións– dunha parte do repertorio común, aínda que
poucos dos que participaron (e participan) neste inestimable ben cultural que é a
literatura popular cantada estiveron á súa altura na dilixencia, dedicación, constancia e amor pola materia que recolleu e que tan conscientemente contribuíu a conservar e transmitir: moitos anos despois de que o seu son deixara de soar nos seus
oídos, cada un dos lectores deste libro, un século máis tarde, é receptor (xa que non
oínte) e partícipe dunha parte importante do patrimonio literario–musical da
Galicia do século XIX.
A COMPOSICIÓN DAS SECCIÓNS: MODUS OPERANDI
Como vimos ao tratarmos dos sucesivos manuscritos que Casal foi materializando ao longo do tempo –diferenciados basicamente pola cantidade de coplas que
neles recolle (máis numerosas de cada vez) e pola diferente maneira de clasificalas
(sempre máis complexa)–, para a elaboración do terceiro que levou a cabo (é dicir,
a Colección de cantares gallegos en 1884) tomou como base os textos recollidos no
segundo –redactado probablemente cara ao final da década de 1870– e, en parte, a
súa clasificación, de maneira que as cantigas que figuran cos primeiros números en
cada sección do manuscrito de 1884 son as mesmas (e case sempre con idéntico
número) que as das mesmas seccións do segundo manuscrito; a continuación destas, foi engadindo as procedentes doutras seccións do segundo manuscrito
(“Casar”, “Cantar”, etc.) que desapareceron no terceiro e foinas encaixando nas
novas seccións de acordo coa súa afinidade temática; e logo foi completando cada
unha destas seccións (que, como sabemos, non coinciden coas anteriores e son algo
máis numerosas que aquelas) tendo en conta outras fontes: algunhas de recolleitas
novas que figuran en papeis soltos ou cadernos do autor (especialmente o Caderno
morado, que contén 128 textos e ha de datarse entre 1883 e 1884) e, mesmo, de
novas “peneiras" no manuscrito de 1869, outras tomadas de publicacións, como a
escolma de Milà22, o Diccionario de Valladares, a revista Galicia (especialmente os
artigos de López de la Vega), etc. e outras de fontes que descoñecemos pero, en todo
caso, de indiscutible procedencia oral.
Pero, como o segundo manuscrito (no que por primeira vez introduce unha clasificación de certa complexidade) tamén integrou a totalidade de cantigas recollidas
no primeiro, en 1869, atopámonos diante do feito de que case oitocentas cantigas
21 Lutz Röhrich: “Volkslied”, en D. Krywalski (ed.): Handlexikon zur Literaturwissenschaft (Rohwolt, Reinbek b.
Hamburg, 1978), p. 517.
22 “De la poesía popular galega”.
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(o 44% do total, que son as primeiras de cada sección) do manuscrito de 1884
foran recollidas –con mención do lugar de procedencia– xa en 1869. Intentaremos,
pois, determinar en cada sección deste terceiro manuscrito cantas e cales das cantigas que as integran proceden dos manuscritos anteriores de Casal e cales foron
tomadas doutras fontes.
Primeira parte
1. “Religiosas”
As seis primeiras cantigas (núms. 1 ao 6) proceden directamente dos seis primeiros –e únicos– textos da sección “Religiosas” do segundo manuscrito, cinco dos
cales (núms. 1–5), pola súa banda, foron tomados do Cancionero gallego de 1869,
onde constan como procedentes de Marín; deste procede tamén o núm. 8 (que non
figura no segundo) e outros (por exemplo, os núms. 13, 24, 31, 32, etc.) presentan, así mesmo, claras coincidencias parciais con textos do de 1869. Do Caderno
morado proceden os núms. 9 e 22.
Como a sección ten un total de 46 cantigas, a gran maioría delas deberon de ser
recollidas moi pouco antes da redacción desta Colección de 1884. Case todas fan
referencia á Virxe –nas diversas advocacións de que é obxecto segundo a capela ou
a igrexa onde se venera a súa imaxe– e aos santos (en xeral, os máis protectores ou
“milagreiros”), só unhas poucas teñen carácter de advertencia moral (núms. 14 e
15); destes destinatarios, uns teñen carácter local (A Virxe da Barra, a de Praceres,
a da Lanzada, San Breixo de Barro, etc.), outros son obxecto de veneración e peregrinaxe xeneralizados en toda Galicia (A Virxe do Carme –que é a mais mencionada–, patroa das xentes do mar, Santiago, San Andrés de Teixido, a Virxe da
Peneda, etc.). En canto á estructura, un grupo numeroso delas está enunciado en
terceira persoa (núms. 1–8, por exemplo) e outro emprega a fórmula da invocación
directa (núms. 9–11, por ex.); adoitan expresar a petición dun favor, a presentación
dun servicio, a gabanza ou algunha especie de homenaxe verbal ao ser venerado.
Non lle faltaron a Casal dúbidas e vacilacións á hora de clasificar moitos destes
textos dentro desta sección de “Religiosas”, pois, en non poucos casos, a devoción
vai neles mesturada co espírito local, de maneira que moitas das clasificadas na sección “Locales” podían, sen forzar, estar en “Religiosas” e viceversa, como sucede
–por poñer un exemplo entre moitos– cos núms. 18 de “Locales” e 26 de
“Relixiosas”. Unha proba diso é a dispersión de ambas as dúas seccións na cuarta
sistematización, que levou a cabo moi pouco tempo despois.
2. “Morales y sentenciosas”
Das 146 cantigas desta sección, as 95 primeiras proceden da sección
“Consejos” do segundo manuscrito (que contén 97), os núms. 96 e 101–108 proceden da sección “Casar”, os núms. 112–118 da sección “Cantar”, os núms. 123
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e 124 da sección “Poética” e os núms. 125 e 126 da sección “Padres”: 115 en total,
que proceden case todos, pola súa vez, do manuscrito de 1869; así mesmo, proceden do Caderno morado os núms. 69 e 120–122. A partir do núm. 127 emprega
outras fontes das que non sempre quedou rastro documental, pero que, na maioría
dos casos, nos son coñecidas: de Milà procede o núm. 127; de Valladares os núms.
111, 134, 135 e 139; de Martínez González o 108. Outros, como os núms. 99 e
120, foran publicados por Rodríguez Marín e Valladares naqueles anos, pero non
parece que se tiveran en conta aquí.
O modo de proceder de Casal para confeccionar esta sección (o mesmo que as
catro seguintes) parece ser, pois, nunha primeira fase transcribir os cantares dunha
sección, neste caso “Consejos”, do segundo manuscrito e, de seguida, os doutras
seccións menores, que desapareceron no manuscrito de 1884, e nunha segunda
fase, buscar nas coleccións alleas que coñecía (Valladares, Milà, Murguía, etc.) e
mesmo nas propias (repasou outra vez o manuscrito de 1869) para atopar algúns
máis que se axeitaran a este tema e ilas incorporando, xunto con outras fontes das
que non quedou rastro, ao conxunto da nova sección.
A pesar de seren numerosos os textos estrictamente sentenciosos, como amosan
de maneira exemplar aqueles que inclúen ou parafrasean un refrán (9, 11, 12, 54,
68, 7623, 85, 124, 126, 127, 136)24 ou un proverbio (86, 93), o contido dos textos
que aquí se encadran non sempre teñen unha relación directa co título
“Sentenciosas y morales”; é verdade que moitas destas cantigas son ou pretenden ser
sentencias, no sentido de que tiran conclusións de validez máis ou menos ampla de
observacións ou experiencias particulares; e que algunhas –poucas– teñen un contido moral. Na maioría dos casos, sen embargo, axéitanse mellor ao título do
manuscrito segundo (“Consejos”), pois, en efecto, abundan os consellos que só
indirectamente encerran unha sentencia ou lección moral, e, entre eles, son moitos
os que teñen unha intención simplemente pragmática e non son xeneralizables.
Noutros casos os contidos redúcense á expresión dunha experiencia persoal da que
se tirou unha ensinanza (por ex. os núms. 101, 102 e 103), a unha advertencia persoal (95, 97), a unha petición (37, 45, 67), unha suposición (78) ou a simples declaracións de calidades ou actitudes (72, 112, 115). Non faltan algúns casos en que
calquera relación co contido da sección resulta débil ou difícil de establecer (por ex.
os núms. 51, 52, 56, 83, 98, 99, 100, 109, 129). Con moita frecuencia o sentido
sentencioso (ou, máis ben, simplemente didáctico) dun texto vén dado de maneira
indirecta: cóntase un feito e o oínte ha de deducir a validez dun comportamento
que se propón como positivo ou negativo para a xeneralidade dos oíntes ou un
grupo importante deles (homes ou mulleres, por ex.): é o caso dos núms. 94, 103,
137 e outros. O humor non falta (20, 31, 69, 70, 79, 96, 126 e moitas máis), pero,
en proporción, resulta máis escaso que na maioría das outras seccións.
23 Neste caso o refrán está formulado con máis exactitude na variante do manuscrito segundo (“Quen mal anda, mal
acaba”). Vid. D. Blanco: “Do refrán á cántiga”, en R. Álvarez e D. Vilavedra (coords.): “Cinguidos por unha anela
común”. Homenaxe ao profesor Xesús Alonso Montero, (Univ. de Santiago de Compostela, 1999), II, pp. 228-229.
24 Vid. Xesús Ferro Ruibal: Refraneiro Galego Básico (Vigo, Galaxia, 1987), pássim.
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Predominan as estrofas de estructura bimembre: dous versos que establecen
unha comparanza implícita ou explícita (que ás veces non pasa de ser simple
recheo) cos outros dous versos, que son os que conteñen a sentencia ou consello e
que, en xeral, son os dous últimos (aínda que non sempre). O paralelismo e a antítese son, por iso, os recursos máis constantes da súa lingua literaria, na que non falta
a parábola (núms. 32, 33), a personificación e a prosopopea (62, 84, 86), a interrogación retórica (63, 111); o apóstrofe, asociado ás formas verbais en imperativo,
ten tamén importante presencia como vehículo natural dos consellos; non falta
tampouco o aproveitamento de fórmulas constructivas tradicionais (18, 19, 38, 39,
59, 60). En todo caso a poética do concreto faise presente con toda claridade no
mundo sentimental que translocen estas cantigas, ás veces en imaxes tan propias do
mundo rural galego como as reflectidas nesta:
Na miña vida tal vin
Trocar o gran pola palla,
Olvidar unha solteira
Por querer unha casada. (núm. 30)
A procedencia coñecida destes 82 textos de 1869 é a seguinte: o 1 e o 2 proceden de Perdecanai, 3 e 6 de “Pontevedra y cercanías”, 4, 5 e 114 de “Pontevedra,
Lérez”, 7, 8, 9, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 101, 105, 115, 116, 123 e 124 de “Cercanías
de Pontevedra”, o 10 de Valiñas, o 11 de “Orense–Ribadavia”, o 12 está tomado de
El Habla Gallega de Cuveiro, 13 e 14 de Cuntis, 15, 20 e 21 de Baión, 16, 17, 102,
103 e 125 de Marín, 18, 31, 32, 33, 112 e 113 de Pontevedra, 19 e 104 de Ardán,
34 e 35 de Ribadeo e 36 de Vilagarcía.
3. “Amorosas”
Tamén aquí as 231 cantigas da sección “Amorosas” do segundo manuscrito
pasaron á correspondente deste terceiro (que consta de 415) coa mesma numeración; delas, as 144 primeiras xa figuran no manuscrito de 1869 con indicación, na
maioría dos casos, da localidade de onde proceden. Máis adiante, volve Casal botar
man deste segundo manuscrito, pero doutras seccións que ían desaparecer neste terceiro: “Casar” (núms. 232 e 233), “Cantar” (núms. 252–260), “Poéticas”
(280–308) e “Clero” (núm. 309); textos que, na maior parte, proceden do manuscrito de 1869, onde tamén se declara a procedencia da maioría de textos de fontes
orais e a totalidade das escritas, como as de Rosalía, Murguía, Soto Freire, Vicetto,
etc. Emprega tamén, entre as fontes propias, o seu Caderno morado, do que proceden os núms. 262–277 e 358–370; e, entre as alleas, fai uso do Diccionario de
Valladares, do que tomou, polo menos, 11 textos (núms. 362, 371, 373–380 e
402); da escolma de Milà proceden os núms. 310, 312 e 322–328 (tomados algúns,
pola súa vez, de obras xa publicadas); e outros –poucos– foron tomados (ou, alomenos, eran coñecidos –directa ou indirectamente– por Casal) dos publicados na
coruñesa Galicia. Revista Universal de este Reino entre 1863 e 1864 (núms. 134,
253, 299, 300, 309 e 372).
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A variedade de asuntos, situacións e puntos de vista, relacionados todos eles, de
maneira directa ou indirecta, co sentimento amoroso, é o trazo máis sobranceiro
que ofrece esta sección nunha primeira ollada. En efecto, todo o complexo mundo
dos namorados e as súas vivencias –de ben distinto signo–, sentimentos e actitudes
aparece reflectido polo miúdo nos 415 textos que compoñen a sección; en realidade, non é só a casuística do amor a que aquí se representa, senón a do galanteo
en xeral, isto é, a relación intencionada entre mozos e mozas, que vai dende a declaración directa do sentimento amoroso ata o desprezo irónico, a gabanza das calidades da persoa amada, a ameaza, o consello, as queixas pola ausencia ou o desamor,
a posesión dunha “prenda”, a despedida, a burla, a carta ou, mesmo, a oración para
conservar a persoa amada.
A articulación do discurso é tamén variada: o diálogo unilateral, sen resposta
(que é a forma máis frecuente), o monólogo, a declaración en terceira persoa e
–máis raramente– o diálogo con pregunta e resposta (por ex. os núms. 56, 80, 81,
97, etc.): o contido do texto vai dirixido, pois, directamente a un interlocutor interesado, ao mesmo emisor, a terceiras persoas (entre elas a Virxe ou un santo milagreiro) ou a todos en xeral, a maneira de proverbio. Son moi abundantes as frases
en imperativo, que corresponden ás numerosas peticións, consellos e ata maldicións; e, así mesmo, son moitísimas as frases de carácter apelativo. Tamén son moi
varios os tons que se empregan para enunciar: doído, humorístico, agresivo, apaixonado, entusiasta, resignado, adulador, cínico, tenro, transcendente, persuasivo,
etc., consonte os variados estados de ánimo dos que cantan.
En canto a recursos de estilo abundan, como adoita suceder nos demais cancioneiros populares de Galicia, a antítese (por ex.: 8, 12, 20, 30, 75, 95, 96, 107, 118,
126, etc.), o paralelismo –con frecuencia anafórico– (5, 19, 37, 50, 52, 59, 79, 81,
85, 107, 119, 120, etc.), a repetición (4, 6, 25, 29, 48, 49, 51, 60, etc.) e a bimembración (1, 8, 19, 52); pero nesta sección de cantigas Amorosas abundan de maneira
especial a hipérbole e mais o apóstrofe, que se corresponden moi de preto coa temática que aquí se desenvolve, isto é, coas situacións vinculadas ao amor e ao galanteo, nas que a gabanza, os sentimentos intensos e as falas son compoñentes
esenciais.
A estructura das coplas a penas presenta diferencias coas das outras seccións do
libro: a estructura bimembre e simétrica, sen ser exclusiva, é a dominante. O contido adóitase concentrar nos dous últimos versos (por ex., núms. 4, 6, 10, 12, 16,
etc.), que, con frecuencia son a conclusión (21), síntese (37), explicación (35, 43,
48, 53), termo de comparación (55, 79, 83), consecuencia (2, 44, 46, 66), causa
(33) ou circunstancia principal do enunciado na estrofa. A devandita antítese
adopta as máis das veces a estructura de “versos 1 e 2 fronte a versos 3 e 4” (por ex.
1, 2, 3, 8, 58); outras, “verso 1 fronte a versos 2, 3 e 4” (por ex. 92, 105), “versos
1, 2 e 3 fronte a 4” (11, 37, 49, 62), etc. Non sempre, sen embargo, a estructura é
bimembre nin simétrica (por ex., os núms. 45, 88, 89, 91, 94, etc.) e, por veces, a
estructura estrófica dunha copla de catro versos corresponde, en realidade, a un terceto (por ex., núms. 4, 6, 25, 49, 60, 65, 88, 89, etc.) ou a un dístico (núm. 65).
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A amplitude desta sección, de carácter temático unitario, resulta moi dificilmente compatible cun ordenamento axeitado dos moi diversos matices do sentimento amoroso: sentimentos dispares enfíanse en series máis ou menos breves e
alternan ou repítense sen unha lóxica interna que o xustifique; mesmo, a inclusión
nesta sección dalgúns textos resulta discutible, se non inaxeitada (por ex., os núms.
1, 3, 91, 235–238, 253–259, 268–270, etc.). Casal era consciente da insuficiencia
dunha clasificación tan ríxida para unha tal variedade de contidos diversos e, na
seguinte reordenación que fixo na súa colección de cantigas repartiu as desta sección nada menos que en 19 novas seccións (aínda que, a meirande parte, se agrupase en seis: Requiebros, Declaración, Celos, Desdenes, Penas e Teoría y Consejos
amatorios). Neste sentido, a sección “Amatorias” de Saco, de 342 textos, presenta
un aspecto máis homoxéneo, ao agrupar o colector os textos non só polos lugares
de procedencia, senón polo enunciado (declaración, desdén, etc.); e, na recolleita
de Pérez Ballesteros, as cantigas de tema amoroso están recollidas en diversas seccións (“Amorosos”, “Ausencias”, “Desdenes”, “Despedidas”, “Piropos”, “Quejas”,
etc.) que, aínda que tratan separadamente textos unidos por un sentimento común,
matizan e diferencian os distintos aspectos do sentimento amoroso.
Os lugares de procedencia dos que hai constancia son os seguintes:
Pontevedra: núms. 1, 2, 98–108, 113, 252, 299, 300, 302, 303.
Proximidades de Pontevedra: 83–97, 298.
Santiago: 3, 4, 5, 35, 36, 37.
Vilaboa: 6.
Pontevedra e Proximidades: 7, 8, 32, 33, 34, 70, 71.
Pontevedra, Lérez: 9–29, 40–43, 309.
Valiñas: 30, 31.
Muxía: 38, 39, 52, 253, 254.
Caldelas de Tui: 44–51.
Carral: 55.
Cuntis: 59, 64, 65.
Marín: 60–63, 66–69, 287–291, 294, 406.
Ardán: 72–78, 295, 296.
Baión: 79–82, 292, 293, 297.
Vilagarcía: 114–116, 304.
Como se sinala nas notas correspondentes, Casal tamén tomou algúns textos de
fontes escritas: entre outros, o núm. 53, de J. de Dios de la Rada; o núm. 54, de
Cuveiro y Piñol; os 56, 57, 282–286 de Murguía; os 109 a 112, 301, de Vicetto;
187, de Soto Freire; 280 e 281, de Rosalía; 307, 336, 373–380, 402, de Valladares;
e os núms. 310, 312, 322–327, de Milà.
4. “Locales y descriptivas”
Forman un interesante conxunto no que é fácil atopar pezas de marcada tradicionalidade e indubidable beleza e que, sen embargo, presenta unha notable diversidade temática e intencional, á que serve de elemento unificador o título da
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sección, isto é, a presencia, mención ou descrición dalgún lugar ou contorno natural que, aínda que ás veces resulta o miolo temático do texto, noutras non deixa de
ser un sinxelo pano de fondo, unha anécdota marxinal ou mesmo un mero pretexto
para situar un sentimento, unha acción ou un diálogo. Sen esta referencia local,
moitas destas cantigas estarían clasificadas con toda normalidade nas outras seccións
da colección.
Repetidamente foi motivo de dúbida para os colectores (e tamén para Casal) e
de discusión para os críticos a inclusión nesta sección dunha serie de cantigas en
que se menciona un santo ou un santuario ou se manifesta algún tipo de devoción
relixiosa e que aquí son moi numerosas (un total de cincuenta e tres, o que supón
case o 25% do total); en tal caso parecería máis axeitado clasificar moitas delas
como “Relixiosas”: así cumpriría facer, polo menos, cos núms. 5, 20, 27, 28, 50,
66, 67, 69, 70, 85, 96, 97, 110, 121, 122, 137, 153, e 209); e, inversamente, tal
problema suscítase, así mesmo como xa vimos, coas consideradas “relixiosas” nas
que o compoñente “local” é dominante.
A diversidade temática presenta, en todo caso, unhas liñas de contidos máis ou
menos constantes e, ó mesmo tempo, un reducido conxunto de procedementos
retóricos adoita repetirse con certa frecuencia: ambos os dous son importantes factores de cohesión nun conxunto, como vimos, heteroxéneo dabondo. Son moi
numerosos os textos en que se fai a gabanza ou vituperio dun lugar ou dos seus
habitantes (por ex., os núms. 1, 33, 125, 11, 12, 13, 14, 34, 37, 40, 75, 86, 87,
88, 95, etc.). Sono tamén os que conteñen unha descrición (ás veces cómica) dun
lugar ou dunha parte del, mesmo dun obxecto tan sinxelo como un carballo, unha
fonte, etc. (3, 4, 20, 22, 23, 40, 68, 82, 174, 207, 212, 89, 152, 197, etc.); estas
descricións refírense con frecuencia a festas e romarías (48, 87, 98, etc.). Forman
tamén un grupo sobranceiro os que presentan un lugar como ámbito dos sentimentos amorosos (9, 49, 57, 63, 74, 77, 83, etc.), como obxecto de nostalxia (15,
51, 156) e, xa que logo, as despedidas (113, 114, 133, 165, 175, 190, 191, etc.).
Algúns refírense a anécdotas históricas ou persoais (29, 30, 48, 72, 73), outros son
un simple pretexto ou referencia vaga para unha afirmación máis importante (32,
42, 43, 94, 95, 129, 136, etc.) e algunha cantiga hai que non quere ser máis que
un simple e prosaico recado para un oínte concreto (52). En fin, un pequeno grupo
de cantigas non parece corresponder a esta sección (por ex., os núms. 101, 115,
149, quizais o 142, etc.).
A enumeración resulta aquí un procedemento moi axeitado ao contido desta
sección e é empregado repetidamente; así, un bo número de textos non son a penas
outra cousa que enumeracións de lugares –aos que se adoita engadir algún contido
anecdótico ou trivial– (8, 107, 111, 182, 183, 212, etc.), de festas (59, 100, 107,
etc.) ou de calidades asociadas a un lugar ou aos seus habitantes (53, 88, 106, 135,
169, 180, 194, 208, etc.). Ademais da enumeración, a antítese e a repetición aparecen con moita frecuencia; a presencia de estrofas bimembres, moi marcada na
maioría das outras seccións desta primeira parte, é menor nesta.
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Os 127 primeiros cantares proceden da sección “Geográficas” do segundo
manuscrito, que, pola súa vez, toma os 110 primeiros da colección de 1869. A partir do núm. 128 continúan os textos dese mesmo manuscrito pero doutras sección:
así, os núms. 128–133 proceden da sección “Casar”, os 141–147 de “Cantar”, os
155–159 de “Poéticas” e os 160–163 de “Clero”. Tamén transcribe 10 pezas do seu
Caderno morado (núms. 149–151, 153 e 182–187); outros –poucos– proceden de
Milà (148, 173, 180) e dunha boa parte dos textos non consta a procedencia, aínda
que parece que moitos deles foron recollidos polo propio Casal de fontes orais.
Os lugares de procedencia dos que hai constancia son os seguintes:
Pontevedra: núms. 25–27, 58, 60, 68–73.
Proximidades de Pontevedra: 61–67.
Santiago: 16, 29.
Pontevedra e Proximidades: 1, 2, 14.
S. Xoán de Poio: 15.
Poio Pequeno: 55.
Pontevedra, Lérez: 3–8.
Valiñas: 9, 10, 24, 106–109, 128.
Gaxate: 11–13.
Muxía: 17–20, 28.
Cuntis: 45, 46.
Marín: 33–36, 38–41, 44, 47–49, 131.
Ardán: 21, 22, 42, 50–53.
Baión: 23, 54, 56, 57.
Vilagarcía: 37, 43, 74–76.
Padrón: 59, 105.
A Estrada: 132.
5. “Jocosas, picarescas y epigramáticas”
Esta sección, que é a máis numerosa (conta 690 textos de cantigas) é tamén a
máis complicada en canto á súa elaboración e articulación. Do segundo manuscrito
proceden os primeiros 360 textos, que presentan, sen embargo, algunhas alteracións na orde de numeración habitual para todas as outras seccións: aquí, os primeiros números (1–34) non se corresponden cos mesmos do segundo manuscrito
senón cos núms. 71 a 106 daquel, anomalía debida, con toda probabilidade, a un
erro do copista, que copiou o terceiro prego (que empezaba xustamente no núm.
71 e remataba no 106) antes do primeiro e do segundo, trabucando así a orde preexistente; intercala inmediatamente despois catro textos (núms. 35–38) sen fonte
escrita documentada e, desde o núm. 39, volve á orde dos textos do segundo
manuscrito, e agora empeza polo principio, de maneira que o núm. 39 corresponde
ao núm. 2 daquel e segue, en orde crecente (dando o salto obrigado dos núms.
71–106 transcritos antes) ata o final. Pola súa banda, o segundo manuscrito tomara
221 textos do de 1869, que pasaron a ocupar os seus 225 primeiros números (agás
os núms. 35 a 38, dos que descoñecemos a procedencia).
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O modus operandi presenta tamén aquí dúas fases: nunha primeira volta tirou
do segundo manuscrito os devanditos 360 cantares da sección titulada tamén alí
“Jocosas”; e, a continuación, seguiu sacando series enteiras doutras seccións dese
mesmo manuscrito que non tiveron continuidade no de 1884: así, da sección
“Casar” proceden os núms. 361–406, da sección “Cantar” os núms. 431–449 (agás
dous textos tomados de Soto Freire e Murguía, respectivamente), da sección
“Padres” os núms. 475–488 e da sección “Clero” os núms. 489–514, o que lle permitiu ao autor agrupar as cantigas por núcleos temáticos. Doutra fonte propia e
manuscrita por Casal, o Caderno morado, proceden, así mesmo, 50 textos de cantigas, distribuídas en dúas series: a primeira (núms. 450–474) trata sobre todo de
conversas entre mozos e mozas e de cregos; a segunda (núms. 604–629, agás os
núms. 606 e 613) é moi diversa no seu contido. Nunha segunda volta foi sacando
cantigas de diversas fontes, a maioría coñecidas: do manuscrito de 1869 tomou
directamente (pois case todas as das devanditas seccións do segundo manuscrito
proceden tamén del indirectamente) unha miniserie (núms. 554–558) que, ao
revés que as outras, non presenta unha liña temática clara. Da revista Galicia que
editaron na Coruña os irmáns De la Iglesia entre 1860 e 1865 e, en especial, das
recolleitas que alí publicara o médico ferrolán Xosé López de la Vega proceden os
núms. 636 a 645; da escolma de Milà proceden, así mesmo, os núms. 516–527; e
do Diccionario de Valladares foron tomadas as cantigas numeradas do 646 a 654,
ademais da 682.
En total, nesta sección de Jocosas proceden do manuscrito de 1869 un total de
329 cantigas, delas 221 a través da sección “Jocosas” do segundo manuscrito, 103
a través doutras seccións deste e 5 directamente.
As localidades das que consta que proceden as cantigas que foran recollidas para
a colección de 1869 son:
Ourense–Ribadavia: 1, 2.
Pontevedra: 39, 95, 97–101, 103, 122–124, 160–167, 500.
Proximidades de Pontevedra: 125–159, 372–379, 448, 485–487, 491, 496, 497.
Santiago: 4, 5, 40–44, 72, 104, 105, 107, 361–363, 368, 489, 492, 493.
Perdecanai: 45, 46.
Pontevedra e Proximidades: 31–34, 47–65, 74–79, 364, 399.
Pontevedra, Lérez: 67–71, 85–88, 90–92, 365–367, 490.
Valiñas: 66.
Muxía: 80–84, 102.
Caldelas de Tui: 93, 94, 431, 432.
Carral: 3.
Cuntis: 8, 9, 10, 22–25, 443.
Marín: 11–21, 26–30, 371, 396–398, 437, 444, 479–482.
Ardán: 108–112, 400–402, 445, 446, 495, 555.
Baión: 73, 89, 96, 106, 113–116, 118, 120, 121, 403–405, 447, 483, 484.
Vilagarcía: 169–171, 173–175.
Poio Pequeno: 119, 556, 558.
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Quizais sexa nesta sección –a máis ampla da colección– onde a coherencia na
clasificación se amosa máis débil por momentos. En efecto, ademais dun bo
número de textos que non parecen corresponder co título da sección (por ex., os
núms. 15, 38, 43, 69, 91, 92, 93, 107, 126, 168, 370, 500, etc.)25, non se separan
os tres subtemas principais (o xocoso, o picaresco e o epigramático), mesmo cando
é posible facelo (que non é sempre); desta maneira, a sección aparece como un
grande “caixón de xastre” no que se inclúen a maioría de coplas de contido burlesco
e satírico, moitas simplemente humorísticas e mais algunhas que se poden considerar epigramáticas (aínda que moitas destas integran tamén a sección de Morales
y sentenciosas, como xa vimos). Tamén hai nela pezas que pertencen a subxéneros
moi diversos: fragmentos dun conxunto máis amplo, ben de carácter narrativo (por
ex., núms. 585–586), ben dialéctico (son relativamente numerosos os anacos de
desafíos: por ex., os núms. 591–592, 356, 357, 550, 171–172, etc.), cantos de voda
(261) e de rolda (539), e non faltan algúns refráns intercalados (319, 600).
Os temas burlescos, que, como é lóxico, teñen un grande peso no conxunto, van
acompañados as máis das veces dunha actitude pouco aceda, dunha agresividade verbal moderada (por ex., 110, 111, 201, 208, etc.), onde a ironía é moi frecuente (116,
117, 157, 158, etc.); pero non faltan as formas agresivas de discurso, mesmo o insulto
(14, 142, 465, etc.). Xunto coa frecuente enunciación de feitos –e personaxes– risibles, son abundantes as formas de comicidade máis estrictamente verbal como expresións enxeñosas (por ex., 32, 36, 41, 151, 152, 215, 223, etc.), comparacións (113,
110, 111, etc.), equívocos (34, 36, 45, 123, 213, etc.), insinuacións (35, 40, 125,
147, 180, etc.), maldicións (277, 349, 371, etc.), enunciados baleirados de sentido
(71, 72, 73) e despropósitos (46, 53, 55, 83, 84, 109, 165, 207, etc.) e, nestes, o interesante grupo de animais (ridiculamente) personificados (330, 331, etc.).
A crítica persoal ou a sátira de grupos sociais vai asociada con frecuencia, en proporción variable, coa comicidade ou o humor, pero é este último o que, en xeral,
predomina: así ocorre cando se trata de grupos bio–sociais ou familiares (as vellas, as
sogras, os maridos e as mulleres, os viúvos, etc.), profesionais (ferreiros, zapateiros,
canteiros, costureiras, xastres, tecedeiras, etc.) e mesmo de grupos con defectos físicos (124, 159, 205, 269, etc.) ou de individuos con pretensións esaxeradas (por ex.,
184, 185, 401, etc.). Son especialmente abundantes os despiques entre homes e
mulleres, tanto a nivel individual coma colectivo (por ex. 240, 252, 321, 322, 341,
345, 684, 685, etc.). A familiaridade cos personaxes sagrados que xa vimos na sección “Religiosas” presenta nesta matices propios; así, en non poucos casos aparecen
apelacións humorísticas á Virxe e aos santos, ás veces cun ton lixeiramente burlón
(nunca irrespetuoso) e outras, mesmo, solicitando axuda para feitos non sanctos (30,
268, 181, 247, 290, 420, etc.). Aparecen, en fin, aquí catro dos personaxes cómicos
25 Hai que ter en conta que, ás veces, o carácter risible dunha cantiga viña dado en gran parte polo contexto e a
situación concreta dos interlocutores, por exemplo unha resposta que deixa “cortado” a un cantor fachendoso
(parece ser o caso dos textos 120, 204, 260 e outros), ou a tensión creada no marco dun desafío (por exemplo, o
351, ademais dos que se sinalan como pezas de carácter dialéctico).
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proverbiais da literatura popular galega: Roque Troque (20), Xan de Outeiro (294),
Xan Guindán (299) e Malpocado (651), sen contar outros menos coñecidos como
o “Xulián da gorra blanca” das proximidades de Pontevedra (139, 140).
Xunto coa expresión directa destes contidos, atopamos con extraordinaria frecuencia a expresión indirecta, a linguaxe alusiva, que ten unha enorme importancia
como recurso de estilo no conxunto da literatura galega de tema burlesco, pois suaviza a burla ata achegala ao enxeño e esixe aos oíntes un certo coñecemento da situación en que se canta e mais dos seus protagonistas (por ex., 1, 2, 5, 131, 135, 148,
149, 153, 189, 340, etc.). Aínda que non tanto como na sección “Amorosas”, son
moi numerosos nesta sección os apóstrofes e as frases apelativas en xeral, que corresponden á estructura de diálogo directo de moitas destas pezas, case sempre unilaterais –sen resposta– pero con intervención dos dous interlocutores nun bo número
de casos (34, 59, 262, 271, 374, 421, etc.). En correspondencia coa burla temperada dominante nestas cantigas, abundan as formas de antífrase (por ex., 143, 160,
307, etc.), especialmente a ironía, como xa vimos. Chama a atención nesta sección
a relativa abundancia de prosopopeas, nas que o cantor se dirixe a diversos obxectos
materiais do seu contorno; así, ao entroido (206), ao muíño (226), á casa (224), á
árbore (300), á roca de fiar (299), aos froitos (429), etc. A antítese, o paralelismo e
a repetición teñen aquí, o mesmo que nas outras seccións, unha notable importancia; e, o mesmo que naquelas, a estructura das estrofas a penas presenta variacións sobre o esquema dominante (binario, disposición “versos 1 e 2 fronte a
versos 3 e 4”).
6. “Varias”
Forman un conxunto, heteroxéneo en si mesmo, de cantigas que presentaba certas dificultades para integrarse nas outras Seccións; dificultades que, en rigor, atinxen só a unha parte dos textos, pois a maioría deles presenta coincidencias dabondo
para poder figurar noutras seccións coas que gardan certa afinidade temática e, en
moitos casos, con máis razón que outros que figuran nelas. A variedade temática é,
pois, a razón de ser desta sección, tan discutida como frecuente nos cancioneiros da
época. O propio Casal decatouse das deficiencias desta sección e na cuarta reclasificación que emprendeu distribuíu boa parte destes textos noutra parte máis axeitada: así, 10 foron a “Sentenciosas y Morales”, 13 a “Fiesta y baile”, 15 a “Jocosas”,
5 a “Requiebros” e así ata dez seccións máis.
Dentro desta diversidade hai algunhas liñas temáticas que aparecen con máis
frecuencia. Así sucede cos textos que teñen como protagonistas a animais, vexetais,
astros ou outros obxectos inanimados: ás veces trátase dun diálogo con eles (7, 60,
137, 25, 12, 22, 39), outras aparecen personificados (14, 29, 40, 49), outras son
simplemente descritos (32, 39, 44, 48, 82, etc.); e así sucede tamén cos textos que
teñen como tema a festa ou algunha das súas manifestacións, como o canto, o baile,
os instrumentos, etc. (por ex., os núms. 53, 57, 64, 85–87, 92, 93, 106, 108, 122,
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123, 65, 81, etc.). Abundan tamén os que tratan do galanteo (por ex. 24, 58, 59,
66–68, 113, 114, 116, 119, 125, etc.), os diálogos de contido e intención diversos (15, 18, 23, 26, 30, 33, 43, 69, etc.) e os desafíos e disputas verbais (41, 42,
71, 74, 75, etc.), mesmo un comezo ritual dunha regueifa (que é a forma máis
radical do desafío cantado en Galicia) deturpado e dificilmente recoñecible como
tal (28). Non falta a expresión –por veces humorista, por veces triste– do mundo
sentimental individual (13, 37, 63, 77, 97, etc.) nin as sentencias e consellos (78,
79, 90, 99, 101, etc.), as distintas vivencias da relación familiar (124, 135, 136,
etc.) e as peticións –ás veces humorísticas– aos santos (1, 16, 132); así mesmo,
teñen aquí o seu lugar os saúdos (2), as imprecacións e críticas (2, 17, 20, 51, 61,
etc.), as gabanzas e piropos (10, 31, 50), as despedidas (35, 89) e mesmo os simples recados (72).
Os procedementos de estilo non difiren substancialmente das outras seccións:
predominio de estrofas bimembres, presencia importante da enumeración (por ex.,
6, 49, 52, 83, 86, 95, 96, 98, 103, etc.), da prosopopea e da personificación (como
acabamos de ver), da antítese (20, 21, 24, 32, 37, 40, 78, 79, etc.) e do paralelismo
e a repetición (23, 24, 25, 30, 39, 45, etc.).
Os 51 primeiros textos proceden da correspondente sección do segundo manuscrito, que toma os 34 primeiros (e mais o núm. 38) do manuscrito de 1869; desde
aquí as fontes diversifícanse: do núm. 52 ao 58 proceden tamén do segundo
manuscrito, pero da sección “Cantar” e así mesmo os núms. 134 a 136 da sección
“Padres” e o 137 da sección “Clero”. Proceden dunha segunda “peneira” do manuscrito de 1869 os núms. 94, 101, 109 e 121; do Caderno morado, os núms. 58, 63,
79–85, 87, 89, 91–93 e 129; dos Cantares gallegos de Rosalía, os núms. 60, 126 e
128; do Diccionario de Valladares, os 37, 48, 102 e 103; de Milà, os 60–63, 76–78,
95 e 122–125; e de López de la Vega, do 98 ao 100.
Os lugares dos que consta a procedencia de cantigas son os seguintes:
Pontevedra: 20, 24, 28, 29.
Proximidades de Pontevedra: 25–27.
Santiago: 1, 52.
Pontevedra e Proximidades: 12–14.
Ribadeo: 56.
Marín: 5–8, 10, 11, 121.
Ardán: 15–19, 38.
Baión: 9, 22, 23, 109, 137.
Vilagarcía: 30.
Apéndice: “Diálogos”
Consta este breve apéndice de dous parrafeos –formas mixtas entre o desafío e
a narración– en coplas octosílabas, de 9 e 16 estrofas respectivamente. Trátase dun
material tradicional en boa parte e con pasaxes amplamente coñecidas no ámbito
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rural galego do XIX, e no que o procedemento da concatenación (moi frecuente
nas cantigas de desafío galegas) ten unha notable presencia.
Segunda parte
Comparada coa primeira parte, esta segunda –establecida seguindo basicamente
criterios formais e funcionais– só pode compensar a súa brevidade (142 estrofas de
catro versos) coa indubidable orixinalidade dalgunha das súas seccións. As tituladas
“Ruadas”, “Villancicos” e “Tercetos”, sen embargo, foron tomadas, na súa meirande
parte, por Casal de diversas publicacións da época e non recollidas directamente
por el: así, os textos das dúas primeiras son simple transcrición, respectivamente, da
“Ruada” de Valladares que publicara Murguía e da sección “Villancicos” da colección de Milà, que procedía da de Saco; así mesmo, dos 20 tercetos que compoñen
a correspondente sección, máis da metade proceden de fontes escritas (6 de
Murguía, 2 de Rosalía, 3 de Valladares, e cadanseu de López de la Vega e Milà),
algúns recollidos xa no manuscrito de 1869.
A sección “Muiñeiras” é, sen dúbida, a que presenta maior interese. Consta de
55 muiñeiras, neste caso estrofas todas elas de catro versos que oscilan entre as oito
e as doce sílabas, de ritmo ternario (predominantemente, de cláusulas acentuais
dactílicas), trazo este que é o determinante do seu carácter métrico en detrimento
da medida versal, que non resulta un factor relevante neste tipo de composicións.
Fronte ás recollidas por outros autores (e, mesmo, polo propio Casal no seu primeiro manuscrito), estas teñen todas unha marcada regularidade, que parece ser
consecuencia do coidado do colector por dar forma clara á complexidade da súa
realización como canto e baile e mais da selección que el mesmo levou a cabo deixando fóra todas as formas de muiñeiras –que, indubidablemente, coñeceu– que
non respondían ao esquema estrófico de catro versos, criterio que non seguiu, entre
outros, Saco y Arce, que incorporou á súa colección moitas pezas de só dous versos
e algunhas de oito, doce e máis versos. Trátase, en todo caso, da colección de muiñeiras máis ampla recollida en Galicia no século XIX (Saco chegou a recoller ata 21,
e as coleccións de Murguía, Milà e Pérez Ballesteros son aínda menores).
Afirmaba Milà que “la inspiración de las muiñeiras es bien poco elevada”26 e, en
efecto, os seus contidos son esencialmente cómicos, sen concesión ningunha ao sentimento lírico ou aos tons dramáticos, e presentan unha certa variedade temática. A
deformación cómica, grotesca ás veces, da realidade resulta, probablemente, o trazo
máis claro deste conxunto. A tendencia á hipérbole é, por iso, unha constante:
abundan as afirmacións esaxeradas ou inverosímiles (por ex., os núms. 8, 10, 37, 45,
53, 54), os despropósitos –que adoitan presentar accións de animais ou diálogos con
eles– (9, 11, 27, 30, 32, 49, 55) pero no que non faltan mesmo os santos (24), as
26

Op. cit., p. 51.
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vellas –hiperbólicas na súa ridiculez– (15, 25, 34, 44) e, en xeral, a expresión de
banalidades ou enunciados case sen sentido, de grande eficacia como instrumento
degradador e ata as maldicións cómicas (29). Son frecuentes tamén os feitos picarescos e, en especial, as transgresións das normas morais en relación cos cregos (6,
7, 13, 47) e as anécdotas de diverso tipo protagonizadas por individuos concretos
(Manoeliño, Farruco, o gaiteiro, etc.).
En poucas ocasións se quebra a actitude cómica: nunha ocasión o tema é, aínda
que hiperbólico, serio: a denuncia social (núm. 22) e noutros dous casos trátase de
cantigas de traballo tradicionais (núms. 18 e 20). Nalgún momento, o cómico e o
proverbial parecen confluír: así, unha peza (a núm. 12) foi recollida por Casal como
refrán noutro lugar da súa obra. Non faltan tampouco aquí os personaxes cómicos
proverbiais como Manga Rachada (núm. 26) e convén destacar, así mesmo, a repetida personificación do sono, Pedro Chosco (14, 51, 52), que se converte así nun
personaxe cómico máis.
A metade dos textos, aproximadamente, procede de fontes coñecidas: do seu
manuscrito de 1869 tomou os núms. 13-24, 37 e 45-48, algúns deles modificados
na súa forma primitiva; da colección de Milà tomou os núms. 1-3, 25, 26, 29, 30,
32 e 39 (este amplíase aquí); de Rosalía o 31 e o 38; e, así mesmo, algúns dos procedentes do manuscrito de 1869 foran tomados de publicacións da época, como
unha de F. Fulgosio e varias de M. Murguía. O resto parecen ser colleita directa do
propio Casal.
Pecha esta segunda parte un conxunto –un tanto heteroxéneo pero de enorme
valor documental– de 40 coplas de catro versos en xeral hexasílabos, aínda que con
irregularidades frecuentes que fan oscilar a medida dos versos entre catro e oito sílabas (case sempre entre cinco e sete). Nelas reflíctese moi graficamente unha das festas anuais máis celebradas na bisbarra pontevedresa, os Maios, con alusión a
sucesos, lugares, anécdotas e personaxes locais; e, xunto co carácter fortemente
local, pódense observar no texto algunhas insercións de estrofas importadas doutras
zonas de Galicia (como Ourense) e de fóra dela. Poesía circunstancial e fuxidía, en
calquera caso, amosa unha sociedade posuidora dunha vitalidade e unha creatividade verbal notables: símbolo, en boa medida, dunha maneira de vivir e entender
o mundo que adoitamos asociar coas clases populares da Galicia do século XIX e
primeiro tercio do XX27.

27

Para os Maios en xeral e para os de Pontevedra en particular, vid. a obra de Clodio González citada nas notas ao texto.
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ESTA EDICIÓN
A presente edición do manuscrito que contén a Colección de cantares gallegos
datado en 1884 pretende reproducir o texto orixinal o máis fielmente posible,
transcribíndoo con todos os signos gráficos con que foi escrito, mesmo aqueles que
carecen de valor fonético ou fonolóxico (como é o caso de moitos acentos agudos
e circunflexos) e outros que se empregan inapropiadamente (como algúns signos de
puntuación e grafías consonánticas, semivocálicas e baleiras). Non ignoro os inconvenientes e incomodidades deste método que obriga ao lector a descodificar un
longo texto de acordo cun código de escritura que xa non rexe e do que mesmo
podemos pensar, se observamos as frecuentes incoherencias e desaxustes de carácter
individual que presenta o texto, que non rexeu plenamente en ningún momento do
uso escrito da lingua galega. En realidade, os criterios ortográficos do manuscrito
coinciden basicamente cos empregados naquela época nunha boa parte da escrita
de fin de século (por exemplo, sen saír da mesma Pontevedra, en publicacións como
O Galiciano), aínda que, neste caso, están lonxe de seren aplicados con perfección;
criterios que, por outra banda, non eran compartidos por todos os escritores galegos da época: é coñecida a polémica entre etimoloxistas, como Valladares, e foneticistas, como Pérez Ballesteros.
Non faltaban, sen embargo, razóns dabondo para escoller outra solución máis
cómoda e funcional que permita ler o contido do manuscrito con moito menos
esforzo, como unha edición crítica ou unha edición plenamente actualizada no seu
sistema ortográfico. Pero foron tres as que máis decisivamente influíron para considerar esta como a máis idónea:
1. Trátase dunha obra única na súa especie: unha recompilación que recolle case
dous mil textos literarios manuscritos en galego, letras de cantigas que –polo menos
case a metade das que nela figuran– xa se cantaban en 1869 ou antes, que é unha
obra capital entre os grandes cancioneiros populares do XIX en Galicia e o único
que permaneceu inédito ata agora, e que presenta unha feitura singular –como libro
en si mesmo non pensado para a imprenta– moi acabada, cunha excelente presentación. Cómpre, por iso, darlle consideración de monumento pola súa especial significación e non simplemente de documento.
2. Existe xa dende 1992 unha edición, con ortografía modernizada e aparato
crítico, das cantigas que recolleu Casal entre 1869 e 1884, na que os textos das cantigas desta Colección de 1884 figuran na súa case totalidade, ben completos e con
notas aclaratorias, ben reproducidos só parcialmente nas notas que complementan
outros textos anteriores. Perdería, polo tanto, boa parte do seu valor funcional unha
edición que repetira (aínda que dun xeito máis sistemático e completo) outra de
trazos semellantes28.
28

D. Blanco, op. cit., Vid. nota 19.
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3. A reproducción do manuscrito tal como foi redactado, cos seus defectos,
erros, omisións, vacilacións e incongruencias, ilustrará con moita eficacia a un lector actual dos atrancos que tivo que superar o uso escrito da lingua galega ata conseguir un sistema ortográfico coherente, homologable coas outras linguas modernas
e aceptado por unha maioría de usuarios. E, ao mesmo tempo, axudaralle a percibir as etapas do longo e problemático camiño que deberon percorrer as cantigas que
–nun principio– foron expresión oral ocasional dunha persoa concreta dun lugar
concreto nun momento único e, despois de seren transcritas sucesivamente a varios
soportes por distintas mans, con distintas caligrafías e ortografías, acaban sendo
letra de imprenta que as integra –un pouco á forza– no mundo da literatura escrita,
no que perden moitas das calidades que as fixeron seren transmitidas afervoadamente dunha xeración a outra, entre elas a melodía coa que se cantaban, perdida
definitivamente na maioría dos casos.
Cando no texto orixinal se observa algunha omisión como a falta dun punto,
un til ou, mesmo, unha letra, sílaba ou palabra, engado os caracteres correspondentes entre corchetes e en cursiva. Cando o fallo consiste en trabucarse de palabras e escribir unha en vez doutra que esixe o sentido e testemuñan os outros
manuscritos, ponse a palabra errada en cursiva e engádese unha nota explicativa. Se
o fallo se limita a unha soa letra ou un compoñente gráfico –como o til do eñe, por
exemplo– ponse simplemente en cursiva a forma correcta. Preténdese, así, modificar o texto o menos posible pero, ó mesmo tempo, evitar a presencia de deformacións de pouca importancia que forman parte da mecánica da transmisión escrita e
que, neste caso, non achegan nada substancial ó estado do texto.
O texto vai acompañado de dous tipos de anotacións que fornecen información
complementaria: unhas, ao pé de texto, nas que se indican –cando existen– as
variantes (agás as que carecen de valor fonolóxico ou métrico) que presenta ese
mesmo texto nos manuscritos anteriores que Casal utilizou para confeccionar este:
o primeiro (de 1869), que se designará C1, e o segundo (anterior a 1882), designado C2, ademais do Caderno morado, designado aquí CM; nalgúns –poucos–
casos en que os textos correspondentes da cuarta e inacabada colección (da década
de 1890) teñen valor aclaratorio para os desta, consígnanse tamén baixo o encabezamento de C4. O segundo tipo de anotacións vai en forma de notas ao pé de
páxina e nelas téntase aclarar as pasaxes dubidosas, expoñer e rectificar posibles
erros, omisións e alteracións nos textos e proporcionar, cando é posible, información que permita entender cabalmente o texto. Tamén se fai referencia ás cantigas
coincidentes coas deste manuscrito que foran publicadas con anterioridade a 1884
e que puideron servir como fonte a Casal, e, así mesmo, ás recollidas no século
XVIII, pero non se dá conta das variacións textuais operadas, por máis que, nalgúns
casos, servirían para confirmar a maneira de traballar do copista deste manuscrito.
Ao final do volume figuran un Glosario, no que se aclara o significado de palabras
ou frases de pouco uso, de significado contextual ou que presentan algunha dificultade especial, e un Índice de primeiros versos, que pretende facer máis doado o
acceso aos textos concretos que interesen especialmente a cada lector.
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Por outra banda, as posibilidades de estudio dos cantares recollidos por Casal
están lonxe de se esgotaren con esta edición, que só pretende ser un instrumento
–sólido e rigoroso, na medida do posible– para o coñecemento dunha obra inxustificadamente ignorada (a recolleita de letras de cantigas populares galegas de Xosé
Casal) e un xénero (a literatura popular cantada) tan rico e difundido na Galicia do
XIX como marxinado como valor de cultura pola crítica literaria en xeral, ambos os
dous de grande interese para coñecer aspectos básicos da nosa cultura, nomeadamente da lingua e da literatura, pero tamén da antropoloxía, da historia ou da socioloxía. Non cabe dúbida de que o seu estudio desde outras perspectivas que a
meramente filolóxica botarían moita luz sobre uns textos en boa parte descontextualizados; así, por exemplo, a antropoloxía está destinada a ter un protagonismo
neste eido moito maior que ata agora. Pero un estudio dos topónimos e antropónimos, por poñer un exemplo do labor filolóxico, axudaría moi eficazmente á contextualización dos textos, localizando os escenarios e contribuíndo a determinar, nas
referencias a eles, cando se trata de esaxeracións ou burla e cando de exactitude ou
visión realista. En fin, simplemente, a contribución doutras versións destes textos
non recollidas aquí, moitas delas vivas e coñecidas aínda hoxe, completarían, sen
dúbida, e aclararían en moitos casos o verdadeiro sentido das que aquí se transcriben.
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O MANUSCRITO

Portada do manuscrito despois de recibir o premio do Certame (Museo de Pontevedra)
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Portada do manuscrito tal como foi presentado ó Certame, sen nome do autor
e co preceptivo lema ou plica (Museo de Pontevedra)

45

PRELIMINAR
“Los Cantares populares de Galicia, como los de todas las demás provincias, son
la fiel expresión de su sentimiento: ellos constituyen el verdadero retrato de sus costumbres, sus virtudes y sus vicios; pero lo que más resalta en los gallegos es el
inmenso cariño que en su hogar profesan nuestros paisanos.
Las ruadas y romerías que tanto abundan en esta Región; las fiadas y seráns, centro de reunión durante el invierno; las esfolladas, espadeladas y en general todas las
faenas del campo, constituyen, por decirlo así, las fuentes en donde acompañado
de la flauta, el pandero y las conchas se da a conocer la inspiración del genio popular gallego. Esto no quiere decir que algunos de los cantares que se escuchan en los
rosados labios de alguna paisana enamorada o de algún mozo galanteador sean producto de su ingenio, pues creemos, como la mayoría de los escritores que de este
curioso estudio se ocuparon, que en algunas de ellas se nota la inspiración superior
del genio que no es el popular y que otras parecen entresacadas de poesías particulares, siendo de advertir, para honra del pueblo gallego, que son muy raras las que
pueden encontrarse en estos casos.
Los cantares populares toman en Galicia diferentes formas, ya en su estructura ya
en su versificación. Esta es muy diversa, como diversas son también las ocasiones
que motivan los cantares, causa por tal que su clasificación o división ofrece multitud de dudas. El Sr. Murguía, tan conocedor de las costumbres gallegas, y el Sr.
Milá: aquel en su Historia de Galicia y éste en su ensayo De la Poesía popular
gallega, teniendo en cuenta el origen, naturaleza y objeto, los dividieron: el 1º en
muiñeiras, a-la-lás, cantos do pandeiro, aninovo, mayos, etc; y el 2º en coplas, tercetos, ruadas, muiñeiras, mayos, ensalmos, diálogos y villancicos.
Nosotros que poseemos una colección de más de 4.000 coplas que la penura del
tiempo nos impide clasificar y presentar por completo, hemos seguido en parte, en
la presente que consta de 1816, dichas divisiones y tomando en cuenta su metrificación las dividimos en dos grandes partes. En la 1ª hemos incluído todas las de
cuatro versos o sean las verdaderas cántigas subdividiendo éstas de conformidad con
dichos autores y sobre todo siguiendo la del Sor. Lafuente en su Cancionero popular español, en religiosas - morales y sentenciosas - amorosas - locales y descriptivas
- jocosas, picarescas y epigramáticas - varias y como apéndice, por ser también de 4
versos, los diálogos. En la 2ª, con la denominación de cantares diversos, incluímos
las muiñeiras - ruadas - tercetos - villancicos y mayos.
Perteneciendo los cantares de la presente colección a las 4 provincias gallegas, hemos
procurado presentarlos tales como se pronuncian en sus respectivas localidades.”
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RESUMEN
1ª parte
Religiosas
Morales y sentenciosas
Amorosas
Coplas Locales y descriptivas
Jocosas, picarescas y epigramáticas
Varias
Apéndice (diálogos)

44
146
415
215
690
39
25

Total:1.674
2ª parte
Muiñeiras
Ruadas
Tercetos
Villancicos
Cantos do Mayo

55
13
20
8
46
Total: 142
Total: 1.816
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1ª parte

- Coplas -

7

Parece”
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RELIGIOSAS
1.

Pol-ó mar abaixo vai
un barquiño d’azafrán,
San Pedro ê mariñeiro
ê Nostro1 Señor, Capitan.

C1, C2: mariñeiro, v. 3; C4: mariñero.

2.

Nosa Señora d’ó Cármen
vai indo pol-á ribeira
collendo cuncha por cuncha
ê metendo-as n-a faltriqueira.2

C1: Nostra, v. 1, metendo na, v. 4; C2: metendo na.

3.

Nosa Señora d’ó Cármen
tên ó Carmen n-á Corona
que ll’o mandou de regalo
ó Padre Santo de Roma.

C1: Nostra, v. 1.

4.

Nosa Señora d’ó Carmen
tên unhos zapatiños brancos
que ll’os diu ó Señor Cura
pra pasear pol-os campos.

C1: Nostra, v. 1, uns, v. 2, dou, v. 3, Para pasear os, v. 4; C2: uns, v. 2, dou, v. 3, para, v. 4.

5.

Señora Santa Mariña
vel’ahí vai pol-ó monte
con unha vela n-a mán
vainos enseñar as fontes.3

1 Afirma Saco (Literatura..., op. cit. p. 59, nota 29) que, tratándose da Virxe, moitas veces se di nostra e,
mesmo, nuestra, en lugar de nosa, que é a propia forma galega. O mesmo se pode afirmar da forma masculina
nostro referida a Deus.
2 O culto das xentes do mar a esta Virxe data do século XVIII e foi en aumento durante o XIX, de tal maneira
que en 1901 foi declarada patroa da Mariña de guerra. Vid. C. González Pérez: “Devocións mariñeiras: do Corpo
Santo á Virxe do Carme”, en F. Calo Lourido (coord.): Antropoloxía mariñeira (Santiago de Compostela,
Consello da Cultura Galega, 1998), pp. 283-313.
3 Santa Mariña de Aguasantas, santuario situado a uns 20 quilómetros ao leste da cidade de Pontevedra, no
concello de Cotobade.
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C1: Vela alá vay p., v. 2, Vainos á enseñar á fonte. v. 4; C2: Vainos á enseñar á fonte.

6.

Nosa Señora d’á Barra
xa n-os foi muiñeira,
tiñ’a maquía de prata,
é basoira d’oliveira.4

C2: plata, v. 3, A basoira d’oulibeira, v. 4; C4: A basoira.

7.

Nosa Señora d’ó Cármen
tên unhos zapatiños brancos,
para pasear ó adro
domingos é dias Santos.

8.

O Cantar qu’á Virxen canta
n -á folliña d’ó romêu,
ó Cantar qu’a Virxen canta
tamên-ó cantaba êu.

C1: cantar ca Virxen, vs. 1 e 3.

9.

Nosa Señora d’ó Cármen,
pídell’ô Nôso Señor,
que nos dé un bó hômiño,
que sea traballador.

CM: Pedille a N., v. 2, o vo h., v. 3, sea vo labrador, v. 4.

10.

Miña Virxen d’ó Corpiño,
mêu glorioso San Ramon
dádell’un fillo ó mêu hôme,
ténde de mín compasion.5

11.

Miña Virxen Sacrosanta,
miña Pilingriniña;
miña Virxen Sacrosanta
volveim’á miña terriña.6

4

Parece tratarse da Virxe patroa da parroquia da Barra (arciprestado de Vilamarín), próxima á cidade de Ourense.
Santuario de moita sona aínda hoxe, situado en Santa Baia de Losón (arciprestado de Deza), preto de Silleda,
no que tamén se venera unha efixie de San Ramón, e que celebra o día de San Xoán a súa festa maior.
6 Refírese á patroa da cidade de Pontevedra, a Virxe Peregrina.
5

52

C4: Pelengriniña.

12.

Miña Virxen d’Aguas Santas
tên as culleres n-a fonte
para beber os romeiros
que vên cansados d’ó monte.7

13.

Miña Santa Margarida,
miña Margarida Santa,
téndes á casa n-o monte
dond’ó paxariño canta.8

14.

Non cantés cantígas lôcas
por qu’ê muito pecado;
cantai boas cantiguiñas
á Cristo Crucificado.9

C4: cantigas por “cantiguiñas”, v. 3.

15.

Anque tocan as campanas,
non tôcan pol-os que morren;
tôcan pol-os qu’están vivos
para qué d’éles s’acorden.10

16.

Virxen d’á Pena d’as Conxas
qu’esta n-a alta montaña,
líbrame, miña prendiña,
d’as mans d’a tartarana.

7

Vid. nota ao texto núm. 3. Fora xa recollida por Saco e publicada en 1877 por Milà (De la poesía popular gallega, p. 56, núm. 2) e, posteriormente, tamén por Rodríguez Marín (Cantos populares españoles, t. 4, p. 507, a).
8 Trátase, con toda probabilidade, do santuario de Santa Margarida na serra de Montemaior (Laracha, A
Coruña), que tivo, noutro tempo, hospedaxe e ata cemiterio para peregrinos. A cantiga apareceu por primeira vez
en Cantares gallegos de Rosalía de Castro (p. 163) e foi despois reproducida por Valladares (Diccionario, p. 370)
e Milà (op. cit., núm. 3).
9 Publicada por Milà, op. cit., p. 57, núm. 4 e Rodríguez Marín, t. 4, p. 167.
10 Publicada por Milà (op. cit., núm. 5) -a quen lla enviara Saco- e, despois, tamén por Rodríguez Marín, (op.
cit., t. 4, p. 253).
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17.

Nosa Señora d’as Nêves
tên un carabêl n-ó rostro
que ll’ó dêron os romeiros
ó dia cinco d’Agosto.11

18.

Miña Virxen d’ó Corpiño,
miña Virxen regalada;
Santiña mais milagrosa
en Galicia non hé sonada.12

19.

Santo San Cibran d’ó Monte,
meu Santiño quiridiño;
Santo San Cibran d’ó Monte,
quên vós puxo tan altiño[.]13

20.

Meu Santiño San Andres,
qu’aló estades en Teixido
êu ofrezo ir á veros14
xá de morto, ôu xá de vivo.

21.

Miña Virxen quiridiña,
miña Virxen d’ó Pilar
tódal’as penas s’acaban,
as miñas non han d’acabar.

C4: queridiña, v. 1.

22.

Santo San Breixo quirido,
muy alumeado estades
co’as beliñas que troixêron
ós enfermos que sanades[.]15

11

Parece tratarse da ermida que, baixo esa advocación, está situada no concello da Capela, na marxe dereita do
río Eume, e que, a principios do século XVII, era coñecida por Nosa Señora de Pena Maior.
12 Vid. nota ao núm. 10 desta sección.
13 Debe de tratarse do santuario de S. Cibrán, nas abas do monte Xiabre, no concello de Catoira.
14 No v. 3 o “veros” podía tratarse dun erro de transcrición, pero nun manuscrito posterior (C4) aparece, da man
do propio Casal, esta mesma forma “veros”. Trátase -é escusado dicilo- do santuario de máis sona en toda Galicia
(despois de Santiago) aínda nos nosos días, situado nos acantilados da serra da Capelada, no extremo norte da provincia coruñesa.
15 Santuario situado en Barro, a uns 15 quilómetros ao norte da cidade de Pontevedra.
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CM: Moi a., v. 2, Cas veliñas que truxeron, v. 3; C4: alomeado, v. 2.

23.

As chaves d’ó Ceo tên
San Pedro muy bên gardadas
pra non deixar entrar n’él
as almas empecatadas.

24.

A Virxen d’a Pilingrina
tên á cabaza dourada
que ll’á dou ó San Jose
para beber auga clara.16

C4: Pelengrina.

25.

Meu santiño San Martiño,
¡que lle foron levantar!
que tiña un hôme môrto
debaixo d’ó seu altar.17

26.

O adro d’ó San Martiño
tên vintêcinco escaleiras
para subir é baixar
todas as namoradeiras.

27.

Meu Santiño San Martiño
botôu pol-á porta fôra
en manguiñas de camisa
tocando n’unha viôla.

28.

Miña Madre d’á Peneda
funll’á barrer á Capilla,
y-éla d’ó alto me dixo:
„Dios ch’ó pague miña filla[“].18

16

Vid. nota ao núm. 11.
Esta copla leva en C4 a indicación “Desafío”, xunto con outras tres (as que levan os núms. 27, 29 e 30 desta
sección), o que parece indicar que pertence a unha serie máis ampla na que probablemente os devotos e devotas
disputaban entre eles quen gababa máis ao santo ou con máis gracia. Venérase en Salcedo, preto de Pontevedra.
18 Trátase dun dos santuarios de máis sona tanto no sur de Galicia como no norte de Portugal, onde está situado,
na aba sur da serra da Peneda, a uns 28 quilómetros de Melgaço por estrada.
17
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29.

Meu Santo San Xulian,
quên vos puxo á taberneiro;
n-a vosa porta mayor
vex’un ramo de loureiro.

30.

Meu Santo San Xulian
êu á vosa porta estôu,
si non me dades licencia
éu para dentro non vou.

31.

Nosa Señora d’ó Cármen,
devolveim’ó que perdín;
perdín á miña naiciña
n-a ribeira de Marin.

32.

A Virxen d’á Pelengrina
lévanna en carro de prata
os devótos qu’enfermiños
Ela sanóu co-á sua gracia.

C4: Levana en, v. 1, Xa sanou, v. 4.

33.

Dos doce meses d’ó ano
como Agosto non verés
en que á Virxen se festexe
en tantos sitios â vez.

34.

Señora Santa María,
Señora Santa Susana,
libraim’á miña alma
d’á boca d’á martarata.

35.

Santa María Adina,
Adina, á de Padron;
Anque non lle vín á cara
lévoa n-ó corazon.

36.

Teño d’ir á Santa Emilia,
á Santa Emilia d’ó Monte;
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teño d’ir á Santa Emilia
por beber n-á sua fonte.
37.

O noso Santiaguiño tên
unha gran espada d’ouro
que á ganóu n’outro têmpo
peleando contr’ô Mouro.

38.

Virxen d’ó Carmen quirida,
amparo d’os mariñeiros
ampáram’á mín que vôu
para Reynos estranxêiros.

C4: querida, v. 1.

39.

Si os ollos che dôn, miniña,
lav’ôs con auga de rôsa
ê rézall’á Santa Lucia
que ch’ê Santa milagrosa.

C4: meniña, v. 1.

40.

Miña Virxen d’os Remedios
dádem’un remedio á mín
que consôlo non atôpo
desde qu’â miña nai perdín.

41.

Miña Virxen d’ó Amparo,
vôso amparo quêro tér
pra pedir pr’os meus fillos
que non têñen qué comér.

42.

San Têlmo leva n-a mán
ó barco d’ó mariñeiro,
c’o Santo ê patron d’éles
é tamên seu compañeiro.19

19 O Santo Erasmo ou Eremo, pronunciado vulgarmente Sant Elmo, foi patrón dos mariñeiros do sur de Italia
desde o século IX; de alí espallouse o seu culto pola costa mediterránea de España e, máis adiante, confundiuse
con San Pedro González, que predicou en Galicia e Portugal no século XII e ao que se atribúen feitos prodixiosos, algúns deles en relación co mar e os mariñeiros. O contido deste texto e mais do seguinte reproduce con fidelidade a imaxinería tradicional deste santo (Vid. C. González Pérez, op. cit. na nota ao texto núm. 2 desta sección).
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43.

San Têlmo leva n-a mán
á vêla de alomear
ô marino pol-as noites
para poder navegar.

C4: alumear, v. 2.

44.

Miña Virxen d’os Praceres,
sémpre vos van á rezar
os probiños mariñeiros
cando marchan para ó mar.
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MORALES Y SENTENCIOSAS
1.

Maruxiña, dônch’os ollos,
rézall’a Santa Lucia
que ch’os abra pol-a noite
é ch’os cerre pol-o dia.20

2.

Vait’á casa meu miniño
deix’á gaita n-o lugar,
que tês as cabras n-o monte
y-as bacas por matar.

C1: Deixa a g. no lagar, v. 2; E as vacas por pastar, v. 4; C2: meniño, E as ... pastar;
C4: para pastar.

3.

Eu bên ch’o dixen, meniña,
eu bên te desengañei,
díxenche qu’êra casado
agora, que che farei.

C1: che, v. 1; v. 4, admirac. final.

4.

¡Ay que piñeiro mais alto!
¡que táboas dará ô correr!
Os amores d’un casado
ê morrer pra non comer.

C2: mas, v. 1; sen admiracións.

5.

Peina, meniña, ó cabelo
ê non seas perguiseira,
qu’ó cabelo ê á honra
d’unha meniña solteira.

6.

Canteiriño pica, pica,
pica n-a pedra miuda;
pica n-a muller allea,
qu’outro picará n-a tua.

C1: culler, v. 3, c’outros picarán, v. 4; C2: qu’outros picarán; C4: Pica, pedreiriño, pica, v. 1,
Qu’outros picarán, v. 4.
20

Publicada por M. Murguía en El Museo Universal, núm. 2 (1858), p. 30.
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7.

Si quêres c’ó carro cante,
móllall’o eixe n-o rio,
que dempois de remollado
canta com’un asubio.

C1, C2: eixo.

8.

Eu non son21 carballo tôrto
que vote á rama dereita,
nin ningun home casado
traer á barba bên feita.

C1, C2, C4: vin, v. 1.

9.

Por qué non te casas, Pedro,
por qué non te casas, Juan:
-As que me dán, non-as quêro,
as qu’êu quêro non mas dán.

C1: I as, v. 4; C2: As que quero, v. 4.

10.

Bota leña n’ese lume:
-é verde é non quêre arder;
á muller d’un ruin home
mais ll’e valera morrer.

C1, C2: quer, v. 2.

11.

Non hay cántiga n-o mundo
que non teña seu refrân,
nunca ninguên faga conta
sinon d’ó que tên n-a mân.22

C1, C2: senon, v. 4.

12.

O casado, casa quêr,
ó solteiro, non ll’á dán;
ó qu’ha de ser casadiño
ha de facer pol-ó pan.23

21

É un erro pola forma vin, que, en verdade, non está moi clara no manuscrito base (C2 neste caso).
Anotación do autor na marxe esquerda: “Repetida no 101, Varias”. Esta cantiga foi recollida a fins do s. XVIII
polo Padre Sobreira (Idea de un diccionario..., p. 204) e reproducida moitas veces; Casal tomouno de De la Rada
(Viaje..., p. 582).
23 Anotación do autor na marxe esquerda: “Vid. 68”. Recollida a fins do XVIII polo Padre Sobreira (Idea..., p. 210)
e publicada xa no XIX, entre outros, por Valladares (Diccionario, p. 532).
22
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C1, C2: Ao, v. 2.

13.

A Castilla ván os homes,
á Castilla por ganar;
Castilla queda n-a terra
pra quên quêre traballar.24

C1: para quen quer, v. 4; C2: pr, v. 2, queira, v. 4, e anot. a carón do v. 3 “eche Galicia”
como variante de “queda na terra” .

14.

Uns corren para Castilla,
outros corren para acá,
é solo Dios ê quên sabe
en donde á fortuna está.25

C1, C2: Cais, v. 1.

15.

A raiz d’un toxo verde
ê muy mala d’arrincar;
os amores d’algun dia
son muy malos d’olvidar.

C1: do, v. 1, moi, v. 2; C2: tronco por “toxo”.

16.

Â raíz d’un toxo seco
heche malo d’arrincar;
fai com’os amores vêllos
que son malos d’olvidar.

C1: tronco verde, v. 1, É mui malo, v. 2.

17.

A sardiña y-ó xurél,
como brincan n-o panél;
redondiña é bên feitiña,
asi ha de ser á mullêr.

C1: A xardiña e o xurelo, v. 1; C2: e o x., v. 1.

18.

Si quêres c’ó rio corra,
quitall’unha legoada;

24 Este texto foi publicado por primeira vez en 1863 por López de la Vega en Galicia. R. U., 3, p. 242; Casal
tomouno da Historia de Galicia (p. 254) de Murguía, xunto co texto que vai a continuación.
25 Anotación do autor na marxe: “Vid. 128”. Vid. nota anterior.
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si quêres c’ó amor me entre
non me poñas mala cara.
C1: leguada, v. 2, No’me, v. 3.

19.

Si quêres qu’auga corra,
quitall’o terron á presa;
olvideite, queridiño,
olvideite, non me pesa.

C1: torrón, v. 1, Olvidarte, vs. 3 e 4; C2: Olvidarte, id.; C4: queridiña, v. 3.

20.

O gaiteiro, sin á gaita,
non tên donaire nin sal;
fai com’á muller sin roca
que maldita cousa val.

21.

Almendrillas n-as orellas
maldita gala vos ê;
unha voa camisiña,
un vó zapato no pê.

C4: Almendriñas, v. 1.

26

22.

Todol-os que dán son vós,
miña Virxen d’á Lanzada;
todol-os que dán son vós
menos os que non dán nada.

23.

O zapato quêr á media,
á media quêr ó zapato;
á meniña qu’ê bonita
tamen qu’êr ó mozo guapo.

24.

A sardiña cabezuda
tên un corte n-a cabeza,
os homes qu’agora hay
non quêren sinon riqueza.26

En C4 esta copla e mais a núm. 27 desta sección levan a anotación “Desafío”.
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25.

O que teña rapaciños
por forza tên que cantar;
cantas veces cantará
tendo ganas de chorar.

26.

Quên che me déra unha nai
anque fora d’unha silva
anque’á silva me picara
sempr’eu era sua filla.

C1, C2: C’anque, v. 3.

27.

Non quêro casa caída
nin parede arruinada;
adios miña meniña,
donde non hay, non hay nada.

28.

Â tua nai, xa ll’ó dixen,
á teu pai voull’ó á decer;
á tí non che digo nada,
fai ó que che parecer.

C1: omite a d., v. 2.

29.

Calquêra moza d’aldea
que viste dengu’ê mantelo,
vale mais c’unha d’a Vila
vestida de terciopelo.

30.

N-a miña vida tal vín,
trocar ó grán pol-á palla;
olvidar á unha solteira
por querer á unha casada.

31.

Duas cousas hay n-ó mundo
qu’êu non podo comprender;
os curas, ir ó inferno
y-os médicos, morrer.

C1, C2: E os, v. 4.
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32.

Âs môras nunca vayas;
qu’a silveira tên espiñas;
non suceda qu’ô collelas
saques as mans feridiñas.

C1: amoras, v. 1, mas, v. 4; C2, C4: amoras.

33.

Âs moras, tí non vayas,
qu’as moras son indinas;
non che pase c’ô collelas
saques as mans manchadiñas.

C1, C2, C4: amoras, v. 1 e 2.

34.

Dall’á panza27 vós caldos
de galiña é de perdíz,
as sopiñas de pan branco
y-ó vó viño d’ó pais.

C1, C2: parida, v. 1; C4: Dadell’a panza, v. 1.

35.

Unha terra bén labrada,
si lle dán bên á lavor;
colléndolle bên ó fruto
cada vez ó dá mellor.

C1: o labor, v. 2, Comenzando á da-lo, v. 3; C2: o labor, v. 2, riscado o v. 3.

36.

Oliveira derramada,
sempre parece oliveira;
á meniña bên casada,
sempre parece solteira.

37.

Dádelle limosna ô cego,
dalla por amor de Dios,
que nunca vôs teñás os ollos
com’o cego tên os seus28.

27 Parece erro de lectura por parida, pouco claro no manuscrito base (C2); na versión posterior, sen embargo,
figura panza.
28 A rima parece pedir un “Deus”, tal como aparece nos manuscritos base, e non o “Dios” do texto. Iso supoñería
ou ben unha orixe antiga, anterior á adopción do castelanismo, ou ben unha forma literaria culta.
As formas dalla e teñas son plurais: a 1ª, variante da máis espallada “dádella” e a 2ª, de “teñades” (sen til no ms.)
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C1: Deus, v. 2, Qu’inda vos teñades ollos, v. 3; C2: Deus, v. 2, teña-los o., v. 3, e anot. na
marxe “Quinda vos” como var. de “Que nunca vos”.

38.

Pasei pol-á tua porta,
pidin auga, nom-á dêches;
en pasando pol-á miña
farei como tí fixêches.

C1: Pedinch’auga, non ma, v. 2; C2: augua non ma, v. 2; C4: Pedin augua non ma, v. 2.

39.

Pasei pol-á tua porta,
pedin auga, nom’á dêches;
válgach’ó dêmo, meniña,
que tan cruêl te fixêches.

C1: Pedínch’augua, non ma deche, v. 2; C2, C4: augua non ma, v. 2.

40.

O vênto que vên d’ó monte,
pra mín vên d’encomenda;
busca, galan, que[n]te quêira
qu’êu teño quên me pretenda.

C1, C2: Para, v. 2, quen te, v. 3; C4: quen te, e “que” riscado.

41.

Loureiro d’ó pé d’ó rio,
dall’ó aire é vanquelea,
ó galán qu’á tí te quêre
pol-á porta che pasea.29

C4: vangolea, v. 2.

42.

Eu subin á un limoeiro,
enriba dormin un sono;
eche têmpo bên perdido
ó falar con quên tên dono.

C1: omite ben, v. 3.

43.

29

A cantíga que me dixêches
no m’a digas duas veces;
á semana tên seis dias,
ó ano tên doce meses.

Esta peza e a anterior parecen parte dun desafío, aínda que o autor nada indica ao respecto.

65

C1: omite me, v. 1, non a, v. 2; C2: non ma, v. 2.

44.

Portugues, no-me ronques,
non gastes tanta parôla,
que xa fun á Portugal
é Portugal no-me namora.

C1: non me, vs. 1 e 4, Nin g., v. 2, m’enamora, v. 4; C2: non me, v. 2.

45.

Dam’un bocado de pan
d’ese que’stás comendo;
pouca caridade tédes
pr’ó que s’está morrendo.

C1: que estades, v. 2, Para quen se, v. 4; C2: que estades, v. 2, para quen está (cunha riscadura antes de “está”), v. 4.

46.

Bailade, nenas, bailade,
Divirtivos eiquí n-a terra,
qu’a vida logo s’acaba
y-a môrte logo vos chega.

C1, C2: divertirvos acá, v. 2.

47.

As follas que lev’ô vênto,
non se sabe onde ván dar;
as palabras que se soltan,
tampouco onde ván parar.

C1, C2: leva o aire, v. 1; donde, v. 4.

48.

Non todos qu’á romeria ván
entran á Igresia á rezar;
unhos poucos van pol-ó santo,
os mais ván por bailar.

C1: romaxe, v. 1, n’igresia, v. 2, Uns, v. 3; C2: romaxe, na igresia, Uns.

49.

30

O mar enche é devora,30
todo leva para dentro;
¡nosa Señora d’á Renda
levaime par’ó Convento!

Parece erro de transcrición por “devala”, pois así figura en C2 e C1 pero non en C4, que transcribe “devora”.
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C1: devala, v. 1, ¡Lévana par’o Convento!, v. 4; C2: devala, levaime [=lectura dubidosa] pa.

50.

Rosiña, anda descalza,
Rosiña por que n-a casa está;
á casa d’ó zapateiro,
Rosiña, bên á sabrá.

C1: porque quería, v. 2, Qu’a casa, v. 3, sabía, v. 4; C2: por que quería, v. 2, sabía, v. 4; C4:
v. 2: Sempre n-a casa esta e anot. por riba como var. “Rosiña por que”.

51.

A miña chaqueta nova
tên vintecinco votons,
ganeinos con moita honra
n-á espicha de Don Ramon.

C4: anot. na marxe: “Desafío”.

52.

O meu refaixo amarelo,
no-mo diu ningun galan;
ganeino con moita honra
n-a espicha d’ó Catalan.

C1: v. 1: A miña chaqueta nova e anotado ao pé: “En otras O meu refaixo amarelo”; No-mo
dou, v. 2; C2: Non mo dou; C4: anot. na marxe: “Desafío”.

53.

Arm’a bêla, arm’á bêla,
mariñeiriño d’ó mar;
arm’á bêla, arm’á bêla
que bên á sabes armar.

54.

A taberna d’ó bô viño
non necesita de ramo,
á rapaciña bonita
non precisa de reclamo.

C1: de vo, v. 1.

55.

Eu nacin para morrer,
que para morrer nacin;
dáseme qu’hei de pasar
camiño que nunca vin.

56.

-Dime tí, miña miniña,
ó namorar cómo ê:
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-Derramar á pereiriña,
ê botar á rama ô pê.
57.

Sempre m’andas preguntando
pol-á vida dos casados;
a vida, non era mala
sinon foran os cuidados.

58.

Toma nena31 d’á Camiña,
non quêro dar sin tomar,
que n-a miña terra se usa
qu’ó que toma ha de dar.

C1: nena da caniña, v. 1, nin tomar, v. 2, omite qu’inicial, v. 4; C2: nena, nin t.; C4: nena,
caniña, nin t.

59.

Unha señora me dixo,
outra me mandou decer;
que non andase de noite
que m’habían de prender.

C1: siñora, v. 1.

60.

Unha señora me dixo
debaixo d’ó castiñeiro,
unha señora me dixo
que non rompes’ó pandeiro.

C1: mo dixo, v. 3; C2: castañeiro.

61.

A castaña n-o ourizo
trae moita grabedade;
quên mais sabe, mais aprende;
quên mais aprende, mais sabe.32

C1: traje, v. 2.

62.

31
32

A castaña n-ó ourizo
quixo rir e rebentou;
caiu d’ó castaño embaixo,
vel-ahí ó que ganou.

No texto, “neña”, probable erro.
Cantiga recollida a fins do s. XVIII polo Padre Sobreira (Ensayo..., p. 259).
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C1: abaixo, v. 3.

63.

Espéra[ra]te33 n-ó monte
arrimadiño á unha pedra,
-¿Cuidas que non ê pecado
engañar á quên espera?

C1: Esperaráte, v. 1.

64.

Non quêro nada d’ó dado,
qu’ó dado algo requêr;
quêro ser muller honrada,
quêro ser boa muller.

65.

Non hay fianza n-os homes,
n-os homes non hay fianza;
todal-as horas d’ó dia
toman os homes mudanza.

66.

Tres anos te pretendín
é non puden facer nada,
qu’unha muller que non quêre
ê mais firme qu’unha muralla.

C2: non quer, v. 3.

67.

Pandeiro de catro esquinas
bên pudera ser de nove;
bên puderas tí, meniña,
dar á limosn’ó probe.

C4: catro puntas, v. 1, Ben podia, v. 2, Ben podias, v. 3, Darlle limosna a un pobre, v. 4.

68.

O casado, casa quêr,
outro dote non ll’ó dan;
ó qu’ha de ser casadiño
ha de saber ganar pan.34

33

No ms., “espérate”, probable erro por “esperárate”, aínda que C2 e C4 tamén presentan esa mesma forma.
Anotación do autor na marxe: “Vid. 12”. Trátase, en efecto, de dúas variantes moi próximas, baseadas nun
refrán (Vid. X. Ferro, op. cit., p. 379); é canción antiga, recollida xa no s. XVIII por Sobreira (Idea de un diccionario, p. 210) e moi repetida nos cancioneiros posteriores.
34
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69.

Nunca vín rio sin ponte
nin muiño sin rodicio;
nunca vín rapaz cativo
que non fóse alabadizo.

C2: anot. na marxe “aguaceiro” e “putañeiro” como vars. de “sin rodicio” e “alabadizo”, respectivamente; CM: vin mozo solteiro, v. 3, Asentado do xuicio, v. 4.

70.

Anda vêllo, dam’á filla,
no-n á deixes envellecer,
que non son verzas d’á horta
que volvan á enverdecer.

C4: cas’a f. (abaixo)e dam’a f.(derriba) formando chave, v. 1.

71.

Non te namores, meniña,
meniña, non te namores;
non te namores, meniña
d’as palabriñas d’os homes.35

C2: Anot. antes de das (v. 4.) a var. “Nas”; CM: en palabriñas, v. 4.

35

72.

O zapato que m’apreta,
tamen’ ó sei alargar;
tamen sei tomar amores
tamen-os sei olvidar.

73.

A lua cando se pôn
sempre deixa craridá;
anque teñas amor firme
non ll’e contes á verdá!

74.

O que tên amores lonxe
é regueiros que pasar,
fai falta ponte de pedra
que de pau ha de quebrar.

75.

Na subida d’ó monte
é n-a baixada d’ó Couto

Anotado na marxe polo autor: “Vid. 131”.
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todol-os que beben viño
non chaman borrach’ó outro.
76.

Manoeliño anda n-o monte
co-á capa remendada;
deixa andar á Manoeliño
que como vive, asi acaba.36

C4(a): Manueliño, vs. 1 e 3; C4(b): Manuel, tí andas no, v. 1, Co-a roupiña r., v. 2, Deijate,
Manuel, andar, v. 3, Qen mal anda, mal acaba, v. 4.

77.

Olvidácheme por probe,
tiveche xusta razon,
amor probe, limon verde
sirve cando hay ocasion.37

C2: pobre, vs. 1 e 3, Tubeche, v. 2.

78.

Moita cinta n-ó sombreiro,
ringorrangos n-á casaca;
quêira Dios, meu amorciño,
teñas fariña n-á casa.

79.

Esta noite hei d’ir á tuna
c’un pau d’oliveira branca,
ó que gasto de zapatos
tame-n ó forro de manta.

C2: blanca, v. 2.

80.

O amor qu’ha de ser meu,
ha de têr a man lixeira
ha de coller á rosiña
sin avalar á roseira.

81.

Traes ó sombreiro ô lado
pra que che vexa ó pelo,

36

A versión de C4(b) foi publicada por Rodríguez Marín, op. cit., t. 4, p. 244, que a recibira de Valladares, quen
tamén a publica no seu Diccionario, p. 366. Tamén se recolle como refrán (Vid. nota 21).
37 Publicada por F. Romero Blanco en 1880 na Revista de Galicia (núm. 16), que dirixía Pardo Bazán na Coruña
e moi semellante ao núm. 190 da sección “Amorosas”.
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non por eso ês mellor mozo,
non te has casar mais cedo.
C2: che vexan, v. 2, Nin por, v. 3, Nin te has de c., v. 4; C4: anot. na marxe: “Desafío”.

82.

Solteiriña, non te cases
mira que ch’ê gran descanso
dár unha volta n-a cama
com’á troita n-o remanso.

C2: “descanso” vai sobrescrito a “regalo”, v. 4.

83.

Teño sono, dormir quêro,
â cama me vôu deitar;
ó que quêr rondar, que ronde,
qu’êu non ll’ó podo privar.

84.

-Aloméame candil,
que me quêro ir pra cama,
como ch’hei d’alomear
sinon ês á miña dama.

85.

O cantar quêr vir de gracia,
y-ó vailar quêr aprender;
y-ó que anda pol-ó mundo
todo ll’e cumpre saber.

C4: compre, v. 4.

86.

Canta rola, canta rola,
canta rola n-o teu souto;
coitadiño d’ó qu’espera
pol-ó qu’está n-a man d’outro.38

C2, Cuitadiño, v. 3; C4: rula nos tres casos.

87.

Home probe, non te cases
con muller que rica sea;
por calquera chiquichaque
tod’ó quêr mandar éla.

38

Esta cantiga, recollida polo Padre Sobreira a finais do s. XVIII, foi publicada en 1865 na revista coruñesa
Galicia. Revista Universal de este Reino, núm. 5, p. 335.
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C2: pobre, v. 1, Todo ó quere m., v. 4.

88.

Soldadiño d’acabalo
levas á morte contigo,
levas á muller allea
sin licencia d’ó marido.

89.

Casadiña de tres dias
manda traballar ó home
que n’esta terra hay un uso,
ó que non tên, non-ó come.

90.

Parvo me chaman á min
y-o parvo ê ó d’ó lugar
que traballa e nunca come
y-eu como sin traballar.

C2: E-i-eu c., v. 4.

91.

Ó carballo qu’ê pequeno,
tamen fai pequena sombra;
ó rapaz que xa ê bonito
pouca fachenda ll’abonda.39

C4: A meniña qu’é bonita, v. 3 e riscados “rapaz” (debaixo de meniña) e “xa” (entre que e é);
anot. “riqueza” derriba de fachenda, v. 4.

92.

O muiño, roise, roise;
si se roe, vain’o parar;
anque son filla d’un probe
comigo non vou rogar.

C2: pobre, v. 3, Conmigo, v. 4; C4: anot. na marxe: “Desafío”.

93.

Tí dices que non, que non,
eu digo, qu’ha de ser;
tanta auga da n-a pedra
que á fai amolecer.

C2: Tanto a augua da, v. 3.

39

Anotado na marxe polo autor: “Vid. 122”. Publicada por Valladares, Biblioteca de las Tradiciones Populares, p. 48.
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94.

Asubía, asubia,
asubía, que fai vento,
tamen êu asubiaba
cando era d’ó têu têmpo.

95.

Posto n-á pedra d’ó couto
vexo San Martiño e rís,
anque che son pequeniño,
ben che sei ó que me dís.

C2: e Iris [lect. dubidosa], v. 2; C4: anot. na marxe “Desafío”.

96.

Unha vella mui bên vella,
vêlla com’o mêu chapêu;
tratáronll’ó casamento
y-erguíu as mans ó ceo.

C1: E ergueu, v. 4; C2: moi b., v. 1, E ergueu; C4: I-ergueo as mans pra ó c., v. 4.

97.

Pensa[rá]s por que che falo ...
ê por entretenemento,
n-á tua vida entrarás
d’os meus botons pra dentro.40

C4: Pensarás, v. 1.

98.

Miña nai, miña naiciña,
miña nai, non teño outra,
unha mañan de xiada
mandoume lavar á roupa.

99.

Paxáro que vás voando
por riba d’ese Convento,
lévam’esta carta, leva
á meu hirman qu’esta dentro.41

100.

Paxáro que vás voando
por riba d’ó pumariño,
has de levarm’esta carta
ó Cura de San Martiño.

40

O sentido parece pedir pensarás, como figura no manuscrito posterior (C4), único termo de comparación pois
en C1 e C2 non se recolle a cantiga.
41 Publicada por Rodríguez Marín (a quen lle fora fornecida por Murguía), op. cit., t. 5, p. 75.
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101.

Eu quíxenme casar,
miña nai non me deixou;
agora vou por soldado,
boa mullêr me buscou.

C1: queríame, v. 1, Ahora, v. 3; C2, C4: queríame, v. 1.

102.

Aquela miniña chora
êu bên ll’e sei ó sêu mal;
que se quêr casar comigo
é seu pai non m’á quêr dar.

C1, C2: meniña, v. 1; conmigo, v. 3; C4: meniña.

103.

Eu caseime por un ano
por saber que vida era;
ó ano vais’acabando,
solteiriña quên me dêra.

C1: vai acabando, v. 3.

104.

Agora que bên ó novo
casamentos qu’ha d’haber;
hase de casar á fame
co-as ganas de comer.

C1: omite qu’, v. 2.

105.

Non te cases c’un viudo,
c’un home que xa enviudou,
non quêiras criar os pitos
qu’outra galiña deixou.

C1: Con home, v. 2; en C2 anot. na marxe “Non me cases miña nai” como var. do v. 1, e
“Que non quero criar pitos” como var. do v. 3.

106.

-Adios, miña miniña,
terra fria non dá pan;
vale mais quedar solteira
que casar c’un balandran.

C1, C2: meniña, v. 1.

107.

-Cásate casamenteiro;
eu non me quêro casar,
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que sei á vida que levo
é non sei á qu’hei levar.
C1: no’me, v. 2; hei de l., v. 4.

108.

Eu caseime ê suxeteime,
ojalá non me casara;
de solteira, roupa nova;
de casada, remendada.42

C2: xujeteime, v. 1.

109.

Paxáro que vas voando,
as prumas che van caendo;
¡Si souperas paxariño
de tí ó que van decendo!

110.

Miña nai fíxom’un dêngue,
eu non ll’o quixen romper;
unha señora d’un dêngue
ê muy mala de mantér.

C4: Qu’ unha s. cun dengue, v. 3, e anot. a var. “poñer” derriba de “romper”.

111.

Pereira que non tên peras,
quên ha d’ir arriba d’éla;
Miniña que non tên honra,
quên se casará co-éla43

C4: Meniña, v. 3.

112.

Sêi cantar é sêi bailar,
todo se me dá n-á man;
tamen sei cavar ó millo
pol-o mes de San Xuan.

C2: beilar, v. 1.

113.

42
43

Sei cantar é sei bailar,
eu de todo sei facer;
como son filla d’un prôbe
todo me cômpre saber.

Publicada en 1883 por M. Martínez González, Poemas gallegos, p. 115.
Publicada en Valladares, Diccionario, p. 202.
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C1: pobre, v. 3; C2: beilar, v. 1, facere, v. 2, pobre, v. 3, sabere, v. 4.

114.

Namoreime de tí, miniña
por que t’oin cantar bên,
agora morro de fame
y-ó cantar non me mantên.

C1(a): Namoreim’en ti, meniña, v. 1, porque me cantabas, v. 2, ahora, v. 3; omite y inicial,
no’me, v. 4; C1(b): meniña, v. 1, Ahora, v. 3, omite y, v. 4; C2: Por que t’ouvin c, v. 2,
Ahora, v. 3, omite y, v. 4.

115.

Non teño ganas de rir,
nin de rir, nin de chorar;
teño ganas de durmir,
de durmir é descansar.

C1: cantar por “chorar”, v. 2, dormir, vs. 3 e 4; C2: dormir, vs. 3 e 4.

116.

Cantai mozas, eiqui todas,
cantai, que non quede unha;
c’o cantar y-ó bailar
non he deshonra ningunha.

C1(a): aquí, v. 1, e o b., v. 3; C1 (b): , cantai todas, v. 1, , non quede ningunha, v. 2, e o b., v. 3;
C2: aquí, e o b., e anot. na marxe “cantai” como var. de “aquí”, no v. 2.

117.

-O que non canta nin baila,
¿qué vai buscar ó serán?
Vai buscar catro mentiras
por tér que contar mañan.

C1: sarán, v. 2, Pra ter, v. 4; C2: “sarán” aparece corrixido por “serán”.

118.

Axudádem’á cantar
qu’estou en terriña’ allea,
axudádem’á cantar,
mociñas d’á miña aldea.

C1, C2: intercambiados vs. 2 e 4.

119.

Si quêres á boa vara,
vai-n-a buscar ó salgueiro;
si quêres á boa moza,
chíscall’ó ôllo primeiro.
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120.

O viño, é cousa santa
que naceu n-a cepa tôrta;
á unhos prívall’ó sentido,
outros non cêrtan co-á porta.44

CM: á uns p., v. 3; C4: da c., v. 2.

121.

Ventana, sobre ventana,
sobre ventana, unha xaula;
ó mozo que moitas busca
ha d’encontrar unha maula.

122.

O carballo qu’ê pequeno
tamen fai pequena sombra;
á miniña qu’ê bonita
pouca riqueza ll’abonda.45

CM: meniña

123.

Vamos indo, vamos indo
par’ó servicio d’ó Rey;
os ricos, quedan n-a terra,
eu como son probe, irei.

C1: pobre, v. 4 e anot. como var. do v. 4: “Que eu son pobre e non librei”; C2: pobre; C4:
Para servicio, v. 2, E i-eu que son pobre, v. 4.

124.

Pol’amor d’ó haino, haino,
haino, que no-no houbera;
pol’amor d’ó haino, haino
vou pra fora d’á têrra.

C1, C2: Vou para, v. 4; C4: no-n’h., v. 2.

125.

Miña sôgra quêrme mal,
miña cuñada, tamên;
quêirame bên ó meu hôme,
non se me dá por ninguên.

C2: Quirame b., v. 3, e anot. na marxe “damo” como var. de “home”.

44
45

Publicada por Fermín Casares na Biblioteca de las Tradiciones Populares, p. 26.
Anotado na marxe: “Vid. 91”. Vid. a nota correspondente a ese texto.
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126.

A miña roca, espanada,
meu fusiño, por encher;
á miña sôgra enterrada
é meu hôme por nacer.

C1: espenada, v. 1; o meu, v. 4; C2: espenada.

127.

O secreto d’ó teu peito
non contes á teu amigo;
á amistá lôgo s’acaba
y-él che sirve de testigo.46

C4: N’o c., v. 2.

128.

Unhos corren pra Castilla,
é ôutros corren pra Cais;
solo Dios é quên sabe
á dónd’á fortuna está.47

C1: Uns, v. 1; omit. e inicial, Cais, v. 2; E solo, v. 3; En donde, v. 4.

129.

Sementei millo miudo
é no-me quixo nacer;
cálate, millo miudo,
inda m’has de conocer.

130.

O que tên xornaleiros
é nunca os vai á vér,
venda logo ó que tivere
para tér con qué os mantér.

C4: Pra ter, v. 4.

46
47
48

131.

Non te namores, miniña,
miniña, non te namores;
non te namores, miniña
d’as palabriñas d’os homes.48

132.

Mociña d’Abelendo,
si quêres ser honrada,

Procedente da colección de Saco, foi publicada en 1877 por Milà, op. cit., núm. 6.
Anotación do autor na marxe: “Vid. 14”. Efectivamente son moi semellantes.
Anotado polo autor na marxe: “Explicad. Vid. 71”. En realidade son idénticas.
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traballa pol-ó dia,
durme de noite n-á cama.
133.

Si te vas á romeria
tan solo para bailar;
tên cuidado ó dar as voltas
non dés de tí que falar.

134.

Gobérna tí, gobérne él,
todos quêren gobernar,
ou ó goberno tén mél49
ou non m-o sei espricar.

C4: Goberna tú, goberna el, v. 1.

135.

Non digas qu’ó rio fuche,
s’as pérnas non te lavache;
non digas que misa oiche
se solo n-a Igresia entrache.50

C4: que fuch’ó rio, v. 1, Nin digas qu’a misa, v. 3, Si v. 4.

136.

Os prados quêren procuro;
os labramios labrador;
ó que solteiro morreu
nunca foi namorador.

C4: valdíos e “labramios” escrito xusto derriba dela, con letra algo máis pequena e como formando chave, v. 2.

137.

Pereiriñas de Don Guindo,
que vos destrozou ó vênto;
á culpa tívoa ó aire
é non collervos êu á tempo.

C4: túvoa, v. 3, omit. eu, v. 4.

138.

49
50

Eu son crara com’á auga,
nacin n-á fonte sin lodo;
eu son bóa par’ó mundo
y-ó mundo heme falso en todo.

No ms. me,l [sic]. Publicada no Diccionario de Valladares, p. 286.
Ibíd., p. 325.
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C4: augua, v. 1.

139.

Por cantar’ e’star alegre
nunca se perdeu ningun,
pérdese por murmurar
á vida de cada un.51

C4: Perdeuse, v. 3.

140.

Antonio, méu Antoniño,
en estudiar non te mates;
ó estudiar para tí
ê pidirll’ó olmo tomates.

C4: pedirll’o, v. 4.

141.

Si quêres chegar á vêllo,
á vêllo, tendo salú;
traballa é non t’apresures,
qu’á pereza non ê virtú.

142.

Cando cante ó galo ô dia
levántate, deixa ó teu lêito,
qu’ó dormir moito non ê bó
nin fai nada de proveito.

C4: Que dormir moito n’ê bo, v. 3.

143.

O soldado, vaise, vaise,
vaise, lévano á guerra,
[Quen] sabe si volvrá vivo
ou sano pra sua aldea.52

C4: Quen sabe si vendrá vivo, v. 3.

144.

51
52

Ôs homes non ll’e consintas
c’un abrazo eles che dén,
tras d’ó abrazo vai un bico
é lôgo nad’os contên.

Ibíd., p. 370.
Engado o “que” inicial, tal como pide o sentido e figura en C4.
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145.

Por de noite nunca sallas,
miniña d’ó téu lugar,
por de noite nunca sallas
anque faga bó luar.

C4: Meniña, v. 2.

146.

No-me chames mala lengua,
que mala lengua non son;
chámame „digo verdades“,
qu’êu mintir non minto, non.

C4: Non me, v. 1, mentir, v. 4.
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AMOROSAS
1.

Vénte sentar ô mêu lado
tí n’unha pedra, êu n’outra,
así chorarémos xuntos
á nôsa fortuna pôuca.

C2: anot. na marxe: “Vente miña queridiña” como var. do v. 1, e “Sentate n’unha” como
var. de “tí nunha pedra”.

2.

Namoreime d’unha Rosa,
piquêime n-os seus piquiños;
¡non s’habia de picar
quên con Rosa tên brinquiños!

3.

Maruxiña d’á forneira,
hoxe tua mai coceu,
dam’un pedazo de bola
pol-á may que te parêu.

C1: nai, v. 4. C2: nai, v. 4, e anot. na marxe “Maruxiña, Maruxiña”, como var. do v. 1.

4.

Tanto teño d’ir é vír,
Maruxiña, ô têu lugar;
tanto teño d’ir ê vir,
que d’unha t’hêi de levar.

5.

Moito teño que dicirche,
moito teño que contare;
d’aquelas palabras tristes
que me fixêron chorar.53

C1: decirche, v. 1; C2: decirche, v. 1, chorare, v. 4.

6.

Pol-á mar abaixo vai,
pol-á mar de Redondela,
pol-á mar abaixo vai
quên n-ó corazon me lêva.

53

Esta cantiga habíase de cantar engadindo un -e epentético a cantar(e) e chorar(e), como adoitaba facerse nas
rimas agudas. O copista, neste caso, vacila entre adoptar a norma escrita ou a expresión oral.
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C1: Quen-o corazón che, v. 4; C2: Quen-o c., v. 4.

7.

Maruxiña, si te vâs,
déixam’unha relembranza;
ô pê d’ó carballo verde
un ramiño d’esperanza.

C2: anot. na marxe “Josesiño”, como var. de “Maruxiña”, e “En cada salgueiro vende”,
como var. do v. 3.

8.

Maruxiña, foi á fonte,
moito tarda, que non vên;
ou rompeu ó cantariño,
ou en amores se detên.

C1: Mariquiña, v. 1.

9.

A tua honra, meniña,
xa che pasou Redondela;
si me pagas con diñeiro,
êu che direi quên-á lêva.

C2: anot. na marxe “A tua honra vuou”, como var. do v. 2, “á” como var. de “con” (v. 3),
e “Direiche quen na levou”, var. do v. 4.

10.

Embarquêime n-ó Ulló,
fun desembarcar á Vigo;
non me sigas as pasadas,
que non me caso contigo.

11.

Non hay ôllos que me gusten
com’eses têus, meu José,
de tantos como hay n-ó mundo;
¡eu non sêi esto que hê!

12.

Dêchem’unha pera parda
toda roída d’os ratos;
á quên lle dêche ó cariño
dalle tamen os abrazos.

13.

Dêchem’unha pera parda,
non-[a] comin nin-á dêi;
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lêvoa n-á faltiqueira
por non che perder á ley.
C1: Nin a c. v. 2.

14.

Namorados, falar baixo
qu’as silveiras tên oidos,
os contos d’os namorados
debên ser mais caladiños.

15.

Para o Domingo que vên
dou as miñas municións;
agora vans’acabando
as miñas conversacions.

C1: Din, v. 2; Ahora, v. 3; C2: Pra o, v. 1.

16.

Chamácheme rendidiña,
rendidiña, pouco á pouco;
qu’anque me rendin á tí,
non me rendirêi á outro.

C1: omit. qu’inicial, v. 3.

17.

O cariño que che teño
é mais ó que ch’hêi de tér,
cabe n-á folla d’un fênto
é mais non-á ha d’encher.

C1, C2: non-a d’, v. 4, e anot. na marxe como var. do v. 3 “Cabe na cuncha dun croque”.

18.

O cariño que che teño
non ê para tér á outro:
véxote todol-os dias
y-ainda me parece pouco.

C1: omit. y- inicial, v. 4.

19.

A perdís alá n-ó monte,
ó perdigon n-ó valado;
á perdís anda dicindo:
vén acá meu namorado.54

54 A presencia do seseo rexístrase de maneira clara -como aquí- pero irregular nos distintos manuscritos. En xeral,
a norma escrita (e, dende logo, a norma do castelán) está sempre presente na transcrición de cantigas neste e en
case todos os cancioneiros do XIX.
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C1: perdiz, vs. 1 e 3; decindo, v. 3; C4: perdiz, desindo, v. 3.

20.

Díxenche que sí, que sí,
ô pasar ó regueiriño;
agora que x’ô pasei,
perdinche tod’ô cariño.

C1: Dísenche v. 1, A pasar, v. 2; C2: A pasar, e anot. na marxe como var. do v. 4 “Otra: Catro
cornos pa ti”.

21.

Erguin os ôllos ô Ceo,
baixeinos esbagoando:
non hay cariño n-os hômes
non se rindo, nin chorando.

C1: ollos arriba, v. 1; fianza, v. 3, Nin se, v. 4; C2, C4: Nin se.

22.

Santa Lucia querida
á d’ó camiño real,
traédem’ó meu queridiño
d’á raya de Portugal.

C1: querido, v. 3.

23.

A lúa vai encuberta
non dâ claridá ningunha;
êu tamen vou para á cama
sin rapariga ningunha.

C1: luna, v. 1.

24.

Cara á éla, cara á éla,
cara á éla, dall’un bico;
si che fora n-ó muiño
xa che tiña dado cinco.

25.

A esa, meu queridiño,
á esa bótall’ó ôllo;
á esa, meu queridiño,
que ch’ê boa para todo.

26.

Tês os olliños negros
com’á seda de coser,
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nacimos un pr’ó outro
que ll’habemos de facer.
C1: para o, v. 3.

27.

Veño de pechar Bayona
c’unha chave pequeniña,
tamen teño de pechar
ó teu corazon meniña.

28.

Teño unha mazán n-a ucha
que m-a dôu un carpinteiro,
hay un ano que m-a dôu
ind’á mazán tên ó cheiro.

29.

Galanciño d’á monteira,
sombreiro, nunca ch’ó vín;
póno, galanciño, póno,
póno por causa de min.

30.

Ó cariño que che teño
non ê para tér á outro;
as falas son para tí,
ó cariño ê para outro.

31.

Ó cariño que che teño
é mais ó que che terei,
si tí ó souveras bên
non me tiñas tanta ley.

32.

Na alma se me clavou
á raiz d’ó teu querere,
mentras n-ó mundo vivire
eu outro non hei de tere.55

C1: querer, ter.

55

Esta cantiga e a seguinte figuran no Cantigueiro de Valladares de 1867.
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33.

Adios tí non m-o digas,
que ch’ê palabra muy triste,
entre dous que bên se quêren
costa moito ó despedirse.

34.

Eu tirei, é non matei,
si matara, peor fora;
arresguei á miña vida
por causa d’unha traidora.

C1, C2: Arrisquei, v. 3.

35.

Eu non sêi que gato negro
se meteu entre nôs ambos,
éramos tan queridiños,
agora non-os falamos.

C1: Ahora, v. 4.

36.

Miña may pareum’hermosa
como cantas pod’haber;
y-aquel ladron, mala alma,
sacoum’ó meu parecer.

C1: nai, v. 1; mal’alma, v. 3; C2: nai.

37.

Teño ouro, teño prata,
teño calderilla, é cobre;
de todo estou abundante
solo d’amor qu’estou probe.

C1, C2: pobre.

38.

Farruquiño, limon verde,
collido n-á horta nova;
quên che me dêra n-á casa
para verte á cada hora.

C1: dera no seu, v. 3; C2: dera do seo; C4: n-a herva n., v. 2

39.

Bênte vín estar n-ó leito
entr’as sábanas d’ó mêu liño;
tiñas unha man n-o peito,
outra n-ó corazonciño.
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C1, C2: Antr’, v. 2.

40.

Rosiña, Rosiña, Rosa,
Rosiña d’alexandría;
dill’á teu pai que te garde
que te vou roubar un dia.

41.

Manoêl, Manoeliño,
Manoêl, feito de cera;
quên me dêra ser ó lume
qu’êu á Manoel derretera.

C1, C2, C4: Manuel, nos tres vs.; Manueliño.

42.

Mala morte, malos hômes
esganados c’un cordêl:
miña madre de Mourente
gardaim’ó meu Manoêl.

C1: mat’os h., v. 1; Madre miña, v. 3; gardádeme o, v. 4.

43.

Mala cegueira che dera
cando para min mirache,
si che parecera fea
¿para que me namorache?

C1: parecía, v. 3; C2: m’anamorache, v. 4.

44.

Maruxiña d’á Candonga,
téñoch’ó ôllo votado;
ou tí has de ser miña,
ou nunca hêi de ser casado.

C1: ser á miña, v. 3; v. 4: Ou eu nunc’hei ser casado.

45.

Delgadiña d’á cintura
com’á cana d’ó centeo,
tomadora d’ó tabaco,
trai á caixiña n-ó seo.56

C1, C2: centura, v. 1; ceo, v. 4.
56 Neste caso hai unha rectificación acertada de “ceo”, como escribira Casal nos manuscritos anteriores, por
“seo” ='peito'.
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46.

Sabeliña, á tecedora,
tên un tear é non têce;
ou anda éla en amores,
ou ó tear ll’aborrece.

C1: tecedeira, v. 1; Ou ela anda, v. 3; C2: tecedeira; anot. na marxe “Aquela”, como var. de
“Sabeliña”, e “Ou os amores llo causan”, como var. do v. 3.

47.

Dices que dices, dices,
dices que dices que non,
ánque non che digo nada
lévote n-ó corazon.

48.

Algun dia, algo, algo,
agora mal pocadiño;
xa non me quêren as mozas
porque vôu acabadiño.57

C1, C2: Ahora, v. 2.

49.

Dices que non hay n-ó mundo,
dices que non hay n-á terra;
dices que non hay n-ó mundo
galan para tí, doncella.

50.

Dices que non me querias,
agora xa me vás querendo;
non m’aborrezas, meniña,
que xa me vas aborrescendo.

C1: Ahora, v. 2; aborrecendo, v. 4.

51.

Teño sono, teño sono,
á cama me vou deitar;
quên anda por fora, anda,
que non ll’é podo falar.

C1: ande final, v. 3.

52.

57

Cando quêro, quêro moito;
cando olvido, olvido prêsto
cando me quêren deixar,
antes que me deixan, deixo.

Recollida polo Padre Sarmiento “esta copla que oí siendo muchacho” (Colección de voces..., p. 360).
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C1: olvido logo, v. 2, deixen, v. 4.

53.

Tocan ó tambor n-á guerra
tócano destemprado:
¡cuitadiña d’a meniña
que tên ó amor soldado!58

C1, C2: destemperado, v. 2.

54.

Farruquiño, si tí fores,
déixam’á tua navalla,
para lle raxar á cara
á quên me falar d’amores.59

C1: se te fores, v. 1, e invertida a orde dos vs. 3 e 4; C4: si te e invertida a orde dos vs. 1 e 2.

55.

Eu teño cinco xustillos,
todos cinco emballenados;
tamen teño cinco amores,
catro viven engañados.

56.

Cantan os galos, ê dia,
érguete meu bên é baite:
¡como m’ei d’ir, queridiña!
¡como m’ei d’ir é deixarte!60

C2: ó día, v. 1, quiridiña, v. 3.

57.

Esos teus ôllos, meniña,
son lancetas de sangrar;
os meus, quérenche dar vida,
os teus, quérenme matar.61

C1: che queren, v. 3; te queren [sic], v. 4.

58

Publicada en 1858 por J. de la Rada, Viaje a Galicia de S.S. M.M..., p. 581.
Transcrita xa polo Padre Sarmiento no seu Onomástico..., núm. 160 (redactado arredor de 1757), foi publicada
en 1868 polo pontevedrés Cuveiro en El habla gallega.
60 Publicada por primeira vez por Murguía en El Museo Universal, 2, p. 11; despois tamén por López de la Vega,
op. cit., 3, 98; Rosalía de Castro (Cantares, 17); Milà, op. cit., p. 60, núm. 42 e A. Machado y Álvarez (La
Ilustracion Gallega y Asturiana, 28-4-80).
61 Publicada por Murguía en 1865 (Historia..., p. 255), foi transcrito literalmente por Casal no manuscrito de
1869 e modificado nos posteriores.
59
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58.

Non te quêro por bonita
que xa sei que non-á ês,
quêrote por moreniña
é pol-á ley que me tês.

59.

Rosiña, non andes descalza,
que me tês un pê finiño;
cálzate, Rosiña, cálzate,
que me roubas ó sentído.

C1: ferido, v. 2; C2: andas, v. 1, ferido, v. 2.

60.

Aturuxos que vai dando
Maria por Farruquiño,
aturuxos que vai dando
cando vai para ó muiño.

61.

Quêro á un home hay moito têmpo
sin eu saber si el me quêr,
é morrerei de tristeza
si él quixere á outra mullêr.

C1: omit. eu, v. 2; quere, v. 4; C2: quere, v. 2, querere a, v. 4.

62.

Por tí non durmo de noite,
por tí non paro de dia;
eu non podo sufrir mais,
¡quêreme, miña meniña!

63.

Quêrote tanto, Antoniño,
que mais xa non pôde ser,
mais querer sin esperanza
é ó que mata á unha muller

64.

Pasei pol-á tua porta,
erguin os ôllos é vín
un letreiro que dicia,
„tí non eres para min“.

C1, C2: decía, v. 3; en C2 anot. “Eu para ti non nacín” como var. do v. 4.
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65.

Canto hay d’eiqui ó mar,
canto hay d’ó mar á Marín;
canto hay d’eiquí alá,
tanto hay que non te vín.

C1, C2: d’aquí, vs. 1 e 3; Canto do mar a M., v. 2.

66.

Moreniña, por morena,
téñoch’ó ôllo votado,
que si tí non eres miña
xuro á Dios qu’hei de vengalo.

C1, C2: Moreniña, eres ben feita, v. 1; Eu non hei de ser casado, v. 4. En C2 “eres ben feita”
vai subliñado e escrito na marxe a var. “pr Morena”.

67.

O amor que por tí sinto,
ê tan grande, que non sêi;
pero pônme triste á idea
de que pra tí non serêi.

C1, C2: Que para ti, v. 4.

68.

Eu á San José ll’ó pido,
meu santo de devoción:
qu’atopes unha mullêr
que te quêira con pasion.

69.

Quêrote bên, non hay duda,
pero non de corazon;
solo por pasar ó têmpo
que pra outra cousa, non.

C1: para, v. 4; C2: par’.

70.

O teu amor, Marîana,
ê de papel é mollouse;
agora, Marianiña,
ó noso amor acabouse.

C1, C2: Ahora, v. 3; en C2 anot. “O amor da costureira”, como var. do v. 1, e “costureiriña”, var. de “Marianiña”.

71.

O rio cando vai cheo
leva carballos é follas,
pouco cariño me tês
cando conmigo non rondas.
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C1, C2: soñas, v. 4; en C2 anot. na marxe “fora”, como var. de “cheo”.

72.

Agora que bén ó tempo,
ó têmpo d’á castañeira,
ê cándoll’é falan d’amores
á unha meniña solteira.

73.

O carabêl, cando nace,
ê á rosa cando recende:
non hay cousa mais humilde
c’ô amor cando pretende.

C1, C2: resende, v. 2; en C2 anot. “abre”, como var. de “nace”, “Toda ortiña resende”, var.
do v. 2, e ¿“ermosa”?, como var. de “humilde”.

74.

Heime de poñer n-ó alto,
que n-ó alto vexo bên,
para ver os meus amores
si se enredan con alguên.

C1: Deixame subir ó alto, v. 1, Desd’o a., v. 2, tamén vex’os, v. 3, E si eles falan con, v. 4; van
subliñados “Deixame”, “tamén vex’” e “E si eles falan” e anotadas na marxe as variantes
respectivas: “Eime de poñer no alto”, “para ver” e “si s’enrredan”; tamén está anotado
sobre o comezo do v. 2 “que n’”.

75.

Tres dias hay que non como
sinon lágrimas con pan,
estos son os desengaños
c’os meus amores me dán.

C1: as grimas con, v. 2; desayunos, v. 3; C2: Estes, v. 3.

76.

O comer62, quêr que ó rôguen,
eu non roguei á ninguên;
arrenego d’ó amor
qu’á poder de rogar vên

C1: O amor quere que ó rogen, v. 1; C2: amor, v. 1.

77.

Escribíache unha carta
si tí á souperas lér;
pero dala á lér á outro,
alá vai ó meu querer.

62

No manuscrito figura “comer”, máis que probable lapsus por “amor”, que é a forma que figura nos outros
manuscritos e esixe o sentido.
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C1: Escribírache, v. 1, Si tí ma superas leer, v. 2; Hei che vai, v. 4; C2: Escribírache.

78.

Escribíache unha carta
n’as alas d’un paxariño,
Dios me deixara saber
quên me tén tanto cariño.

C1, C2: Escribírache, v. 1.

79.

Delicadiño é ó fume
que vai pol-á tella furada,
delicados son os ollos
que namoran de chegada.

80.

-Xastre, quêroche perguntar,
mais non cousa de costura;
eu quêroche perguntar:
mal d’amores si tên cura.

C1: preguntar, vs. 1 e 3; Pero non é de, v. 2; Que che quero p., v. 3; C2: preguntar, vs. 1 e 3;
omit. eu inicial no v. 3.

81.

Mal d’amores non tên cura,
mal d’amores cura tên;
mal d’amores ê á honra
de os non curar ninguên.63

82.

Ou te sêntas, ou te vayas
ou te deixas estar de pê;
non hay têmpo mais perdido
qu’amar donde non hay fé.

C1: sentes, v. 1, deixes, v. 2, n’hai, v. 4; C2: sentes, deixes.

83.

¡Ay que pinare tan alto!
N-o medio tên mil enredos;
os homes, cando namoran,
non têñen os ôllos quedos.64

63

Esta peza e mais a anterior forman unha unidade evidente.
Recollida polo Padre Sobreira no seu Ensayo... e nas Papeletas... (p. 465), a finais do s. XVIII; tamén figura no
Diccionario de Valladares (p. 454).
64
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84.

Escribinche de Madril
por non poder de Toledo;
mal sabes, querida miña,
ó cariño que che teño.

85.

Adios, miña meniña,
adios, miña vimbreira;
ó dia que non te vexo
non se me tên á monteira.

C1, C2: vimbieira, v. 2.

86.

Adios, miña meniña,
adios, miña rapaza;
ó cariño que che teño
n-á miña vida me pasa.

87.

Escribinche xa unha carta
con letriñas amarelas,
por non che poder mandar
ó corazon entre elas.

C1: Escribírach’, v. 1; antre, v. 4.

65

88.

Eu pasei ó mar á nado,
queridiña, por te vér;
eu pasei ó mar á nado
á pique de me perder.

89.

Pasei ó mar d’á Marola,
queridiña, por te vér;
pasei ó mar d’á Marola
á pique de me perder65

90.

Bótate d’esa ventana
qu’eu te recibirêi,
co-á punta d’á miña espada
pero non te firirei.

Trátase dunha rocha na entrada da ría de Ares, tradicional perigo para a navegación da zona.
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91.

Eu non quêro nada d’éla
d’a raiz d’á espadana;
eu non quêro nada d’éla,
nin d’á raiz, nin d’á rama.

92.

Moito te quêro, meniña,
moito mais quêro á teu pai
que te fixo tan bonita
n-ó vêntre de tua mai.

C1, C2: nai, v. 4.

93.

D’esas lágrimas que choras
á culpa non teño êu;
é non me votes mais plagas
pol-á mai que te parêu.

C1: no’me, v. 3; nai, v. 4; C2: nai.

94.

Heicho de dar, que ó teño,
que ó teño bên gardado;
heicho de dar, que ó teño
un carabêl encarnado.

95.

Algun dia por te vér
abrin sete ventanas,
agora pra te non vér
todas as teño cerradas.

C1: abría, v. 2; pr, v. 3; C2: abría.

96.

Non te quêro para dama,
miña cara de papel;
non te quêro para dama,
quêrote para muller.

97.

-Rosiña d’ó mes de Mayo
¿quên che levou ó color?
-Un mociño mariñeiro
con palabriñas d’amor.
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98.

A lua vai encuberta
con panos de tafetan,
os óllos que bên me quêren
n’esta têrra non están.

C1, C2: me ven q., v. 3.

99.

Heime d’embarcar n’un barco
n’un barquiño de papel,
andarêi n’el toda á vida
hasta ver ô meu Manoêl.66

C1: Andareime toda a, v. 3; Para ... Manuel, v. 4; C2: Astra ... Manuel, v. 4, e anotados ao
final os versos 3 e 4 de C1 como variante.

100.

Si quêres saber as penas
qe me fixeche pasar;
conta d’ó Ceo as estrelas,
cont’as areas d’ó mar.

101.

O cariño que che teño
inda tí non sabes bên;
poid’haber quên quêira tanto,
pero mais, non hay ninguên.

C1, C2: no sabes, v. 2.

102.

Con pandeiros ván â festa
mozos é mozas cantando;
êu quedo triste é non vou
por tí non vír ó mêu lado.

C1, C2: Mozas e mozos, v. 2.

66

103.

Quên diría, miña xoya,
vend’ó qu’ayer me querías,
qu’habia de vir un tempo
en que tí me olvidarías.

104.

Aquel ramo que me diches
cando me vin d’ó teu lado,

Fora publicada en 1863 por López de la Vega (Galicia. R. U., II, p. 243).
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teñoch’ó sempre comigo
ô corazon arrimado.
C1: deches, v. 1, Tráocho... conmigo, v. 3.

105.

Eu non teño corazon,
c’ó que tiña xa está dado,
á unha rapaza bonita
de quên estou namorado.

106.

Os rayos do sol, meniña
nunca me fixeron daño;
mais miráronm’os teus ôllos
é quedei d’entonces malo.

C1: destonces, v. 4.

107.

Eu nunca pensei que fose
ó teu amor tan malvado;
nin nunca pensei, meniña,
estar de tí namorado.

C1: Ni, v. 3, de tí tan n., v. 4; C2: Ni.

108.

Esta noite ê noite boa,
e noite é de ruar,
que non é noite, raparigas,
d’as mociñas namorar.

C1: Esta noite é, v. 2; no-hé noite, rapaciños, v. 3; C2: Esta noite é, v. 2.

109.

Xa vên á noite, vidiña,
acóstate n-ó têu leito;
si ó leito non ê de prumas
acóstate n-ó meu pêito.67

110.

Entr’as ondiñas d’ó rio
crecen as garridas frores;
entre ansiñas é suspiros
solo crecen mêus amores.

67 Este texto e mais os tres seguintes foron tomados da novela de B. Vicetto El último Roade (1866) e non parecen
pezas de carácter popular senón inventadas polo autor.
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111.

Prinde, salgueiriño, prinde,
veira d’á fonte pequena;
tamen os meus ollos prinden
n’os olliños d’unha nena.

112.

Corceiriña que namoras
c’os teus ôllos regalados,
asómat’á esa ventana
por ver têus namorados.

C1, C2: Asomate ésa, v. 3; Pra, v. 4.

113.

Rosiña, cando me fún,
xurache no-m’olvidarías;
quên pensara c’ô volver
tan falsaria me serías.

114.

Teño á pruma n-á man
c’ó tinteiro n-á rodilla
pra escribirche unha carta,
miña carrapucheiriña.

C1: Téñoche á pluma, v. 1; Para e., v. 3.

115.

Manoêl, Manoeliño,
Manoel d’á sua nai
qu’outro como Manoêl
n’esta têrra non hay.

C1, C2: Manuel, nos tres casos.

116.

Ó mar enche par’arriba
é debala par’abaixo,
así fai quên tên amores
n’esta Vila de Rianxo.

117.

O pañuelo d’ó mêu damo
non se lava n’este rio,
que se lava alá n-Habana
á veira d’un gran navio.
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118.

Eu subin á un limoeiro,
tírei follas á desdên;
comigo comes é veves
con outras véndesme bên.

119.

Hei vên ó barco d’ó mar,
hei vên á sardiña toda;
hei vên ó meu mariñeiro
asentadiño n-á proa.

120.

Meniña tan bonitiña,
tan colorada d’á cara;
heite de mandar prender
pol-ó alcalde d’á Bara.

C1: Tan coloradiña, v. 2.

121.

Moza que te estás peinado
vaixo d’ese limoeiro;
ese pelo que che cae,
damo á min por diñeiro.

122.

Esta casa ê calcada68,
forradiña de laton;
unha meniña qu’hay dentro
lévoa n-ó corazon.

C1, C2: é encayada, v. 1, e anotada na marxe, como var., “caleada”.

123.

Esta casa ê encayada,
ésta encayeina êu;
unha meniña qu’hay dentro
aquela quererei êu.

C1: encaieuna, v. 1, quéroa, v. 4; C2: encayeuna.

124.

68
69

Esta casa ê encayada,
por dentro ê de papel
por moitos anos á logren
ó home é mais á muller.69

Erro de lectura: o copista leu “calcada” onde dicía “caleada”.
Trátase dunha típica cantiga de petitorio, probablemente un anaco dunha cantiga de Reis.
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125.

Aperta, galan, aperta,
aperta co-á casada,
qu’os amores d’á solteira
lévanch’os ollos d’á cara.

126.

Non quêro zapato baixo
porque s’enterra n’area
non quêro amores d’afôra,
qu’os teño n-á miña aldea.70

C1: Que se e, v. 2.

127.

Jose Maria está malo,
meniñas, vámolo vér;
qu’os ollos de Jose Maria
non eran para perder.

128.

As estrelas, Maruxiña,
traen ó Cêo adornado,
nunca contigo, meniña,
puden falar de calado.

C1, C2: Tragen, v. 2.

129.

Marcadiña d’as vexigas,
êu non por eso t’olvido,
que d’estrela miudiña
ó Cêo está guarnecido.

C1: Eu pr eso non, v. 2, de estrelas miudiñas, v. 3; C2: de estrela miudiñas.

130.

Manoêl, si vás por ama71,
lêvame por tua ama;
que fago vida contigo
anque sea n-á montaña.

C1, C2: Manuel ... cura, v. 1.

131.

70
71

Avivâlo, avivâlo,
non-o deixedes morrer

Publicada por Valladares, Diccionario, p. 38.
Erro de lectura: o “cura” de C2, escrito con evidente descoido, foi lido “ama” polo copista.
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c’ó que non foi, queridiña,
c’ó que non foi, ha de ser.
C1: O que n., v. 4.

132.

Delgadiña d’á cintura
com’unha liña torcida;
agora tomei amores
pra toda á miña vida.

133.

Moito te quêro, meniña,
moito mais t’hei de querer;
cando vou ó têu muiño
sêmpre me dêixas moer.

C1: Cando eu vou, v. 3.

134.

Si quêres que vaya é veña
de noite pol-ó luar,
manda calar á cadela,
que non fai mas que ladrar.72

C1: sinon ladrar; C2: anot. na marxe “meniña ó teu lugar”, como var. do v. 2, e “matar a
perriña”, var. de “calar a cadela”.

135.

Eu non fun ó fiadeiro
non alá hei de pór pê;
que me dín que teñ’amores,
maldita73 mentira ê.

C1: Omit. Eu inicial, v. 1, Nin, v. 2; C2: Nin.

72
73

136.

Aquela d’ó verde madre,
roubôume á miña montêira;
dam’á monteira, d’ó verde,
d’ó verde, dam’á monteira.

137.

Non se me dá por caer,
que caer, cân os Señores;
dáseme qu’escorreguei
á porta dos mêus amores.

Publicada en 1864 por López de la Vega, Galicia. R. U., 4, p. 106.
No texto, “maldito”, evidente erro que corrixo.
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138.

Aquéla meniña chora,
aquéla raya de sol;
aquéla meniña chora,
que tên ó corazon môl.

C1: miniña, vs. 1 e 3, do sol, v. 2.

139.

Vénte vindo, vénte vindo,
vénte vindo, vénte andando;
vénte vindo, vénte vindo,
que por tí estou esperando.

140.

Heiche de dár as castañas,
si as dá ó castiñeiro;
rapaza, si has de ser miña,
dam’unha fala primeiro.

C1: Meniña, si, v. 3.

141.

Estou preso n-á cadea,
que me prendeu unha moza;
si me prendeu, que me saque,
que non hay prision á forza.

C1: galeras por f., v. 4.

142.

Todas as estrelas corren,
todas n’unha carreiriña;
todos os amores corren
d’á tua man para á miña.

C2: anot. “As estrellas corren, corren”, como var. do v. 1, e “así corren os amores”, var.
do v. 3.

143.

Piñeiro, dam’unha piña,
heiche de dar un piñón;
meniña, dam’unha fala,
meniña, d’ó teu corazon.

C1: Eu che darei, v. 2, Ma [sic] do teu..., v. 4.

144.

Â tua porta, meniña,
â tua porta, hay lama;

104

vótall’á retama verde,
vótall’á verde retama.74
145.

Tres veces cain n-á têrra,
tres veces caín n-ó mar;
tres veces n-os teus braciños,
non me puden levantar.

146.

Eu pasei ó mar de Vigo
con ferreñas é pandeiro;
hastr’as tuas falas, meniña,
tamen me costan diñeiro.

C2: tus falas, v. 3.

147.

O querer, é non querer,
están postos n-á balanza;
ó querer ê voluntario,
ó non querer, ê venganza.

148.

Pol-ó sol, mándoche cartas,
pol-á lua, novedades;
pol-as estrelas d’ó Ceo,
meniña, que te regales.

149.

Cantan os galos, ô día,
ê relô de namorados;
mozos qu’estades co-as mozas,
non vos collan descuidados.75

C2: anot. na marxe “Meu amor érguete é vaíte”, var. do v. 3, e “Non-os” [=non nos], var. de
“non vos”, v. 4.

150.

Non me tires con pedriñas,
nin con mazans rebandadas;
non me tires con pedriñas,
non me sigas as pasadas.

C2: Ni con, v. 2.
74

Recollida xa por Sobreira (Ensayo..., p. 259) e a mesma Casal recóllea dúas veces (núms. 285 e 774), con mínimas variantes, en C1. Acábase aquí a primeira serie de textos procedentes do ms. de 1969.
75 Unha versión moi semellante foi publicada en 1852 por Neira de Mosquera no periódico compostelán El Eco de Galicia.
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151.

Rosiña, Rosiña, Rosa,
Rosiña d’Alexandría,
si tua nai non te casa,
eu te casarei un dia.

152.

Vénte vindo, vénte vindo,
qu’eu tamen me vou andando,
pra que non digan as mozas
que te vou galanteando.

153.

A cana verde n-ó mar
and’arredor d’ó Vapor,
fai com’á moza solteira
en canto non tên amor.

154.

Non quêro, non quêro, non,
non quêro, xa teño dito;
non quêro, non quêro, non,
amores de tí, Benito.

155.

En este canto me sênto,
prenda d’ó meu corazon,
para escibirch’unha carta
con dolor de contriccion.

C2: contrición, v. 4.

156.

Quêrote tanto, meniña,
quêrote tanto, rapaza;
qu’ó dia que non te vexo
eu non sêi ó que me pasa.

157.

Non me digas nunca, non,
pol’-amor d’á tua nai;
non me digas nunca, non,
que mayor pena non hay.76

76 O copista engade indebidamente unha coma antes do “non” nos versos 1 e 3; só sen elas (como está en C2)
ten sentido o contido do texto.
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C2: Sen coma antes de “non”, vs. 1 e 3.

158.

Quên t’ha de ver, rapaciña
quên t’ha de ver sin quererte;
quên t’ha de ver, rapaciña,
quên t’ha de de ver sin perderse.

159.

Adios, que me vou mañán
para ó Servicio d’ó Rey;
que non me olvides che pido,
qu’êu nunca t’olvidaréi.

160.

Pasei á Pontesampayo,
non-á pasei por ladron;
paseina por rateiriño
d’as meniñas de Padron.

161.

Meu lugar de Couto grande,
non vos podo olvidar, non;
qu’ô pê d’a vosa fontiña
perdín ó meu corazon.

162.

Miña Virxen d’as Angustias
miña Virxen queridiña,
que pol-os vosos dolores
non m’olvide esta meniña.

C2: virgen, v. 1.

163.

Miña Santa Margarita,
á d’á igrexa xunt’ô mar;
eu d’á vôsa romeria
nunca me pod’olvidar.

C2: Margarida.

164.

Desde qu’eu te conocin
tan solo penar consigo;
pois peno cando te vexo
é peno sinon te miro.
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C2: Dende, v. 1.

165.

Déchem’unha rosa, nena,
en señal de relembranza;
é cando tí m’olvidaches
volveus’á rosa encarnada.

C2: siñal, v. 2, e anot. na marxe “Y o ver que tu”, como var. de “e cando ti”, e “virouse”,
var. de “volveuse”.

166.

Cando me fun por soldado,
á miña ausencia chorabas;
y-ô volver oxe ó têu lado
xa non t’acordas de nada.

167.

Eu quixêra, é non quixêra,
eu quixêra non querér;
eu quixêra, é non quixêra,
eu quixêra non te vér.

168.

O gaiteiro, tôca, tôca,
ó tamborileiro tamen:
ó gaiteiro, tôca, tôca,
y-ó meu amor xa non vên.

169.

Agora que eu me vôu
d’esta terra para outra,
co-á auga dos meus ôllos
lavarás á tua roupa.

C2: Ahora que me eu bou, v. 1.

170.

Sementei ó bên che quero
n-ó Arenal de Sevilla,
sementei ó bên che quêro77,
naceum’ó bên che quería.

171.

Algun día por te vér,
dava paseos n-á Rua;

77

Ademais do sentido simbólico da frase, o bem-me-quer é termo botánico portugués moi frecuentemente
empregado nas coplas populares, equivalente á margarida.
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ahora dêra diñeiro
por non vér á sombra tua.
172.

Eres branca com’ô leite,
bermella com’ô coral;
delgadiña d’á cintura
com’unha dama real.

C2: centura, v. 3.

173.

Os ollos d’á nai me matan,
é mórrome pol-os de Inés;
Maria faime á cama,
mórrome por todas tres.

C2: Omit. E inic., v. 2.

174.

Tiñas os olliños negros,
ind’agora ó reparêi;
si reparara mais cedo
non amaba á quên amei.

C2: Inda ahora, v. 2.

78

175.

O meu corazon ê vidro,
ê vidro n-á tua man
si te quêres vengar d’él,
dêixame caer n-ó chan.

176.

Anda, queridiño, anda,
anda, que por tí xa espero;
eu n-ó andar xa te conezo
pois n-ó corazon te levo.

177.

Abáixate coto alto,
deixa crarear á lua;
cando non vexo mi amante
non vexo cousa ningunha.78

178.

O limon, é bonitiño
cando cai d’ó limoeiro,

“mi amante” vai subliñado no texto.
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así faí unha meniña
ó pê d’un mozo solteiro.
179.

Arrebenta pexegueiro,
bota pexeguiños fora;
ó amor qu’ha de ser meu
non ha de falar á todos.79

180.

Vaite d’ahí paxariño,
nom-e comas as cereixas,
teño os meus amores lonxe,
para ll’e contar as queixas.

C2: Non-me com’a las c., v. 2.

181.

Vaite d’ahí, non ês nada,
nada xa non ê ninguên;
non ês pra ter amores,
nin capaz de querer ben.

C2: Vait’ahí, no ês nada, v. 1, para ter, v. 3.

182.

Pasei pol-á tua porta,
mirei pol-[á] pechadura80
xiquera unha fala diche
corazon de pena dura.

C2: Siquera ... deche, v. 3, peña, v. 4.

183.

Â tua porta, meniña,
hei de cair é morrer,
que me dí ó corazon
que non te hêi de vencer.

184.

Pasei á Pontesampayo,
paseina n’unha carreira,
que me quería prender
unha rapaza solteira.

79

A rima pide “todas” en lugar do “todos” do v. 4. Quizais se trate do aproveitamento por parte masculina dunha
cantiga en principio para ser cantada por unha muller: “O home que ha de ser meu,... etc.”.
80 Restitúo o “a” que se omite no texto.
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185.

Anque che son moreniña,
déracheme Dios á gracia;
si nacin para ser tua,
ainda m-ó têmpo non pasa.

186.

Arriba, carballo torto,
no medio tês mil enredos,
as rapazas de quinz’anos
nunca tên os ollos quedos.

C2: ten, v. 2, Os rapaces de quince a., v. 3.

187.

Olvidácheme, olvideite,
mira que m’abrich’os ollos;
agora que m’olvidaches
xa tomei amores novos.

C2: olvideiche, v. 1, O día que m., v. 3.

188.

Olvidácheme, olvideite,
á min, pouco se me dá;
á pena que tí me dêche,
outro m’á quitará.

C2: olvideiche, v. 1.

189.

Olvidacheme, olvideite,
e volvéchem’á querer;
amores de pouca firmeza
eu non-os podo entender.

C2: olvideiche, v. 3.

81

190.

Olvidácheme por pobre,
digo que terás razon;
amor pobre ê limon verde
sirven en certa ocasion.81

191.

O rio cando vai cheo,
leva follas é penedos;
ó galan de duas damas,
nunca tên os ôllos quedos.

Vid. núm. 77 de “Morales y Sentenciosas”.
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192.

Esta noite hei d’ir aló,
dêixam’o postigo abêrto;
si ch’ó alcontro cerrado
ó teu cariño non ê cêrto.

193.

Hei vai ó meu corazon,
recibio con cariño,
adivírtete con él
como si fora comigo.

C2: Recíbeo, v. 2, conmigo, v. 4.

194.

Teño ó meu corazon
cheo d’espiñas miudas,
eu non levo d’esta vida
sinon soledades tuas.

195.

Para que m’acariciabas
é me dabas tanta groria,
si m’habias d’olvidar
é borrarme d’á memoria.

196.

Eres palôma firme
d’ó meu peito venerada,
n’ó ventre d’á tua nai
xa ó meu corazon t’amaba.

197.

N’unha ventana hay un vaso
é n’un vaso unha bebida;
é n-á bebida unha rosa
é n-á rosa unha Maria.

198.

Adios, hermoso luceiro,
non te podo merecer,
porque ó pai que te fixo
tên á gracia y-ó poder.
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199.

-Moza que vêndel-as peras
¿cantas che mandaron dar?
-para tí, meu queridiño,
non mas mandaron contrar.

C2: Sen interrogacións no v. 2, Non-as m. v. 4.

200.

Non quêro d’os teus quereres
nin d’as tuas amistades,
nin d’as tuas falas dulces
cubertiñas de maldades.

201.

Si êu soubera que tí dabas
un paseo por me vér,
tamen che dera palabra
d’outros amores non tér.

202.

Meniña qu’á todos dêches
auga d’ó cántaro novo
é solo á min me deixaches
desconsolado de todo.

C2: Augua, v. 2.

203.

¿Para qué pasas cantando
despertando á quên xâ dorme?
¿Para que dâs soledades
á quên falarche non pôde?

C2: Sen interrogacións.

204.

Deseo pillarte sola
pra dicirch’ó meu sentir,
mais tua nai ê tan mala
que non te deixa salir.

205.

Mais che valera, meniña,
coller un sacho ê sachar,
que non ir tomar amores
ô lugar de Belesar.
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206.

Esta noite, pol-á lama82,
cortexei unha madama;
cortexeina para outros,
nunca eu á cortexara.

C2: po-la luna, v. 1.

207.

Sortixa de filigrana,
bota fôra d’ó meu dedo,
que tú fuches ó causante
qu’eu tomas’amores cedo.

208.

Si me quêres amar, ama,
sinon, regálate bên,
c’ó mundo éche bên largo,
non falta quên quêira bên.

C2: mui largo, v. 3.

209.

De tres leguas en contorno
conocinte n-ó cantar,
as mismas estrelas dicen
¿corpo, qu’ên t’ha lograr?

C2: t’a de lograr?, v. 4.

210.

Son os teus olliños negros
com’ô negro d’acebache;
tês os labios color rosa
y-ó cabelo ó sol dourache.

C2: olliños, v. 1, d-o a., v. 2, ilexible a última palabra do v. 4.

82

211.

Miña nai, miña naiciña,
miña nai que me pareu;
miña nai, miña naiciña,
por Marica, mórrom’êu.

212.

Ténte pedra n-á parede,
ténte terron, n-ó valado;
detente, cara de corno
entre tanto non che falo.

Erro de transcrición por “luna”.
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213.

Petendínte, é non quixêche,
volvereit’á pretender;
non hay lêbre que non canse
si lle siguen ó correr.

214.

Asómat’á esa ventana
que che quêro vel-á cara,
que me dicen qu’ês morena,
y-á min, morena m’agrada.

C2: me din qu’eres, v. 3.

215.

O prixel ê miudo,
eu tamen lle quêro bên;
anq’un amor m’olvide
outro n’alma me tên.

216.

Si tivera por onde ir,
pol-á porta non che fora;
nin os ôllos che mirara,
nin d’ó corazon agora.

217.

Muller pequena é bên feita,
non debéra de nacer;
fai com’á pera madura,
que todos á queren comer.83

C2: como pera p., v. 3.

218.

Olvidácheme, olvideite,
agora non-os amamos;
irémonos pois a poñer
n’ó libro d’os olvidados.

219.

D’á outra vanda d’ó rio
oin cantar é chorêi;
válgame Dios como cantan
amores qu’eu olvidêi.

C2: canta, v. 3, e anot. na marxe “aquela”, var. de “outra”, v. 1.
83

Recollida xa por Sobreira (Ensayo..., p. 262) e publicada, entre outros, por Milà (op. cit., p. 58).
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220.

D’á miña ventana á tua
hay unha silva pendente,
que d’os fillos de teu pai
dice qu’êi de ser parente.

221.

Eu bên sei á quên dixeche
contos d’á noite pasada;
agora xa non saberás
d’á miña boca mais nada.

222.

Pasei pol-á tua porta,
pasei ê non-me falache;
mellor contestes á Dios
qu’á min me contestache.

C2: Que ti á min me contentache, v. 4.

223.

Unha pera, duas peras,
un prato de Talaveira;
un abrazo, dous abrazos
d’unha meniña solteira.

224.

Tí dices que non me quêres
por que teño ó sayo roto,
tamen á tí non te quêro
por qu’ês catibo d’ó corpo.

225.

Eu bên vin meter ó sal84
en campanillas de prata;
para me matar á mín,
vista d’os teus ollos basta.

C4: o sol, v. 1, A vista, v. 4.

226.

84

Bênte vín estar chorando,
bênte vín, é non te vín;
bén sabias qu’era home
non te fiaras de mín.

Parece máis propio no contexto “sol” (como transcribe C4) que este “sal” que figura en C2 e copia así este texto.
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227.

Non-me mandes traballar
que m’amarga com’á fêl,
mándame levar ó gando
ó monte con Manoel.

C2: No me, v. 1, Manuel, v. 4.

228.

D’aquela vanda d’ó rio
salt’á troita, nad’o pêixe,
non temas tí, queridiña,
non temas tí que te dêixe.

229.

Calquera moza bonita
tên un guapo á sua man
pra rír é pasar tempo;
deixalos andar en van.

230.

Non pôdo comer sin vérte,
nin beber sin te brindar;
non pôdo pasar á noite,
meniña, sin che falar.

231.

Eu bên vin rayar ó sol
por riba d’aquel penedo,
debrán ser os teus ôllos,
por que non raya tan cedo.85

C2: Debían s., v. 3; C4: Deberon.

232.

Namorácheme d’un primo,
Miña Virxen d’ó Pilar;
namorácheme d’un primo
é con él m’hei de casar.

233.

Anque me vexas casado,
non me perdas ó cariño,
inda podo enviudar
é volver casar contigo.

85 Aquí rematan os textos procedentes da Sección “Amorosas” de C2 e comezan os procedentes doutras seccións
dese mesmo manuscrito: de “Casar”, “Cantar”, “Poéticas” e “Clero”.
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C2: Ainda p., v. 3.

234.

Adios, miña miniña,
eu querer quêroche bên;
quên che me dêra á saber
si tí me quêres tamên.

235.

Estou rouca, estou rouca,
rouca de tanto cantar;
sinon ch’estuvera rouca
habiache d’axudar.

236.

Garganta, miña garganta,
miña garganta de nêve;
á donde irei gargantiña,
garganta que non te lêve.

237.

Fun á fonte buscar auga,
nunca tal auga nacera;
déronm’unha puñalada
n-á miña cofia de seda.

238.

Miña cofiña delgada,
vintêcinco puntos tên;
tên unha rosa n-ó medio
todos me dín qu’está bên.

239.

Eu bên sêi á quên tí amas,
tí á mín sêmpre me negas;
si tí vives é eu vivo
veremos á quên t’entregas.

240.

Sempre andas, voume, voume,
xa te podias tér ido;
si te foras hay un ano
xa me tiñas esquencido.
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241.

Pol-á call’abaixo vai
ó meu corazon dando voces,
asómat’á esa ventana
haber si ó reconoces.

242.

O Ceo sea testigo
é á luna Secretaria
qu’esta noite hei de dar
man direita ê palabra.

243.

N’ó Ceo manda Dios,
n’á xusticia, ó Alcalde;
ó noso Cura n-á Iglesia
y-os mociños n-á calle.

244.

Pepiña, ha de vír,
que ó dixo sua nai;
que si Pepiña non vên
fiadiña non-á hay.

245.

Adios Manoeliña,
Manoela d’ó meu querer;
por esta calle Manoela
non me quêren conocer.

246.

Vente comigo, Rosiña,
non te quedes n-á roseira;
durmirás n-á miña cama,
serás miña compañeira.

247.

Boume por eiquí abaixo,
non sei si vaya si non;
levo Pepa n-as entrañas,
Maria n-ó corazon.

248.

Eiquí me caeu á capa,
eiquí á deixo cair;
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eiquí teñ’os meus amores,
eiquí teño de durmir.
249.

Vouche dár á despedida,
miña querida Dolores;
tom’este ramo de rosas
en paga d’os nosos amores.

250.

Miña nai fíxome un dêngue
de ratina de Valencia,
os amores d’este têmpo
non teñen correspondencia.

251.

Non quêro amores contigo
que xa me doi á cabeza;
non quêro amores contigo,
que d’os que tiven me pesa.

252.

Eu non canto por cantar,
nin por ganas qu’eu che teña
sô canto por aliviar
meu corazon, qu’está en penas.86

253.

Unha vôlta, así, asi,
outra pol-ó arrededor;
así fai ó que bên baila,
así fai ó bailador.87

254.

Canta, miña quiridiña,
canta, qu’eu ch’axudarei;
sinon ch’axudare mellor
ê por que mais non poderei.

C1: queridiña, v. 1, ch’axudar meniña, v. 3; C2: queridiña, podrei, v. 4.

255.

Cantáde, nenas, cantáde,
qu’ó voso cantar m’alegra;

86

Comeza aquí a empregarse de novo como fonte o segundo manuscrito, da Sec. “Cantar” (núms. 252-260), con
textos que xa figuraban no de 1869.
87 Publicada en 1863 por López de la Vega. loc. cit., p. 241.
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si ó voso cantar non fose,
non estava n’esta terra.88
C1, C2: non fora, v. 3.

256.

Levaino, levaino, mozas,
ó cantar d’á miña têrra,
levaino, levaino, mozas,
leváino, que bên se lêva.

257.

Vinde, vínde, raparigas,
vínde correndo á milleiros,
con amorosas cantigas,
con ferriños é pandeiros.

C1: corrend’os m., v. 2, ferriñas, v. 4.

258.

En nombre de Dios empezo,
ê d’ó Espíritu Santo,
por ser á primeira copla,
nena, que contigo canto.

259.

A tua porta, miniña,
eu acabo de chegar;
é cantarêi un pouquiño
si tí me mandas cantar.

C1, C2: meniña, v. 1.

260.

Non pensedes, por que canto,
que canto con alegría;
canto por desafogar
tan solo as miñas peniñas.

261.

Ventana, sobre ventana,
e sobre ventana, un libro;
anqu’eu quixera, non podo
deixarte d’ó meu sentido.89

CM: Omit. e inicial, v. 2.
88
89

Tomada do Calendario Gallego de 1870 de Soto Freire, Lugo.
Comeza aquí unha nova fonte, o Caderno morado (=CM), do que proceden os textos 261 a 277.
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262.

O amor ê unh’albarda
que ll’á pôn á quên quêr bên;
êu por non ser albardado
non quêro bên á ninguên.

263.

Quéroche bên, quiridiña,
quêroche bên pol-á roupa;
estou falando contigo
mentres non me vên á outra.

CM: queridiña, v. 1.

264.

Pol-á miña porta pasa
un regueiro d’auga fria
para ll’e dar de beber
ós amores d’algun dia.

CM: agua, v. 2.

265.

Escribírach’unha carta,
n’ó medio, unha cinta verde:
-non quêro carta ningunha,
quêro que veñas á verme.90

CM: Sen guión no v. 3.

266.

Escribírach’unha carta,
n’ó medio, unha Soledá;
-non quêro carta ningunha,
quero que veñas acá.

CM: Sen guión no v. 3.

267.

O carabêl, cando nace,
abre pol-as catro esquinas;
ó amor, cando pretende,
non conta sinon mintiras.

CM: mentiras, v. 4.

268.

90

Vel’ahí vên á Carrilana
pol-á ponte de Bayon
cargadiña de soldados
pra formar un batallon.

Publicada en 1843 por Neira de Mosquera, loc. cit.
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CM: o batallon.

269.

Vel’ahí vên, mozos d’á rua,
mozas, qué ll’habemos dar;
-darémosll’á bên venida
ê con ela han de pasar.91

CM: mozas da, v. 1, q. ll’a ves de dar, v. 2, omit. e inicial no v. 4.

270.

Castañetiñas de buxo
andan n’aquela bailada;
para vôs, habia todo,
para min, non habia nada.

CM: anda naquelas bailadas, v. 1.

271.

Votei un limon n’un pozo,
cerrado, é saliu aberto;
quên me dêra de saber
si ó teu cariño era certo.

272.

Votei un limon correndo,
á tua porta parou;
cand’ó limon tên cariño
qué fará quên ó botou.

273.

Votei un limon n’un pozo,
apodreceu á mitá;
os mozos qu’agora hay
todos son á falsedá.

274.

Os cabeliños d’á frente
son os que che fán á gracia,
parecen puntiñas d’ouro
en dond’ó sol s’embaraza.

CM: Parece, v. 3, omit. en inicial, v. 4.

275.

Aquela porta ê de pino,
ó ferrollo, é de laton;

91

Esta cantiga parece formar unidade coa anterior; en CM figuran en orde inversa, que se modifica -acertadamente- neste C3.
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á miniña que a abre
lévoa n-ó corazon.
CM: meniña, v. 3, levoa eu no, v. 4.

276.

Fóchet’á gabar, gabáchete,
que che dêra unha mazán;
eso foí unha mentira,
que m’á quitache d’á man.

CM: gabache, v. 1.

277.

Arremáta, pexegueiro,
vai votando frores brancas;
como ch’hei de tér cariño
mozo que falas con tantas.

CM: Arrebata pexejeiro, v. 1, blancas, v. 2.

278.

As estrelas, corren, corren,
todas n’unha carreiriña;
tamen os amores corren
d’á tua man para á miña.

279.

Non me mires, non me mires,
que bên miradiña vou;
ó amor que me queren92
n’eso non ché reparou.

CM: quería, v. 3.

280.

Airiños, airiños, aires
airiños d’á miña terra,
airiños, airiños, aires,
airiños, levaim’á éla.93

C2: anot. na marxe “Volvedeme pronto a ela” como var. do v. 4.

281.

Adios rios, adios fontes,
adios regatos pequenos,

92

Erro de transcrición por “quería” (CM), non corrixido tampouco en C4.
Comeza aquí unha serie de 29 textos (núms. 280-308), tirada de C2, Sec. “Poéticas”. Recollida por vez primeira polo Padre Sobreira, esta cantiga fora publicada, polo menos, en seis lugares antes de que Casal -que a
tomara de Soto Freire para o ms. de 1869- a transcribira aquí. Cf. D. Blanco, op. cit., I, p. 144.

93
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adios, vista d’os meus ollos
non sei cando nos veremos.94

282.

A rula des qu’ê viuda,
xurou non ser casada,
nin pousar en ramo verde,
nin beber d’á auga crara.95

C1: xurou de non, v. 2, da yaugua clara, v. 4; a estrofa (que levaba o núm. 237) está riscada
en aspa a tinta. C2: clara.

283.

Proves vaquiñas miñas,
están gordas c’ó meu cuidado;
así pesa á nosa alma,
como pesa ó noso carro.96

C1, C2: Pobres baquiñas miñas / S’o meu coidado / Como pesa na yalma / Pesa no carro!.

284.

Arrimeim’á un pino verde
por ver si me consolaba;
ó pino, com’era verde,
de verme chorar, choraba.97

285.

Non me prendas, silva verde
que non estou n-á miña terra;
nunca silva me prendeu
que non me vengase d’ela.

C1: n’estou, v. 2; C2: Que n’o estou, v. 2, e anot. na marxe “Tente silva non me prendas”
como var. do v. 1 e “soltara” como var. de “vengase”.

94 Despois de publicala Rosalía, na década dos 70 fixérono tamén Soto Freire (de quen o tomou Casal), Comellas
(no Heraldo Gallego de Ourense), Teófilo Braga (Parnaso Português Moderno), Milà e Rodríguez Marín (nas obras
citadas).
95 Recollida xa no século XVIII por Sarmiento e mais por Sobreira, é unha das pezas máis repetidas nos cancioneiros galegos. Casal, que a recolleu no ms. de 1869, segue a versión de J. de la Rada, op. cit.
96 Esta peza, que na primeira versión coñecida (Murguía, Historia..., p. 255) e nos manuscritos anteriores de Casal
é unha seguidilla, aparece nesta versión notablemente alterada tanto na forma coma no contido, sen aparente xustificación textual.
97 Esta peza, coma a anterior e as dúas seguintes, recollidas xa en C1, proceden de Murguía, op. cit., p. 255.
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286.

Soedades danm’os campos,
as viñas y-á s vendimadas;
y-os paxariños cantando
n-as tardes é madrugadas.

C1, C2: Soïdades, v. 1, As viñas, as v., v. 2.

287.

Adiós miña miniña,
que xa me vou para xôndes;
dond’estás que non me falas,
donde, que non me respôndes.

C1: meniña, v. 1, interrogación final nos vs. 3 e 4 e admiración inicial no v. 4; C2:
meniña, Xondes.

288.

Adios, miña miniña,
adios, miña amada;
ó Cariño non cho perdo,
anque por soldado vaya.

C1, C2: meniña, v. 1.

289.

Bên ch’á daría, miniña,
si eu ch’á pudêra dar;
á sangre d’as miñas venas
si á pudêra sacar.

C1: meniña, v. 1; C2: meniña, v. 1, eu cho p., v. 2, poidera s., v. 4, e anot. na marxe “Eicho
de dar é dareicho / Eicho de volver á dar”, como var. dos vs. 1-2.

290.

Castañeiriña98 bonita,
dam’unha agulla de prata
para sacar unha espiña
que n-ó corazon me mata.

C1: plata, v. 2, para quitar, v. 3; C2: plata.

291.

Mala môrte, mala môrte,
ôll’ô pago que me dêches:
leváchem’á miña amada
pra sombra dos alciprestes.

98

Nos tres manuscritos en que recolle Casal esta copla aparece a forma “castañeiriña” -que ten perfecto sentido
neste contexto- e non “costureiriña”, que é a que figura noutra cantiga -máis coñecida- que posiblemente tomou
a formulación desta (se é que non sucedeu ao revés); velaí a versión que recolle Saco (Literatura popular..., núm.
277): "Costureira melindrosa, /dám'un alfiler de prata, / para sacar unha espiña / do corazón, que me mata".
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C1: ...,¡tirana morte!, v. 1, destes, v. 2; C2: destes.

292.

Rosa branca, vota frores,
non te quedes desmayada
pois dirán as outras frores,
rosa branca, non val nada.

C1: ..., ¡bota flores!, v. 1, flores, v. 3, blanca e admiracións, v. 4; C2: flores, vs. 1 e 3,
blanca, v. 4.

293.

Moza qu’estás n-á ventana
co-as puntas d’ó pano fora,
quixérache ver á cara,
que ó pano non me namora.

C1: C’as p., v. 2, C’o pano no me, v. 4; C2: C’as p., Co pano, v. 4.

294.

Si ê que non chego á vér
logradiño ó meu deseo,
Dios teña piedá de min
é me leve par’ó Ceo.

295. Tirácheme c’unha pedra,
y-ó corazon me partiche;
vícheme correr á sangre,
traidora, non m’acudiche.
C1: con unha p., v. 1, no-m’ a., v. 4; C2: nom’acudiche.

296.

Válgame Dios que regalo
unha nena saber lér,
é cand’ó galan ll’escribe
saberll’éla responder.

C1: Omit. e inicial, v. 3.

297.

Vente, ventiño d’ó mar,
vente, ventiño mareiro;
vente, ventiño d’ó mar,
tráem’ó meu compañeiro.

127

298.

As ondas d’ó mar me lêven,
as ondas d’ó mar á mín;
as ondas d’ó mar me lêven
si eu á Farruquiño vín.

299.

Aloméame, aloméame,
estreliña d’á fortuna;
aloméame, aloméame
mentras que non vên á lua.99

300.

Non me mates á pombiña
qu’está n-ó arco100 d’á eira;
non me mates á pombiña,
que foi miña compañeira.101

C1: arro, v. 2.
301.

Eres unha fror d’Ourente
com’á quêr ó meu deseo;
eres unha estrela branca
que foi caida d’ó Ceo.102

C1: fror ourente, v. 1, deseio, v. 2, Que se ha caido do, v. 4; C2: flor ourente, estrela blanca,
v. 3, Que se ha caido do.

302.

O rio Alba, verte n-ó Lerez,
ó Lerez, verte n-ó mar;
sólo os meus suspiriños
non sei á donde ván dár.

C1: Leres, vs. 1 e 2, para no, v. 2; C2: Leres, v. 1.

303. Teño sede, teño fame,
mais á fame non ê de viño;

99

Publicada en 1864 por López de la Vega (Galicia R. U., 4, 108) e en 1877 por T. Braga (op. cit., 306).
Falsa lectura de “arró” [‘estrema’, ‘linde dunha leira’], que é a forma que aparece no manuscrito de 1869, pero
xa non no segundo, o que parece indicar que o termo non lle era moi familiar a Casal.
101 Publicada en 1863 por López de la Vega (loc. cit., p. 243) e reproducida por T. Braga.
102 Este texto, que nada ten de popular e pouco de galego, procede de Benito Vicetto (op. cit., 1866, p. 50) e
parece invención deste autor (Vid. nota ó texto núm. 109 desta Sección). É de salientar a “corrección” aquí do
orixinal “incorrecto” por parte do copista ou do propio Casal, seguindo as pautas idiomáticas do galego falado.
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teño fame d’un abrazo,
teño sede d’un biquiño.
C1: no-he de, v. 2.

304.

Alá vai á lua madre,
alá vai, qu’eu ben á vin;
mais alta vai á fortuna
que Dios gardou para mín.

C1: Alta vai a luna m., v. 1, Alta vai que ven a, v. 2; C2: Alta vai quen ven a, v. 2.

305.

Noite-escura, noite-escura,
negra com’ó meu penar;
noite-escura, noite-escura,
quên pudêra non chorar.

306.

Mar brava d’á Lanzada
non ll’espant’ó teu bruar
ô que tên tantas peniñas,
tantas penas qué chorar.

307.

Dame d’á pera que comes,
d’á mazán, un bocadiño;
dame d’á boca unha fala,
d’ó corazon, un cariño.103

308.

Os teus óllos, quiridiña,
son confites, non se vênden;
son balas con que me tiran,
cadeas con que me prênden.

C2: queridiña, v. 1.

309.

O Cura, chamoume rosa,
eu tamen ll’e respondin;
-unha rosa como esta,
non se dá n-ó seu xardin.104

103

Recollida no Diccionario de Valladares, p. 27.
Acabada no núm. anterior a serie procedente de C2, Sec. “Poéticas”, transcribe aquí este texto, que é o único
que procede da Sec. “Clero” de C2 e que xa fora publicada por López de la Vega, loc. cit., 3 (1863), p. 242.
104
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C2: anot. na marxe “Farruquiño” como var. de “O Cura” no v. 1, “Destas rosas Farruquiño”
como var. do v. 3 e “non nace” como var. de “Non se da” no v. 4.

310.

Adios, miña miniña,
adios, meu sí é meu non;
regalo d’á miña vida,
prenda d’ó mêu corazon.105

311.

Si ó mar tivera barandas,
fórate ver ó Brasil;
mais ó mar non tên barandas,
amor meu, por dond’hei d’ir.106

312.

Muito quêro á San Francisco
porque lêva unha corona;
moito mais che quêro á tí
porque te chamas Ramona.107

313.

Ôra vai é vénte lôgo
é viras por-ond’á min,
êu abaixarei os ollos
ê farêi que non te vín.

314.

Metíchem’á mán n-ó seo. [sic]
é chegôum’ó corazon,
si soubêra quên tí eras
ou m-á meteras ou nón.

315.

Cando chêgo xunt’á tí,
chêgo con grand’alegría,
confiado en que me quêres
é que sêmpr’has de ser miña.

105

Publicada por Milà, op. cit., núm. 50.
Segue a versión de Rosalía (Cantares, p. 76), aínda que unha versión moi semellante aparecera xa en 1843
en El Eco de Galicia (9 de agosto) publicada por Neira de Mosquera. Atópase tamén no Cancioneiro popular de
T. Braga (1867) e, por iso, sospeitaba Saco que a peza debía de ser orixinaria dese país.
107 Publicada por Milà, op. cit., núm. 56.
106
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316.

A perdíz anda n-ó monte,
de tod’as herviñas come,
ó cariño dunha nena
mantên tres dias un hôme.108

317.

Eu quixêra ser pereira
é dár peras n-ó inverno,
é non estar namorada
d’esa cara de inferno.

318.

Veño de Serra Morena
por montes é canabales,
solo por te vér á tí,
cara de quita-pesares.

319.

Cariña de namorar;
cariña namoradeira;
cariña de namorar
tena Xuana d’á Veiga.

320.

Palabra de casamento
donde vai que xa m-á dêche;
sinon-á cumpres, Farruco,
volve por donde viñêches.109

321.

Moito mundo teñ’andado,
é moitos ollos êu vin;
é solo ôs têus, miña rula,
solo ôs teus me rindín.110

C1: Falta o v. 1, Moitos, moitos ollos vin, v. 2, rendín, v. 4.

322.

108
109
110

Alto pino, alto pino,
qu’ó Ceo chegôu á rama;

Publicada por M. Martínez González -pontevedrés de adopción- nos seus Poemas Gallegos (1883), p. 114.
Forma parte dun coñecido desafío (Vid. máis abaixo, Sección “Diálogos”, núm. 12).
Debeuna de tomar Casal de El Heraldo Gallego de Ourense, pois así o anota a carón do texto no ms. de 1869.
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nom’é derrames ó pino
que me derramas á alma.111
323.

O que bên quixo algun dia,
si á querer tên afición,
sempre ll’e queda unha vágoa
dentro d’ó seu corazon.112

324.

Cantade, miniñas, cantade,
si pol-ó bóso gusto ê;
todas as herviñas cheiran
donde vós pódes os pês.113

325.

As estrelas miudiñas
traen ó têmpo composto,
contigo, miña miniña,
nunca logrei ningun gozo.114

326.

Ahí tês ó mêu corazon
y-as chaves pra-ó abrir;
êu non teño mais que darche,
nin tí mais que me pedir.115

327.

Ahí tês ó mêu corazon,
si ó quêres matar, bên podes;
pero como estás tí dentro
tamen, si ó matas môrres.116

328.

Adios, miña miniña,
á chorar, mollei un pano;

111

Publicada por Milà, op. cit., p. 27.
A primeira versión coñecida deste texto foi a de Cantares gallegos (p. 91), reproducida despois por Valladares,
Braga, Milà, Rodríguez Marín e Machado. A versión que recolle Saco procedente de Chantada e esta de Casal non
parecen proceder do texto rosaliano.
113 Publicada por Milà, op. cit., núm. 43.
114 Publicada por Milà, op. cit., núm. 44.
116 Publicada en Cantares gallegos, p. 10, e reproducida despois en varias ocasións.
116 Íd., p. 149 e tamén moi repetido posteriormente.
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non pensei que namorar
costase tanto traballo.117

117

329.

Partéchem’ó corazon
por te vér estar de pê;
séntate eiquí, queridiño,
sêntate eiquí, meu Josê.

330.

Arrímat’á min, miniña,
cálmame á miña tristura,
que teño por tí pasado
moitos dias d’amarguras.

331.

Camiño d’á miña terra
êu bên-ó vexo d’eiquí,
non quixêra irme solo
pois non m’afago sin tí.

332.

O corazon de Teresa
está metido n’un vidro,
anque Teresiña morra
ó corazon queda vivo.

333.

Sementêi é non collín
abéas n’unha revôlta,
vale mais un amor de lonxe
que vintêcinco n-á porta.

334.

Maruxiña, Maruxiña,
non me teñas tí rencór
pois anque falo con moitas
solo á tí che teñ’amor.

335.

Aquéla qu’anda bailando,
baila bên, que non tên duda;
un galan está mirando
é desea chamarlle sua.

Publicada por Milà, op. cit., núm. 48, e despois por Machado e Rodríguez Marín.
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336.

Os amores d’outro ano
olvidáronme muy cedo,
agora teñ’outros novos
para sempre me venderon.118

337.

Eu cheguêi á estar enfermo,
sin fogo, sin calentura,
tí ó pôdes remediar
con esa tua hermosura.

338.

Díme tí, regateiriña,
dime qué lêvas de venda:
-Lêvo vágoas é suspiros,
non teñ’outra facenda.

339.

As rapazas de hôxe en dia
dínm’á mín que son amante,
que ll’es digo paroliñas
cariñosas cada instante.

340.

O bên querer, meu Anton,
váiche n-ó mirar d’os ollos;
váiche n-á risa d’á boca
e-en tér pol-á noite soños.

341.

O anelo d’ó meu dedo
non me pidas que ch’ó dé;
os recordos de cariño
consérvanse hastra morrer.

342.

As galiñas, dán os hôvos,
os hôvos, dán os pitiños;
das falas, nacen amores,
dos amores, os filliños.

118 Afástase esta versión de Casal das outras coñecidas (as de Valladares e Saco) na afirmación final, que nesas é
“prenderon”, de significado oposto ao “venderon” [=traizoaron] desta versión, o que pode deberse a unha transcrición errónea por parte do copista, feito que, como imos vendo, ocorre de cando en vez, ou, simplemente, á existencia dunha versión deliberadamente diferenciada.
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343.

Eu quixérame casar
c’unha moza d’esta têrra
que tên os olliños negros
y-ó corazon me lêva.

344.

De penas é de tristeza
cúbreseme á miña alma
ó vér que tanto te quêro
é tí no-me quêres nada.

345.

Miniña d’os ollos negros,
tan negros com’ô carbon;
¿por qué queréndote tanto
de mín non tês compasion?

346.

Tí penas porque me marcho,
eu peno por que te quedas;
¡Cando será, Virxen Santa
que se calmen tantas penas!

347.

O corazon se me cubre
de pena ô verte tan triste;
alégrate miña vidiña
c’o penar non se resiste.

348.

As augas d’ó rio corren
co-as d’ó mar á misturarse;
quên ll’e dêra ô meu cariño
c’o têu amor á mezclarse.

349.

Aldeiña de Louredo,
pequeniña podrá ser;
quên non tên amores n’éla
deseaba de os tér.

350.

A aldea de Louredo
heina de regar con viño;
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dentro d’éla se pasea
ó meu leal quiridiño.
351.

Os meus ollos tên á culpa,
á eles m’hei de volver;
que fun tomar amores,
á donde non deben sér.

352.

Non t’olvides, quiridiña,
non t’olvides, por Dios, non;
non t’olvides, quiridiña
dé qu’ê méu ó têu corazon.

353.

Si eu che soupera escribir
é tí me souperas lér,
cantas cousas che contara,
miniña, d’ó meu querer.

354.

Si me miras, Maruxiña,
non me mires d’ese modo;
mírame d’outra maneira
sinon volvereime tolo.

355.

D’as fontes nacen os rios,
os rios, van dar ó mar;
tan solo os meus suspiriños
nunca sei onde van dar.

356.

Maruxiña, non m’engañes,
mirà que tés que morrer;
non suceda qu’algun dia
olvides ó mêu querer.

357.

Miña nai, miña naiciña,
êu queríame casar;
pero á moza qu’êu quería
non me fai mais qu’olvidar.
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358.

Non bailes, non bailes, nena,
non bailes n-á romeria
que si ch’ó saben n-á casa
chorarás á tua alegria.

359.

Ond’hay piñeiros, hay piñas,
ond’hay piñas, hay piñons;
ond’hay cariños, hay celos,
ond’hay celos, hay pasions.119

360.

Vintêcinco, sete rosas,
fán un carabêl brillante;
vintêcinco, seis suspiros
dôu por tí á cada instante.

CM: Omit a c., v. 4.

361.

Soedades, lêvo, lêvo;
d’á aldea de Gondar;
soedades, lêvo, lêvo,
tamen-as dêixo quedar.

CM: Soledades, vs. 1 e 3, Goldar, v. 2, Tamen nas, v. 4.

362.

Alcepiste, non se rêga
porque d’á lentura nace;
amor firme non s’olvida
por moitas penas que pase.120

CM: Alcipiste.

119
120

363.

A lua, vai encubêrta,
vai de media craridá;
sinon tês ó amor firme
non lle contes á verdá.

364.

Ay, que alta vay á lua,
mais altas ván as estrelas;
mais lonxe vai ó meu cariño
aló por têrras alleas.

Comeza outra serie (359-370) procedente do Caderno morado.
Publicada no Diccionario de Valladares, p. 18.
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CM: Mas a., v. 2, omit. o meu, v. 3.

365.

Eu morrín é enterrecín
debaixo d’as pêdras frías,
é volvin resucitar
co-as tuas ave-marias.

CM: e enterreime, v. 1.

366.

Anque me quedo peinando
y-encomendándom’á Dios;
anque me quedo peinando,
non me peino para vós.

CM: No me, v. 4.

367.

Escribírache n-area,
collin á tinta n-ó mar;
moito s’engaña quên pensa
qu’eu de tí m’hei d’olvidar.

CM: que eu a [ti] tei D’olvidar, v. 4.

368.

Teñ’un carabel n-á horta,
bota por fôra d’ó muro;
si ó têu cariño era cêrto,
ó mêu tamên ê seguro.

369.

Aquela casa tellada,
aquela tellâra êu;
aquela moza bonita,
aquela quêroa êu.

CM: quero eu., v. 4.

370.

Cando vas á Pontevedra,
nunca vayas sin diñeiro;
nunca veñas sin falar
c’ó amor qu’ê verdadeiro.

371.

Non poñas ó pe n-ó meu
nin á man n-á miña saya,
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canque son moza solteira
espero de ser casada.121

121
122
123

372.

Moreniño, moreniño,
moreno com’unha mora,
non sei que tén ó moreno
qu’á todo mundo namora.122

373.

Non penses, por que t’escoito,
que xa de tí me namoro,
as mozas sempr’escoitamos
con bóa cara é bó modo.123

374.

Estreliña d’ó luceiro,
á d’á moita craridá;
vais’ó dia, vais’á noite,
vais’á nosa mocedá.

375.

Disque me deixas por outra;
eu d’eso m’alegrarei,
que, se por outra me deixas,
eu por outro te deixei.

376.

Favores que me fixéche
na cara me vas botando,
favores non dan amores;
libre quedo en ch’os pagando.

377.

Cinco xustilliños teño
de diferente color,
é cinco amores tamén
para escoller ó mellor.

378.

Prende, salgueiriño, prende,
prende de póla n-á lama;

Publicada no Diccionario de Valladares, p. 462.
Publicada por López de la Vega, Galicia R. U., 3, p. 242 e reproducida por Braga, Parnaso, p. 294.
Comeza aquí unha pequena serie (372-380) de cantigas publicadas no Diccionario de Valladares.
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tamen meus ollos prenderon
n’ó corazon d’unha dama.

124

379.

Rio tinto, rio tinto,
rio de moitas colores,
cand’ó rio lêva tantas,
¡que farán os meus amores!

380.

Unha rosa no-na quéiras,
unha rosa non ê nada;
iremos pol-as roseiras,
collerás unha manada.

381.

Da miña ventana vexo
á altura que tên ó mar;
tamen vexo ó meu amor
é non ll’e pôdo falar.124

382.

Meus amigos, hoxe canto
ledo com’unha alvorada;
as cantigas d’ó meu peito
y-os suspiros qu’alí garda.

383.

Teño un carabél n-á horta
para darllo á Manoêl;
Manoêl, vai n-ó estudio,
dareillo cando viñêre.

384.

Moza d’ó cabelo preto,
bótalle aceite dourado;
si algun dia foras miña
êu teria ese cuidado.

385.

Heiche de dar de beber
pol-á tona d’un limon,
logo ch’hei de conocer
si has de ser miña ou non.

De aquí ó final non consta (agás en dous casos) a fonte das cantigas transcritas.
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386.

Dentro d’ó meu peito teño
duas espiñas d’un peixe,
unha díme que te quêira,
outra díme que te dêixe.

387.

Dentro d’ó meu peito teño
duas rodas de moer;
unha anda, outra desanda,
asi fai ó bên querer.

388.

Teñ’un pesar com’un puño,
hei de rebentar un dia,
non pode ó meu corazon
con tanta malenculia.

389.

Dixéches non me querias
por que tiña roto ó sayo,
roto ó sayo tên remedio
d’espido é remendado.

390.

De San Martiño á Tomé
métese un rio n-ó medio,
leváme n-ó corazon
qu’êu te levarêi n-ó seo.

391.

Moza que t’estás peinando
n’ó medio d’ese carreiro,
ó cabelo que che sobre
véndemo pol-ó diñeiro.

392.

Quítate d’esa ventana
cara de malva d’olor,
quítate d’esa ventana,
que te derrete ó calor.

393.

Agora que xa me vóu
â terra d’as anduriñas
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vót’á carta n-ó correo
si quêres noticias miñas.
394.

Eu bên t’entendo, miniña,
bên sei ó que quês dicir;
quêres dicir que me quêres
y-eu mórrome por tí.

395.

Eu non sei ó qu’aquí sinto
n’ó peito, miña miniña,
pasarame si tí quêres
ser á miña mulleriña.

396.

Eu xa ch’ó dixen, miniña,
êu xa ch’ó dín á entender,
díxenche por varias veces
non queria outra muller.

397.

O carballo tên bogallos,
ó castiñeiro ourizos,
os ollos d’á miña nena
pra mín foron feitizos.

398.

O reiseñor n-ó loureiro
revolv’á folla c’ó pico,
así fan os meus amores
cando con eles me pico.

399.

Miniña tan bonitiña
ó sol divino te garde;
ó qu’espera, desespera,
ó cedo, fáiselle tarde.

400.

Moza que t’estás peinando
donde nace á auga fria;
¡a quên dín ó corazon!,
á quên non-ó merecia.
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401.

Pasei pol-á ribeiriña,
ribeiriña, ribeirán;
pasei pol-á ribeiriña
non encontrei ningun galan.

402.

Miniña, ti ê lo Dêmo,
eres ó meu enredéo;
contigo non vou á misa
nin amo á Dios como debo.

403.

Xa tomei amores novos
e con eles vou pasando,
cando paso pol-os vêllos
dame á risa é boume andando.

404.

Apretadiño qu’apresta
ó viñiño n-ó pichêl,
como van apretadiños
Maria con Manoel.

405.

Non me tires con pedriñas
nin con mazans retalladas,
non me criou miña nai
para tantas embaixadas.

406.

Tirei unha naranxa
de Marin á Porto-novo,
dentro d’aquela naranxa
está ó meu corazon todo.

C1: Eu tirei, v. 1, Vai o, v. 4.

407.

Non te quêro, non te quêro,
por eso voute queréndo,
pois vexo c’ó disimulado
por min t’estás morrendo.

408.

Adios, miña miniña,
adios, meu morro, morro;
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morro pol-ó téu donaire
é pol-ó téu donaire morro.
409.

Adios, miña miniña,
que te quêro bén ê certo;
esta noite hei dormir fôra,
tórnam’os bois d’ó aberto.

410.

Indo por ahí abaixo
picoume un peixe nun pé;
tira alá, miña miniña,
tira alá, que peixe ê.

411.

Maruxiña d’á Regueira
non seas tan desdeñosa,
dam’unha fala, miniña,
dam’unha fala amorosa.

412.

Cando quêro, quêro moito,
eu quêro hasta tolear,
cand’olvido, olvido logo
é no-me volvo acordar.

413.

Os teus ollos, miña xoya,
para mín, non sei qué teñen,
ou abertos ou cerrados
a mín sempre me deteñen.

414.

Unha rosa de cên follas,
un carabêl encarnado,
unha ponla de romeu
fan amoroso regalo.

415.

O dia d’á miña morte
malo será para min
pois de Dios olvidareime
por acordarme de tí.
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LOCALES Y DESCRIPTIVAS
1.

Pontevedra ê bôa Vila,
dá de beber á quên pasa;
tên á fonte n-á Ferrería
y-ó San Bartolomé n-á plaza.

C1, C2: E San, v. 4 .

2.

Anque vôu á Pontevedra
non me vou por pasear;
vou por vér á Peregrina
qu’está de pê n-ó altar.

3.

O carballo d’á Portela
tên tres caños de madeira;
un ê meu, ó outro têu,
outro busca quên-o queira.

C1, C2: carros, v. 2, é teu, v. 3.

4.

O carballo d’á Portela
tên á folla revirada
que ll’á revirôu ó vento
n’unha mañán de xiada.

5.

A Virxen d’á Peregrina
dicen se vai á embarcar;
dichoso d’ó mariñeiro
que n-o barco á vai levar.

C2: virgen, v. 1.

6.

Anque vou á Pontevedra,
non vou pol-os soldados;
vou á ver á Peregrina
á dos pendentes dourados.

7.

Pasei á Ponte d’ó Burgo,
paseina de madrugada;
topei un anillo d’ouro
c’unha cinta colorada.

145

8.

Vexo Cangas, vexo Vigo,
tamen vexo Redondela,
vexo á ponte de Sampayo
camiño d’á miña terra.

9.

Entre Portas é Baliñas,
é Baliñas, Baliñon;
entre Portas é Baliñas
eu teñ’ó meu corazon.

10.

Vámonos para Baliñas
miña cariña de Rosa;
vámonos para Baliñas,
esta terra nôn ê nôsa.

11.

Anque me vestiran d’ouro
com’á San Bartoloméu,
ó qu’ê n-a terra de xesta
nom’e casaria êu.

C1: n’aldea de Xesta, v. 3, non me casaba, v. 4; C2: Xesta.

12.

Aldeiña de xesta,
aldea de moito bên;
sinon fora ó Santo Cristo
acá non viña ninguên.

C1: Xesta, v. 1, Aldeiña de m., v. 2; C2: Xesta.

13.

Anque corra todo Xesta
é ó corra á todo eito;
anque corra todo Xesta,
non tôpo cousa de xêito.

C1: Anque o corra a, v. 2.

14.

Mozas d’á Ponte Sampayo,
cada dia morr[’]a sua:
son as d’ó camiño ancho,
mais que non quede ningunha.
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15.

Adios Armenteiriña,
adios Santo Convento;
todol-os frades se foron,
San Bernardo quedôu dentro.

16.

Pretiño d’á Rua-Nova,
pretiño d’á balconada,
mataron ó Arzobispo
por celos d’unha madama.125

C1: Matar’un A., v. 3,; C2: arcebispo, v. 3.

17.

Miña Santa Margarida,
miña Margarida Santa,
dia d’á vosa romaxe
dormin n-ó campo sin manta.

C1: mantas.

18.

Miña Santa Margarida,
este ano alá non vou;
pol-a falta de diñeiro
moita xênte se quedou.

19.

Miña Virxen d’á Lanzada,
este ano126 alá non vou,
tiña ó diñeiro xunto
é non sei quên mo levou.

C1, C2: diñeiriño, v. 3.

20.

Nosa Señora d’á Barca
tên ó tellado de pedra,
ben-ó pudera tér d’ouro
miña Virxen si quixéra.127

C1: virgen, v. 4.
125
126
127

Publicada en Galicia R. U. (1860) por Antonio de la Iglesia.
No texto, “año”.
Publicada en Cantares gallegos, p. 21, e moi reproducida nos anos seguintes.
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21.

Fun á San Juan de Poyo
co-á cesta n-á cabeza;
fun á San Juan de Poyo,
ó Santo nom’ó agradezca.

C1: Xuan, vs. 1 e 3; C2: Xuan, v. 3.

22.

Nosa Señora d’ó Faro
que altiña se foi pór,
dall’ó Sur é mais ó Norte
é ó sol tod’arredor.

C1: tod’ó redor, v. 4; C2: foi a por, v. 2, e mai-lo n., sol po-lo arredor, v. 4.

23.

Santo San Breixo de Barro,
que tan alto se foi pór;
dall’ó aire, dall’ó vento,
dall’ó sol por-arredor.

C2: po-lo arredor, v. 4.

24.

Bota leña, n’ese lume,
bota leña n’ese lar;
bota leña n’ese lume
borrallento de Sayar.

C1: bota leña Borrallento, v. 3.

25.

Despedinme de Lalin
con ventana é vidreiras,
non me despido de vôs
as rapaciñas solteiras.

C1: ventanas, v. 2, No-me, v. 3.

26.

Chamácheme d’á Ulloa,
eu d’á Ulloa non son;
chámame Monterrosiño,
que de Monterroso son.128

128

A Ulloa é a comarca bañada polo río Ulla entre as provincias da Coruña e Pontevedra e, río arriba, tamén a
de Lugo. Monterroso é unha vila da provincia de Lugo, no centro xeográfico de Galicia, famosa polas súas feiras
e moi próxima á cabeceira do Ulla.
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27.

-Miña Madre d’á Lanzada
quên-á puxo moreniña,
foi ó raiño d’ó sol
qu’entra pol-á ventaniña.

C1: Que te, v. 2; a raíña, v. 3, Que ll’entra p., v. 4.

28.

Nosa Señora d’á Barca
vel’ahí vai, vel’ahí vai indo,
n-á sua barquiña nova
parece que vai durmindo.

29.

Desd’ó alto d’ó Picaño
de Santiago veño eu,
para ver á miña filla
qu’alá n’Hospicio naceu.

C1: Que no hospicio, v. 4.

30.

A Virxen d’á Cerca vaise,
O Cabildo vai con ela;
panadeiriñas d’á praza,
vind’á despedirvos d’éla.129

C1, C2: Virgen.

31.

Os soldados, vanse, vanse,
vanse por Cudeiro arriba;
as rapaciñas d’Ourense
choran que cortan á vida.

C1: Orense, v. 3; C2: cuideiro, v. 2.

32.

Auga d’ó Pilar d’á Cruña,
auga d’ó lindo beber;
quên amores tên ó lonxe
mais lle valera non-os tér.

C1, C2: Augua, vs. 1 e 2, nos ter, v. 4.

33.

129

Solamente as de Sanxenxo
dirixen ó meu cantar,
as Pepiñas, as Benitas
son airosas n-ó andar.

Publicada por Murguía en 1865 (Historia..., p. 254), o mesmo que as dúas seguintes.
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C1: as de Sansenxo, v. 1; Se dirixe, v. 2; C2: Se dirige.

34.

D’as d’ó Campo é San Tomé
nada vos direi d’élas,
por que todas me parecen
unha banda de bubelas.

35.

Fun á San Xuan de Poyo,
escorreguei n’unha laxe;
hasta que has pagues, meniña,
eu non hei de tér paraxe.130

C1: escorregei, v. 2, paraxe, v. 4; C2: paraxe.

36.

Pol-á mar vai un barquiño,
miremos que xente leva;
leva xente de Sampayo
camiño d’á miña têrra.

37.

Pol’ó mar vên un barquiño
vamos ver que xênte leva;
leva xênte de Cambados,
xênte de mala ralea.

38.

Pol’ó rio de Padron
vai un sombreiro á nadar;
vaino buscar, Josesiño,
Pepiño, vaino buscar.

C1: Vaino a buscar, Pepiño, v. 3, a buscar, v. 4; C2: a buscar, J., v. 3.

39.

Pasei por Padron cantando,
sin saber ó que decia,
á côsta d’ó meu diñeiro
aprendin á cortesia.

40.

Vilaxuan ê mui triste,
Villagarcia ê alegre;
veña un ventiño d’ó norte
ê que par’alá me lêve.

130

No texto “pasaxe”, evidente erro que rectifico coa forma que aparece nos restantes manuscritos, “paraxe”, que
é a que cadra no sentido global.
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C1, C2: moi, v. 1.

41.

Pol’ó rio de Padron
vai un gato dando berros,
heille de sacar ó rabo
para ó vigote d’os Cregos.

42.

Pol’ó mar abaixo vai
un gatiño dando berros,
que ll’e quitaron ás barbas
para vigotes de Cregos.

C1: Porque lle q., v. 3.

43.

Pol’ó rio abaixo vai
un gatiño dando berros
que ll’e tiran pol-ó rabo
as meniñas d’Asadelos.

44.

Ô subila y-ó baixala
á costiña de Canedo,
ó subila y-ó baixala
perdin á cinta d’ó pelo.

C1: A subida é á baixada / Da costa de Carracedo; / A subida é á baixada / Caeum’a cinta do
pelo; C2: = C1 agás Caieum’a, v. 4.

45.

Rianxiñas, Rianxeiras,
Rianxiñas de Rianxo;
Rianxeiras son aquelas
que van pol-ó mar abaixo.

46.

San Antonio de Peralta
tên á Capilla n-ó monte
para gardar as ovellas
pol’ó dia ê pol’[a] noite.

C1: Penalta, v. 1.

47.

Este cantar tan bonito
veuno traer á Marin
un zapateiro de Noya
n-á punta d’ó cornetin.
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48.

Nunca fun á romeria
que non cantase é bailase,
tan solo n-á de Santa Marta
escorreguei n’unha laxe.

C1: Solo que na Sta. Marta, v. 3.

49.

Eu tirei unha naranxa
de Marin á Portonovo;
dentro d’aquela naranxa
iva ó meu corazon todo.

C1: c’unha n., v. 1.

50.

Nosa Señora d’ó Faro
ha de ser miña madriña,
dichosa d’á miña nai
que linda comadre tiña.

51.

Eu pasei por Pico-Sagro
ê volvin por Campo-redondo;
acordoume Maria-Rosa,
¡voto á Cristo, que me volvo!131

52.

Aquela Señora Rosa,
que vive aló n-ó Chirlêu,
mándall’é moitas memorias
ó Cata-quên de Bueu.

C1: A aquela, v. 1, O Catalán, v. 4; C2: O Catalan.

53.

Sardiñas frescas d’ó Porto,
¡ay! quên me dêra un milleiro;
pantrigos de Ribadabia,
Mozas d’o Chao d’Amoeiro.132

C1: Quen me dera, v. 2, Pantrijos, v. 3, Chan do Mieiro, v. 4; C2: Chan de Mieiro.

131

Anotación na marxe con letra de Casal: “Vid. 123”.
A alteración dos textos das fontes (C1, C2) obedece aquí ao coidado por rectificar (axeitadamente) imprecisións e
deturpacións das versións anteriores, evidentes para un ourensán (ou coñecedor da fala e xeografía daquelas terras), como
debía de ser o copista deste manuscrito de 1884. A peza foi publicada en 1863 por López de Vega, loc. cit., p. 242.

132
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54.

Fostes á Villagarcia,
fostes, ê non vistes nada;
non vistes estar ó sol
n’unha mazan colorada.

55.

Por causa de tí, miniña,
funme casar á Marcon;
n-a xastrería d’o Puncho
fixéronm’o pantalon.

C1, C2: sastrería, v. 3.

56.

A aldea d’ó Fonsin
ê ruin porque á fán,
si ll’e votan á semente
tamen dá ó azafran.

57.

A aldea de San Simon
heina de matar á tiros,
unha meniña qu’hay nela
levôume moitos suspiros.

58.

Indo pol-o mar abaixo
escorreguei n’un berdello,
acudide, que cain,
mozas de Poyo-pequeno.

59.

Quên me dêra, miña filla,
miña filla, quên me dêra;
Semana Santa en Santiago
por Corpus en Pontevedra.

60.

Alá n-a banda d’a Barca
chêiram’ó caldo de unto,
daim’unha taciña d’él
pol-a alma d’o difunto.

C1: a caldo, v. 2, Dendem’unha t., v. 3.
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61.

Altiño, altiño, alto,
mozas de Sotomayor;
altiño, altiño, alto,
canto mais alto, mellor.

C1: Soutomayor.

62.

Fía, miña roca, fía,
fía miña fiadeira;
que teñ’o fuso en Combarro
y-á roca en Samieira.

C1, C2: E a r., v. 4.

63.

Hei d’ir á Sotomayor,
á Sotomayor hei d’ir;
as mozas son cariñosas,
con elas hei de durmir.

C1: Soutomayor, v. 1, dormir, v. 4; C2: dormir.

64.

-Señora Maria-Antonia,
¿á como vendel’o viño?
-a catro cartos é medio,
asi che vai n-o Porriño.

C1: vend’o seu viño, v. 2.

65.

Miña Virxen d’a Peneda,
d’a Peneda, Penediña;
entrei pol-a porta grande
é salin pol-a pequeniña.

C1: Virgen, v. 1.

66.

Miña Virxen d’a Peneda
vel’ei vên ó voso dia;
á cinco d’o mes d’Agosto
ê á vosa romeria.

67.

A Armenteira hei d’ir,
á Armenteira hei de volver;
pol-a Virxen d’as Cabezas,
que me ha de socorrer.
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C1: Virgen.

68.

Santa Margarita tên
ó mais grande d’os carballos,
á donde van pol-as tardes
á falars’os namorados.

69.

Pontevedra, é vôa Vila,
Vila de moitas Señoras,
y-á Virxen d’a Peregrina
ê á mellor entre todas.

C1: d’entre t., v. 4.

70.

Santo San Breixo de Barro,
vôs qu’estades n’un Outeiro,
buscádem’un rapaciño
que sea namoradeiro.

71.

Quên t’ha de vér, choquêiro,
quên t’ha de ver n-a Vila,
co-as tuas chocas novas
bailando n-á Ferreria.

C2: beilando, v. 4.

72.

Caiu á porta d’a Vila,
quên’a ha de levantar;
-ó Alcalde Señor Blanco
que por ela ha de pasar.

C1: Quen-a de, v. 2.

73.

Caiu á fonte d’a Ferreria
quên’a ha de volver poñer;
-ó Alcalde Señor Blanco,
que d’ela tên que beber.

C1, C2: Quen-a de, v. 2.

74.

Adios muelle de Carril,
dentro queda unha rosa;
ê non-a podo ir á ver,
qu’a mar está peligrosa.
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C1: do Carril, v. 1, quedan’unha r., v. 2; C2: do Carril.

75.

As meniñas d’o Carril
gastan moita fantisia,
pañuelos de catro duros
co-a barriga vacia.

C1: muchachas do, v. 1.

76.

Si ó vento que vên d’abaixo
viñera d’ó Vendabal,
trouxéram’unha noticia
d’á Raya de Portugal.

C1, C2: Si aire q., v. 1, Troucherame, v. 3.

77.

Teñ’unha moza n-o Porto,
outra teño alá en Santoña;
si á d’o Porto ê bonita,
á de Santoña ll’e gana.133

C1: Outra teñoa en Sta. Ana, v. 2, a de Viana lle, v. 4; C2: Santana por “Santoña”, vs. 2 e 4.

78.

San Andres de Lourizan,
tên as pernas delgadiñas,
de tirar pol-a secada
n-o rio d’o Caneliñas.

C1, C2: de C., v. 4.

79.

San Andres de Lourizan
tên unhos zapatiños brancos
para namorar as mozas
Domingos é dias Santos.

C1, C2: Ten uns, v. 2.

80.

Santo San Breixo de Barro,
fun alá, hei de volver;
quedoum’a miña tohalla
n-o adro por estender.

133 De estructura idéntica a outra publicada por López de la Vega (op. et loc. cit., III, p. 242) e, pola súa vez, á
publicada por Rosalía en Cantares gallegos (núm. 21): “Teño unha dama nos Portos,/ outra no Riveiro d’Avia”, etc.
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C1: he hei de, v. 2.

81.

Cando n-á ribeira chove,
n-ó monte fai borralleira;
que farán n-á vosa casa
nosa Señora d’á Franqueira.

C1, C2: fara, v. 3.

82.

San Pedro de Campañó
tên á porta par’o mare;
Santo San Xuan de Poyo
ten’á par’ó vendabale.

83.

Entre Lerez ê Mourente,
entre Mourente ê Marcon
habita unha rapaciña
que me roubou ó corazon.

C1: Leres.

84.

Fun por San Benito á Lerez
é non fun por devocion;
fun por bailar co-aquela
que me levou ó corazon.

C1: Leres.

85.

Somos de Poiño, Poyo,
meu divino San Xuan;
somos de Poíño, Poyo
d’aquela terriña chan.

86.

Vivan elas, vivan elas,
as mociñas de Combarro
que me diron de beber
pol-a cunquiña de barro.

C1, C2: deron, v. 3.

87.

Carballeira de San Xusto,
moitos arrodeos tên,
sinon fora pol-o Santo
alá non iva ninguên.
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88.

En Cea, hay voas mozas
en Castragudin, á fror d’elas;
en Carballeira, as Cachapas
y-en Xobelle, as Nabelas.

C1: a flor, v. 1, En X., v. 4; C2: a flor, E en X.

89.

Meniñas de Villalustro,
vên vos podés alavar
que tédes Santa Lucía
n-a entrada d’ó lugar.

90.

Santo San Bartolomé
está n-ó medio d’a ría;
á un lado tên á Rianxo
ê á outro a Villagarcia.

C1: Omite a R. e a V., vs. 3 e 4; C2: Omite a V., v. 4.

91.

Pasei por Padron cantando
é por Santiago, rindo,
que quedaron os meus amores
alá en Santo Domingo.

C1, C2: reindo, v. 4, omit. os m., v. 3.

92.

Pontevedra non tên auga
sinón á tên, eu ll’a darei,
â costa d’as miñas lágrimas
Pontevedra regarei.

C1, C2: agua, v. 1, Si na ten, v. 2.

93.

Camiño de Santiago,
Camiño fuliadeiro,
dium’o meu queridiño
de beber pol-o sombreiro.

C1, C2: Doume o, v. 2.

94.

Fuicheiriña, Fuicheiriña,
Fuicheiriña, todo tên;
voa mazán, voa pera
é voas rapazas tamên.
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95.

Aldea de Sabaris,
aldea que todo tên;
voas mazans, voas peras,
voas meniñas tamên.

C1: Boa mazan, boa pera / Boa meniña..., vs. 3-4.

96.

Santo San Breixo de Barro
feito de pau de canela,
dádem’a vista os meus ôllos,
que non vou d’aquí sin ela.

C1: vista dos o., v. 3, Que non me vou, v. 4.

97.

Santo San Breixo de Barro,
eu de vôs non me despido
que tédes un capellan
que baila á lo divino.

C1, C2: veila, v. 4.

98.

A festa de San Cibrán
ê festa de moitos hovos
que regalan os padriños
os afillados que son novos.134

C1: Sibran, v. 1, afillados, en bolos, v. 4; C2: Sibran, afillados en ovos, v. 4.

99.

Pol-o regueiriño d’Abia135
vai un cheiro qu’arresende,
êvos ó manto d’a Virxen
que pol-o mundo s’estende.

C1, C2: Por o ... d’Alba, v. 1.

100.

Fun pol-a Pelengrina
á Vila de Pontevedra;
por San Roque, fun á Vigo,
por Corpus á Redondela.

134

Vid. nota ao texto núm. 19 da sección “Religiosas”. É este un caso extremo da transcrición do copista, apurado pola urxencia de rematar para o Concurso literario: o que non entende do manuscrito base invéntao; así do
mal caligrafado “en ovos” de C2 pasa ao “que son novos” deste.
135 Falsa transcrición por “Alba”, parroquia veciña da cidade de Pontevedra que aparece con frecuencia nos textos
deste cancioneiro.
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101. Todas as herviñas cheiran
n-a mañán de San Xuan,
tan solo ó saramaguiño
qu’está á rente d’o chan.
C1: Solo o, v. 3, Está a., v. 4.

102.

Sempre m’andas preguntando
de que romeria veño,
-veño de Santo San Campio,
de Santo San Campio veño.

103.

Casi chove miudiño
por riba de Santa Marta,
as mozas de San Martiño
têñen color d’a lagarta.

C1: Teñen a c., v. 4; C2: meudiño, v. 1, Teñen o c.

104.

Este ano hay moito viño,
ha d’haber moito bagullo,
as mozas de San Martiño
non teñen sinon bandullo.

C1: pouco bagullo, v. 2.

105.

En Santiago non hay rosas
que secaron as roseiras,
vámonos á Pontevedra
que son rosas verdadeiras.

106.

Caldas para pantrigo,
é para viñ’o Riveiro;
para mozas alentadas
esta aldea de Piñeiro.

C1: par’o p., v. 1, viño o R., v. 2, A aldea, v. 4; C2: par’o p., viño o R.

107.

Santa Maria de Portas,
San Julian de Romay,
Santa Maria de Portas,
Virxen de Perdecanay.
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108.

O pandeiro de Baliñas,
que foron buscar á Romay,
as meniñas que ó tocan
eran de Perdecanay.

C1, C2: que foi b., v. 2.

109.

Meniñas de Paradela,
de Paradela d’a Baixo;
meniñas de Paradela
todas andan en refaixo.

C1, C2: de refaixo, v. 4.

110.

Eu hei d’ir á Santa Comba
comigo t’hei de levar
á ver si á Santa bendita
ó xenio che fai cambiar.

C1, C2: Conmigo, v. 2.

136
137
138

111.

Entre Mourente é Tomeza,
entre Tomeza é Tourón;
entre Mourente é Tomeza
hay San Miguel de Marcon.136

112.

Elas de Combarro vêñen,
elas de Combarro son;
elas de Combarro vêñen
que de Samieira non.137

113.

Adios Lerez, adios Alba
adios adiós Pontevedra;
adios Salcedo é Tomeza,138
adios, adios miña terra.

114.

Adiós Tuy ê veiga d’ouro,
adios orelas d’o Miño;
adios cariñas d’o monte
heivos qued’o meu cariño.

No manuscrito transcríbese –erroneamente- “Tomena” por “Tomeza”, parroquia dos arredores de Pontevedra.
No texto “Samieiro”, que corrixo por “Samieira”, localidade da banda norte da ría de Pontevedra.
No texto, “Tomena”.
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C2: casiñas do, v. 3.

115.

Votade fora á tristeza
qu’a guerra xa s’acabou,
y-os Carlistas xa foron
c’o demouro xa os levou.

C2: demonio x’os, v. 4.

116.

A redor d’o rio arriba
sentin cantar é escoitei;
eran os mozos das segas,
que viñan de Monterrey.

117.

A aldea d’a Capela
toda ela ê côsta arriba;
voas mozas ê vos mozos,
voas casa d’alegria.

118. A aldea d’a Capela
tên polidos alboredos,
tamên tên polidas nenas
para polidos mancebos.
C2: pulidos, v. 4.

119. A aldea d’a Capela
está n-ó alto, dall’o vento,
os galans qu’a pasean
son unhas cabezas de vento.
120.

Abaixo, arriba non,
terra fria, non dá pan;
os rapaces d’a mariña
n-a monteira non se dán.

C2: Na montaña, v. 4.

121.

Cazador qu’andas cazando,
cazam’unha mêrla branca,
pra levar de romeria
â Virxen d’a Cruz d’Aranga.
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122.

Cazador qu’andas cazando,
cázam’unha reboriza,
pra levar de romeria
á Virxen d’a Pastoriza.

123.

Indo eu para Castilla
chegeui á Campo-redondo;
acordeimé ali d’as mozas,
¡xur’a Dios, d’eiquí me volvo!139

C2: d’aquí, v. 4

124.

Si tí viras ó qu’eu vín
n’ó monte d’a Capelada,
vintêcinco costureiras
d’acabalo d’unha cabra.

125.

Viva Toubes, viva Toubes,
Toubes de Villarrubin,
viva Toubes, viva Toubes,
terriña dond’eu nacin.

126.

Moitas terras teño andado,
ningunha me contentou;
Sinon San Miguel de Melias,
qu’en todo me namorou.

127.

O dia quince d’Agosto
hay romeria n-a Barra;
quên me dêra á min saber
donde se fai á trullada.

C2: Onde se, v. 4.

128.

139

Casamento para min
ê como mallar en fêrro;
para fora de Baliñas
teño dito que non quêro.

Anotado na marxe con letra de Casal: “Doble 91”.
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129.

And’o facho, and’o facho,
and’o facho, vai á eito;
as miniñas de Lourido
por casar andan en pleito.

C1, C2: Ard’o nos tres casos; meniñas, v. 3.

130.

Meu hirmanciño d’alma,
non te cases en Palmeira,
qu’as pulgas parecen homes
pol-a veira d’a ribeira.

131.

A nosa Pelegreniña
naceo n-o mes de Xaneiro;
quên s’ha de casar con ela
ha d’ir á Habana primeiro.

C1: Pelegriniña, v. 1, Naseu no, v. 2; C2: Pelegriniña, Nasceu.

132.

Heime d’ir casar á Ulla
qu’ê terra de moito pan,
ó forno d’a miña sogra
vota silvas pol-o vrán.

C2: anot. na marxe do v. 1 “otras: A Noya” e na do v. 2 “Coidando que había pan”, como
variantes.

133.

Adios, miña miniña,
voume casar á Panxon;
á moza, non ê bonita,
probe, si; honrada, non.

C1, C2: Pobre, v. 4; en C2 anot. na marxe “Eu caseime en Camariñas / e veleime en
Corcubión”, como var. dos vs. 1-2.

134.

Viva Noya, Viva Noya,
terra donde m’eu cr[i]ei;
Viva San Xuan de Bayon,
donde eu amores tomei.

135.

Para pan de trigo, Caldas;
para viño, ó Riveiro;
para mociñas solteiras,
viva San Miguel de Deiro.
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136.

Miña cofiña delgada
sete varas me levou,
n-a Vila de Pontevedra
outra com’o ela non entrou.

137.

Fun á San Cidran[sic] d’o Monte,
unha fala me non dou;
vin pol-o d’o Casal,
por todo me preguntou.140

138.

Villagarcia, ê mui triste,
ó Carril, ê mais alegre;
veña un ventiño d’o Norte
que pra Bayon n’os lêve.

139.

Para Godos, para Godos,
corazon d’a miña vida;
para Godos, para Godos
pol-o Reguengo arriba.

140. Á parroquia de Bayon,
de lonxe, parece Vila;
ponendose141 n-o medio d’ela
parece Villagarcia.
141.

O cantar d’o Galleguiño
ê cantar que nunca acaba,
qu’empeza con tailalila
y-acaba con tailâlâlâ.

C2: gallegiño, v. 1.

142.

O cantar d’o lailaliña,
cantar que nunca s’acaba:
entra pol-o lailaliña
y-acaba pol-o lailâlâlâ.

140 Debe de referirse ao santuario -xa mencionado- de S. Cibrán, en Catoira. En todo caso, cando un santuario
está lonxe do lugar onde se lle canta unha cantiga adoita haber confusións e formas mesturadas; así, Valladares
(Diccionario, p. 516) fala de “San Cibrán de Lonxe”, atribuíndolle un cualificativo frecuente para referirse a S.
Andrés de Teixido, lonxe, en efecto, da maior parte das poboacións dos romeiros.
141 Riscada a palabra a lapis e posto por riba “póndose”; non parece letra de Casal.
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143.

O cantar d’os castellanos
ê cantar que nada val;
qu’ó cantar que mais alegra
sempre foi ó alâlâ.

144.

O cantar d’aquela terra
non ê cantar de por acá,
qu’o cantar d’a nosa terra
ê ó cantar d’o alâlâ.

145.

Dicen qu’a gaitiña, alegra
é qu’alegra ó seu tocar;
dicen qu’a gaitiña alegra
cand’a mín me fai chorar.

146.

C’unha frauta é c’uns ferriños,
c’unhas cunchas é un pandeiro,
armamos logo á ruada
os veciños d’o Cruceiro.

147.

Para cantar ê bailar
ó noso Xuan tên á sona;
para votar pol-a goldra
á xarda de Vilavoa.

C1: e veilar, v. 1, Beley,= [velaí] Xuan, v. 2; C2: beilar.

148.

Indo para Santiago
envolveito n-o capote,
acordoume miña nai
é mais as papas d’o pote.

149.

Sombreiro baixo redondo,
á mín moito m’agradaba;
pantalon de tarazona,
chaleco de media grana.

150.

Señor Abade de Poyo,
á doutrina non ll’a sei;
pídam’unhas cantiguiñas,
qu’êu ll’as ripinicarei.
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CM: cantigiñas, v. 3, repinicarei, v. 4.

151.

N-a aldea de Briallos
hay un Cruceiro muy majo
para se sentar Manoela
ô lado d’o seu Santiago.

CM: Manuela, v. 3.

152.

N-a aldea de Briallos
hay unha pedra n-as eiras,
para se sentar os mozos
ê mais as nenas solteiras.

153.

Santo San Xuan de Portas,
ê un Santo muy abogoso;
pedinll’un mozo bonito,
dium’un barbas de raposo.

CM: Pídenlle un, v. 3, doume un, v. 4.

154.

Castellanos, en Castilla,
estimai bên os gallegos;
cando vân, vân como rosas,
cando vêñen, como negros.142

155.

Oxe vêñen os soldados,
nosos hirmans queridiños;
ayer foron como rosas,
hoxe vêñen tostadiños.

156.

Quên me dêra n-a Hermida,
quên n-a Hermida me dêra;
que si estivera n-a Hermida
estava n-a miña terra.

C1: estouvera na, v. 3.

142 Recollida por J. de D. de la Rada e publicada no Viaje... (1858), p. 581; hai tamén -ademais da de Rosalía- outra
versión (que menciona Casal en nota) en El habla gallega de Cuveiro (1868), p. 41.
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157.

Para Lêrez, para Lerez,
vida d’o meu corazon;
para Lerez, para Lêrez,
para outro lado, non.

C2: Leres (agás o primeiro).

158.

Portugués, Portuguesiño,
Portugal non me namora;
anque Portugal ê rico
non ll’e podo dar parôla.143

159.

Cada vez que penso ó lonxe
qu’estou d’a terriña miña,
os ôllos se m’enchen d’auga
y-o corazon d’agonia.

C2: augua, v. 3.

160.

N-a miña vida tal vín,
navizas con alcacên,
cómeas ó Crego d’Ares
que vôa vida se tên.

C1: Comeunas o, v. 3.

161.

Díxom’un frade de Conxo
que fose sua devota;
eu tamen lle respondin
que fose á levar á Coca.

162.

O Cura de Paradela,
non tên capa nin capelo;
viva ó noso de Bayon
que ó tên de terciopelo.

C2: anot. na marxe “Espiñaredo” como var. de “Paradela” e “Resemel” como var. de
“Bayon”.

143

Durante os séculos XVIII e XIX Portugal tiña un notable potencial económico que foi desencadeante dunha
forte emigración de galegos a ese país. Esa imaxe de riqueza esvaeuse enteiramente ao longo do século XX.
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163.

O Cura de Paradela,
non tên camisa lavada,
viva ó noso de Rubians,
que tên catro n-a bogada.144

164.

Anque ch’estou n’esta terra
tamên che vín por San Pedro,
á d’o paniño amarelo
hei de darll’un parrafeo.

165.

Adios Vila de Lugo,
campo de Tras d’o Castêlo;
adios querida Aretona,
êu n-o corazon te lêvo.

166.

Viv’á xênte d’a ribeira,
viv’á xênte ribeirá;
viv’á xênte d’a ribeira,
xênte de moita verdá.

167.

N-o Convento de Monfero
dá gusto parrafear,
tên as follas pequeniñas
é non-[n]os145 deixa mollar.

168.

Confeseim’alá n-a Cruña,
comulguei en Pontevedra;
fun cumprir á penitência
co-as nenas d’a miña terra.

169.

As rapaciñas de Lugo
andan brincando n-a êira,
unhas cantan, outras bailan
é outras tôcan ó pandêiro.146

144

Remata aquí o emprego fontes de manuscritas propias de Casal (C1, C2, CM), que só reaparecerán nos núms.
182-187; do resto dos textos, ata o final da sección, descoñécese a procedencia (agás as que se mencionan).
145 O sentido pide un “non nos”.
146 A alteración da rima (pandeiro non rima con eira) e a existencia de cantigas de fórmula constructiva igual a
esta (“As rapazas de.../ = v. 2,/ = v. 3, / e outras andan á xaneira”), suxiren que pode tratarse aquí dunha substitución eufemística da palabra final (“andar á xaneira” -como as gatas en celo e, polo tanto, de sentido obscenopor “pandeiro”, a falta dunha ocorrencia mellor).
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170.

A Vila de Pontevedra
si lle tiran á Moureira,
quédase muy pequeniña
pol-a veira d’a ribêira.

171.

-Os carrizos de Narayo
onde ván facer ó baile?
-As Costêlas de Soutullo:
-Halles de dar bén ó aire.

172.

Os carrizos de Narayo,
carqueixas de Sua-Sêrra;
para mozos arrogantes
vivan os d’a miña têrra.

173.

Si te vás á San Benito
non vayas ô de Parédes,
que tamên San Benito hay
n’ese Convênto de Lêrez.147

174.

N-a aldea d’as Somozas
hai un carballo folludo
donde se suben as mozas
para lle votar ô burro.

175.

Adios montiño d’ó Castro,
Loirintin está debaixo;
as mullêres d’esta têrra
non quêren vestir refaixo.

176.

Si querédes vér refaixos,
non parédes n’esta terra;
parai en Caldas de Reyes
provincia de Pontevedra.148

147

Publicada en Milà, op. cit., p. 17.
O feito de verlle o refaixo -é dicir, a roupa interior- a unha moza era sinal, ou ben de atrevemento por parte
do home, ou ben de lixeireza por parte da muller, ou ben de intimidade entre ambos os dous. Por iso un lugar
onde é doado ver refaixos (postos, xa que logo) supón unha nota desfavorable para a súa xente e resulta un argumento ofensivo (ou defensivo, coma neste caso) empregado frecuentemente nas cantigas.

148
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177.

As nenas de Pontevedra
têñen ó corpiño fêito,
moito mais ó podian tér
si se puxêran á xêito.

178.

Fún á San Andres de Lonxe,
romeria contra gusto;
merquei un carto de felgas
para durmir ó meu gusto.

179.

Pol-a mar abaixo vai
un barquiño, zape, zape;
leva naranxas d’a China
d’os Señores de Larache.

180.

En Alba, hay boas mozas,
en Campañó, á fror d’elas;
en Lérez, ó refaixallo
en San Vicente, son vêllas.149

181.

En Monforte hay ó bó viño,
tamên hay boas tabernas;
as rapazas qu’hay alá
son guapas, sábeno élas.

182.

N-a Ortigueira, nace ó sol,
en Piñeiro, nace á lua;
n-a aldea de Vilar
non nace cousa ningunha.

CM: En Piñeiro n., v. 1, Na Ortigueira a., v. 2.

183.

Namoreim’en Redondela,
é vín xantar á Padron,
merendêi en Paradêla
é vín cear á Corcubion.

CM: Almorcei en, v. 1, xantar ó P., v. 2.
149

Publicada en Milà, op. cit., p. 17.
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184.

Repenican as Campanas
en San Xuan de Bayon;
repenican as campanas
cando sal’á procesion.

CM: San Juan, v. 2, sai a procisión, v. 4.

185.

O pandeiro, toca bên
as ferreñas, danll’o són;
as miniñas que ó tocan
elas de Baliña[s] son.

CM: As meniñas que a t., v. 3.

186.

Para Barro, para Barro,
eu para Barro non irei;
no-me mandes para Barro,
c’o camiño non-o sei.

CM: Omit. non i., v. 2, Non me, v. 3, non no, v. 4.

187.

-Este cantarciño nôvo,
quên-o traería á esta terra;
-unha miniña pequena
d’a Vila de Redondela.

CM: quen no troixo a, v. 2.

188.

Adios mozas de Laredo
que me vôu para Guizán;
teño alá unha mazaira,
voull’á coller as mazans.

189.

N-a parroquia de Salcedo
hay rapazas moreniñas;
tamên as hay en Mourente
ê son mais apañadiñas.

190.

Adios Lêrez, adios Alba,
adios meu San Benitiño;
adios Lérez, adiós Alba,
sempre vos terêi cariño.
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191.

Adios Salcedo ê Tomeza,
adios Mourente é Marcon;
adios Salcedo é Tomeza
lévovos n-o corazon.

192.

O Riveiro, é mui alegre
pol-o tempo d’a vindimia,
que ó beñen facer alegre
as nenas d’a ló d’arriba.150

193.

Mi madre visteu de leiras:
eu leiras n’as podo ver,
de Tarazona ou Segóvia
ó meu mantelo ha de ser.151

194.

Para pan, terra de Lugo,
para viño, Rivadabia;
para gatos, Pontevedra,
é para ladrons, Viana.

195.

Heime d’ir á Portugal
anque sea por un mes
para que me diga á xênte
vel’ahí vên ó Portugués.152

196.

Ti, Portugués rabeludo,
bota fora de Galicia,
vel’ahí vên ó noso Rey
c’un vigote de curtiza.

197.

O castaño temperán
está n-o medio d’o camiño;
miniñas de Gondarei
tirádell’un reboliño

Publicada por López de la Vega, loc. cit., 3 (1863), p. 242 e reproducida por T. Braga, Parnaso, p. 295.
Publicada por Valladares, Diccionario, p. 367.
Vid. nota do núm. 158 desta sección.
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198.

Indo pol-o mar abaixo
escoitêi, dêron as cinco;
quédate con Dios Cambados,
Convento de San Francisco.

199.

Non hay portos com’os d’Arosa,
Vilas como elas non vín;
Vila-Xuan, Vila-nova,
Vilagarcia é Carril.

200.

N-a terra de Galicia ê
sempre ó fruto muy sufrido
como nunca se mirôu
desde qu’o mundo é nacido.

201.

Entre Pontevedra é Vigo,
entre Vigo é Pontevedra
está á Ponte-Sampayo;
muciños, paraibos n’ela.

202.

San Antonio d’a Caeira
tên unha pipa n-o monte;
as mulléres beben viño,
os homes auga d’a fonte.

203.

Viva Lérez, viva Lérez,
de Lérez non me despido;
inda hei volver á Lérez
pol-a escolleita d’o millo.

204.

Arriba, pandeiro, arriba,
para Santa Liberata;
levas ó pico de ferro,
halo de traer de prata.

205.

Levei â miña mullêr
á Lanzada, as nôve olas,
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levein’á desenfeitar
ê votar os dêmos fora.153

153
154

206.

O Cabe verte n-o Sil,
ó Sil mézclase c’ó Miño
y-ôs tres xuntos por Ourense
siguen ó mesmo camiño.

207.

Frênte á Tuy, está Valenza,
frênte â Guardia, está Camiña;
frênte á Goyan, Vilanôva,
frente â tua, á miña casiña.

208.

Heiche de dar, miña xoya
á noite de Navidá,
de Allariz as almendriñas,
de Monfôrte os mazapás.

209.

Si os ollos che154 dôn, miniña,
cúrate desta maneira
rezalle â Santa Lucia,
â que está en Samieira.

210.

Si querédes comer froita
como non vol-a han de dar,
as boas uvas é pavias
ô Ribeiro ide buscar.

211.

Lugueses, son os de Lugo
n-a Coruña, Coruñeses;
son en Ourense, Orensanos;
os d’aquí, Pontevedréses.

212.

Entre Carril ê Cambados,
entr’ó mar ê mais á vereda;
entre Carril ê Cambados
ó monte Loveira queda.

Trátase dunha das romarías de máis sona en todo o sur e oeste de Galicia.
No texto “xe”, evidente erro.
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213.

San Francisco é San Martiño
combeñíronse en Santiago,
San Martiño en dar á horta
é San Francisc’ó pescado.

214.

Para pan de trigo, Caldas;
para queixo, San Simon;
para empanadas, en Noya,
para lampreas, Padron.

215.

Moitas Vilas tên Galicia,
moitas mais pudéra tér
si-os seus fillos non se foran
á Cuba para morrer.155

155

A alusión á guerra de Cuba permite datar a peza pouco despois de 1874 ou 1975, tempo do primeiro conflicto
importante na illa e próximo, polo tanto, á redacción do manuscrito.
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JOCOSAS, SATÍRICAS Y EPIGRAMÁTICAS
1.

Acórdaste ti, meniña,
d’aquela noite d’o vrán,
tí contabas as estrelas,
eu as aréas d’ó chán.

C1: vrao, v. 2, chao, v. 4.

2.

Agora que foi é foi,
nena, non teñas pesar;
agora que foi é foi
Diô-lo ha de remediar.

3.

Teñ’un xuramento feito
é mais heino de cumprir,
ó dia d’o meu enterro
non hei de cantar nin rír.

C1, C2: cumplir, v. 2.

4.

Â tua porta, meniña,
rompin un par de polainas,
agora teño unhas novas,
non quero mais zarandainas.

C1, C2: carrandainas, v. 4.

5.

Heicho de dar, queridiña,
heicho de dar é darei;
non-me perdas ó cariño
que non che perdon’a ley.

C1: perderei a, v. 4; C2: perdín a, v. 4.

6.

156

A Señora vai n-a misa,
ó Señor, vai n-o sermon;
â Señora caill’á saya,
ó Señor caill’ó calzon.156

Esta peza e a seguinte foron publicadas en 1865 por Murguía (Historia..., p. 254).
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7.

Agora xa non se usa
pidir as fillas os pais,
sinon entrar pol-a porta,
¡eh! meu sogro, ¿como che vai?

C1: Pedir a filla ô seu pay, v. 2, Se non, v. 3, omit. che no v. 4; C2: Senon, omit. che.

8.

Os homes qu’agora hay
son poucos ê ván á menos,
vai ó cento á catro cartos,
com’os xurelos pequenos.

C1: que ahora h., v. 1, e valen menos, v. 2.

9.

Comeias que son de pingo,
que levaron sebo negro;
todas de millo menudo
feitas n-o pote pequeno.

C1: Comeras, v. 1; C2: Comerás.

10.

Anque son de tras dos toxos,
criada n-as carrasqueiras,
tamén sei beber ó viño
com’as que son d’a riveira.

11.

Â tua porta, meniña,
tropecei, cain de lado;
metícheme n-a cadéa,
salin amatriculado.

C1, C2: Metécheme, v. 3.

12.

Malos demonios ás lêven,
unha botella sin viño,
unha caixa sin tabaco,
é unha ola sin touciño.

13.

Heiche de dar cordon d’ouro
pra un xustillo de tela;
¿que farei, miña meniña,
que non-ó hay n’esta têrra?

C1: Para xustillo, v. 2; omite o h., v. 4; C2: Para un x., omite o e anot. na marxe a lapis
“no-no-hay”.
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14.

Mira pra min direito,
cara de mal amañado;
mira pra min direito
non mires atravesado.

C1, C2: para min dereito, vs. 1 e 3.

15.

Miña cuñadiña nova,
meu hirman eche pequeno;
si quêres que creza logo,
dalle d’almorzar muy cedo.157

C1(a): Miña cuñada Polonia, v. 1; C1(b): Mandall’o almorzo cedo, v. 4.

16.

-Dime tí, miña meniña,
¿de que quêres ó refaixo?
-de baetiña amarela
pra poñer por debaixo.158

C1, C2: Para p., v. 4.

17.

Si quêres eiquí, eiquí;
si quêres alá, alá;
é si n-a casa d’ó Crego,
n-a casa d’ó Crego será.

C1, C2: aquí, aquí, v. 1, En casa, v. 4.

18.

Â tua porta, meniña,
hay unha côva n-o chán,
si á labran é á sementan
tamen da ó azafrán.

C1: o labran e o s., v. 3; Tamén se dá, v. 4; C2: o labran e o s.

19.

O Señor Conde Muiños
Caballero principal,
cando quêr poñer á mesa
manda cerrar ó portal.

157 Este texto e o correspondente de C2 -iguais entre si- proceden dos textos núm. 281 e núm. 413 do manuscrito
de 1869 (designados aquí C1(a) e C1(b) respectivamente); o segundo está riscado a tinta e o seu primeiro verso
reprodúcese na marxe do devandito núm. 281. É unha mostra máis -o mesmo que o texto seguinte- da complexidade que supón a reducción da variedade de realizacións da existencia oral á orde fixadora dunha colección escrita.
158 Tamén para este texto se contaba con dous moi semellantes en C1 (os núms. 288 e 412), dos que se escolleu
o primeiro, non sen anotar na marxe no manuscrito intermedio (C2) a variante do segundo: “de vayeta colorada”,
correspondente ao verso 3.
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C1, C2: v. 1: Señor Don Ramon Pardiñas; en C2 anot. na marxe a lapis “O Sr. Conde muiños”.

20.

A muller de Roque-trôque
non tén faldra n-a camisa,
cand’ó sepa Roque-troque
non s’ha de tér co-a risa.159

C1: falda, v. 2.

21.

-Eu non quêro home pequeno
a miña hâme valer,
que me parece n-a calle
á basoira de barrer.

22.

O Cura que me casou,
él seica estava borracho,
siquêra me perguntou
si era fémia ou era macho.

C1: seica estábavos b., v. 2, ou si e., v. 4; C2: Seica e., e engadido antes de Seica a lapis “El”,
v. 2; ou si e., v. 4.

23.

Teño polainas de buxo,
tarrañolas de burél
para darll’á meu compadre
porque zurrou á muller.

C1: Riscado “Trayo” e substituído por “Teño”, v. 1, Tarranolas, v. 2, dar ó m., v. 3, por lle
zurrar á m., v. 4.

24.

Todol-os homes d’agora
son un fato de ladrons,
que por comprar ó tabaco
empeñan os pantalons.

C1: d’ahora, v. 1.

25.

Ti chamácheme morena,
branquiña, vaite lavar;
dísme que non teñ’amores,
inda ch’os pôdo prestar.

C1, C2: Blanquiña, v. 2.
159

Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 243.
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26.

Meniña, ti ê-l’ó dêmo
que me andas atentando,
xa n-o río, xa n-a fonte,
sempre t’atopo lavando.160

C1: tí es o, v. 1; C2: subliñados os dous “xa” do v. 3 e anot. na marxe “vaya vaya” como
variante.

27.

Antoniño, meu Anton,
meu horelo d’apretar;
déixate caer n-o chan
é non te podo apañar.161

C1: Meu hirelo, v. 2, Deixeite c., v. 3; C2: hirelo.

28.

Moza que vendel-os zocos,
á d’a camisa prestada;
díxom’aquela muller
cando lle pagas á saya.

C1: socos, v. 1.

29.

Teresa vai pol-a calle
con zapatos de papel;
ténte, Teresa, non cayas,
ou arrímate á Manoel.

C1, C2: Manuel. v. 4.

30.

Miña Virxen d’ó pan quênte
acudídell’ó pan cocido,
que cocín unha fornada
é todo me saliu ardido.

C1: Acudidell’a ó pan cosido, v. 2, Que cosin u., v. 3, En todo meu saleu, v. 4; C2: cosin, saleu.

31.

Si me védes por ahí
ó tolandron d’ó meu hôme,
decídelle que se pasee,
qu’oxe á cea non-á come.

C1: tolambron, v. 2, Dezidlle q., v. 3, cena, v. 4; C2: tolambron.
160

Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 242.
Aparece anotado entre liñas, a lapis e con letra de Casal, “río” sobre “chan”, no v. 3; e “nunca” e mais “puden
topar” sobre “e non” e “podo apañar”, no v. 4, como variantes das mesmas.
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32.

Quinta feira fai un ano
que che quitei ó cariño,
agora cando te cases
xa levas feito ó camiño.162

C1, C2: Ahora c, v. 3.

33.

Â outra banda d’o río
tên meu pai un limoeiro,
dâ castañas n-o Agosto,
uvas brancas n-o Xaneiro.

C1, C2: blancas, v. 4.

34.

-Miña mai, doim’a barriga,
votádem’a bendicion;
-¿as castañas que comiches
de qué castiñeiro son? -

C1: nai, v. 1, comeche, v. 3, castañeiro, v. 4; C2: nai, comeches.

162
163

35.

Tí bên sabes ó qu’êu sêi:
ó lado d’aquel ribazo
cantas bainas che votêi...
de chícharos n-o regazo.

36.

Si ch’está pesando agora
pol-o bên que me fixêches,
dam’os bicos qu’êu che dín
é dareich’os que me dêches.

37.

Eu caseime c’unha vêlla
por que tiña moito gando;
ó gando foise morrendo
y-á vêlla foise quedando.

38.

Miña rosa colorada,
criada n-o estripeiro;
non te dêixes abalar
mira que pêrdes ó chêiro.163

Este texto vai entre paréntese a tinta.
Un exemplo de cantiga clasificada fóra de lugar.

182

39.

O amor qu’ha de ser mêu
inda ha de vír aquí oxe;
si ha de vir, inda non tarda
que tên ó camiño lonxe.

C1: vs. 1 e 2: O meu amor c’ha de ser/ Aquí ten que vir oxe, que en C2 aparecen anot. na
marxe como variantes.

40.

Esta noite hei d’ir aló,
meniña, non teñas medo;
co-a punta d’a miña espada
hei d’abrir ó tarabelo.

C1: alá, v. 1.

41.

Non te mates por tomates,
que chos hay n-a tomateira,
mátate por ter amores
c’unha meniña solteira.

42.

O meu damo trata en peras,
compra á oito é vend’á dêz;
é con esta gananciña
ó meu damo foi xuêz.

C1: juez, v. 4.

43.

Deitêime, é adormecin,
despertei, oin ó aire,
púxenm’a pedir á Dios
„á madre de Dios t’amaine”.

44.

Adios martes d’entroido
adios, meu entroidiño,
hasta ó Domingo de Pascua
non volvo comer touciño.

C1, C2: volvo a c., v. 4.

45.

Heicho de dar, queridiña
heicho de dar, que ó teño;
heicho de dar, queridiña
ó anelo d’o meu dedo.
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C1: O anillo, v. 4, e anot. debaixo “anelo”; en C1 e C2 aparece “queridiña” entre parénteses
no v. 1 e na marxe anotado “Farruquiño” as dúas veces.

46.

O corazon d’unha pulga
quên-ó supera guisar,
daba xantar é merenda
é cena para cenar.

C1, C2: Tiña x., v. 3; en C2 anot. na marxe “Daba”.

47.

Cigarriño, meu cigarro,
cigarro, meu cigarriño;
os homes pol’ó cigarro
venden-os ôvos d’o niño.

48.

Esta noite hei d’ir as uvas,
as uvas de Dameân;
á ninguên ll’e teño medo,
sinon ó maldito cán.

49.

Alá n-a vanda d’o Bau
escorreguêi é cain;
sinon foran mares altos,
mal pecadiño de min.

C1: mal pocadiña, v. 4; C2: Mal pocadiño.

50.

Unha vêlla, fixo papas;
botoullas ó pote fora:
xa-hay un ano que foi isto
y-á vella inda hoxe chora.164

C1: Botoillas, v. 2, foi esto, v. 3, E a, v. 4; C2: Botoillas, e anot. entre liñas como variante do
v. 4 “E inda a condenada chora”.

51.

164

Fun esta noite ó muiño,
mais nunca eu alá chegara:
dinll’un abrazo á unha nena
é xa din qu’anda preñada.

Recollida por Sobreira, Papeletas..., p. 465.
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C1: Deille un, v. 3, e xa me d., v. 4.

52.

O muiño d’o meu pai,
eu ven ll’e sei ó tempêro,
cando está alto, baixálo,
cando está baixo, erguélo.

C1: E cando, v. 4.

53.

Boume por eiqui abaixo
en busca d’un ciruxano
para que me dé un remedio
pra-un birbiricho asado.

C1: d’o c., v. 2, Par’un b., v. 4; C2: Par’un.

54.

Boume por eiqui abaixo
toliña é desesperada;
pegoum’o fogo no corpo,
non puden parar n-a cama.

C1, C2: aqui, v. 1.

55.

Heille de dar ô meu amo
cocidiño con repolo;
as orellas d’unha pulga.
as costillas d’un piollo.

C1: a meu, v. 1.

56.

Maruxiña, Maruxiña,
á d’o refaixo amarelo,
si te pillo n-o camiño
non ch’ha de valer non quêro.

57.

Unha noite n-o muiño,
unha noite, non é nada;
unha semana é seis dias,
esa sí qu’é fuliada.165

C1: Unha semaniña enteira e anot. na marxe “e seis dias”; C2: Unha s. enteiriña e anot. na
marxe: “e seis dias”.
165

Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 241.
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58.

Estudiantiño lareiro
qu’estudías tras d’o lâr,
qu’en t’ha de ver, meu lareiro,
dár as voltas n-o altar.

59.

-Estudiantiño lareiro,
onde vas á estudíar;
-vou ó rio d’a Tablada,
ond’as mozas ván lavar.

C1: Estudiante, v. 1.

60.

Farruquiño, Farruquiño,
Farruquiño, meu amor:
estudîa para crêgo
é serás meu confesor.

C1: Anot. na marxe como var. do v. 3 “Metete frade Francisco”.

61.

Unha vella, moito vella,
quixo enseñarm’á tecer;
súbello, baixallo, métello, sácallo,
nunca ll’o puden adeprender.

C1, C2: teser, v. 2.

62.

Unha vêlla c’os seus mexos
seis muiños fixo andar,
válga-ch’o demo ó rayo d’a vêlla
que ganas tiña de mexar.

63.

Aquela vêlla, d’enriba d’o valo
trémball’o cú, com’un figo pasado;
aquela outra d’enriba d’o muro
trémball’o cú, com’un figo maduro.

C1: E aquel’outra d’., v. 3.

64.

Aquela vêlla, porqu’era vêlla,
quêr que lle fagan á cama de pedra,
por cabeceira ó monte d’o Balo,
é cando s’acosta, votar un trago.

C1: , pr q’ ela é vella, v. 1.

186

65.

Ô carabêl;[sic] cando nace,
chámanlle carabeliño;
todol-os fillos d’os curas
chámanll’ô pai señor tio.

66.

O meu hôme, vêu de Noya,
de Noya por escollido;
déitase n-á borralleira,
non quêre dormir comigo.

C1: Deitouse, v. 3, Non quixo d., v. 4.

67.

Todol-os estudiantes
dêron unha crella d’os ratos:
que ll’e roeran os libros
de noite pol-os buracos.

C1, C2: buratos, v. 4.

68.

As señoras son bonitas
por que gastan almidon,
quên mas dêra ver n-a veiga
tirando pol-o legon.166

69.

N-o adro de Campañó
debaixo d’as oliveiras,
topei un anelo d’ouro
era d’as mozas solteiras.

C1: Debaixo dunha oliveira, que vai entre corchetes e cunha chamada a nota ao pé da páxina,
onde se consigna a variante “Das oliveiras”, v. 2; un anillo, v. 3; D’unha meniña solteira,
entre parénteses e coa var. ao pé da páxina “era das mozas solteiras”, v. 4.

70.

166

Fixêch’á casa n-o monte,
os veciños son penedos;
n-a tua casa non entran
sinon mouchos é morcegos.

Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 243.
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71.

Alá arriba, non sei donde,
festexan non sei que santo;
rezándolle non sei qué,
gánase non sei que tanto.167

C1, C2: Aiche non s., v. 2, Que dandolle non s., v. 3; en C2 anotado na marxe: “Festexan”
e “rezandolle”.

72.

Indo pra non sei donde,
encontrei non sei con quên,
á porta de xa m’esquêce,
non me pod’acordar bên.

C1: Alá arriba non s., v. 1, esquence, v. 3, e anotado ao pé “En otros Indo pra non sei donde”;
C2: esquence.

73.

Pasando non sei por donde,
encontrei non sei con quên;
díxome non sei que cousa,
non ll’o digas á ninguên.

C1: con non sei q., v. 2; Nome podo acordar ven. v. 4.

74.

Maruxiña, ô teu refaixo
bótall’un rebiritiño,
sinon che gusta amarelo
bótallo coloradiño.

C1: Non llo botes a., v. 3 e anotado na marxe “si non che gusta”; en C2 anótase na marxe
“Non llo botes”, como var. de “si non che gusta”.

75.

Maria, á d’á venda nôva,
dempois de vêlla, gaiteira;
mandou facer unha saya
rota pol-a dianteira.

C1: é gaiteira, v. 2.

76.

Unha vêlla dixo á outra
pol-o buraco d’a porta;
si Pepe che pide lume
dall’unha figa retôrta.

167

Recollida por Sobreira (Papeletas..., p. 475) e publicada en dúas versións moi semellantes á de Casal por López
de Vega (loc. cit., 1863 e 1864, pp. 241 e 109 respectivamente).
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C1, C2: burato, v. 2; en C2, nota na marxe do v. 3 “Valgacho demo da vella”, e na marxe
do v. 4 “Que ten a cresta”, variantes.

77.

Heicho de dar que ó teño,
moza d’o xibon de liño;
heicho de dar que ó teño,
unha noite n-o muiño.

78.

Maruxa tên bôas pêrnas
que ll’as vín n-o corredor,
nunca vín tamañas pêrnas
á filla de labrador.

79.

Fun esta noit’ô muiño
c’un fato de mozas nôvas,
elas todas en camisa,
y-eu n-o medio en cirôlas.168

80.

Unha vêlla dixo á outra
pol-o buraco d’a porta;
válgach’os dêmos á vêlla,
casi tên á boca tôrta.169

C1, C2: burato, v. 2.

81.

Eu bên vín estar ó môucho
enriva d’aquel penedo;
non che teño medo môucho,
môucho, non che teño medo.

82.

O dêmo d’o mêrlo môucho
tod’a noite asubiôu,
alá pol-a mañán cedo
abrêu as alas é marchou.

168

Recollida arredor de 1766 por Cornide (Catálogo de palabras gallegas, p. 326). Vid. D. Blanco, op. cit., I, p. 124.
Publicada por primeira vez en 1863 por Rosalía en Cantares gallegos, p. 61, e reproducida nas coleccións de
Braga e Valladares.
170 Publicada por Rosalía en Cantares gallegos e reproducida por T. Braga e Valladares.
169
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83.

N-a miña vida tal vin
n-a feira d’os mentirans;
unha cadela con pitos,
unha galiña con cans.

C1, C2: de m., v. 2.

84.

N-a miña vida tal vin
n-a feira d’a Carballeira,
vintê cinco xastres xuntos
cosendo n’unha monteira.

85.

Heite de xarxarear
un dia n-a carballêira;
heite de xarxarear
anqu’á tua nai non quêira.

C1: na xarxareira, v. 2, anque tua n., v. 4; C2: anque tua n.

86.

Fun á San Andres de Lonxe171
c’unha cesta n-a cabeza;
fun por mar é vin por terra
ó Santo no-mo agradeza.

C1: O santo mo a., v. 4.

87.

Teño xuramento feito
n-a folla d’un garbanzo;
dam’un biquiño, meniña,
sinon mira que ch’abanzo.

C1: garabanzo, v. 2.

88.

Miña prima tên un galo,
canta com’unha galiña;
dâmo, miña prima, dâmo,
dâmo, miña queridiña.

89.

Miña prima tên un galo,
canta com’unha galiña;
asi cante n-o inferno
éla qu’ê mala viciña.

171 No texto “Conxe”, erro por “Lonxe”, que era a denominación que se lle daba ao santuario de Teixido nas terras
do sur de Galicia, moi distantes para un percorrido a pé.
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C1, C2: veciña.

90.

Ó vôso galo, comadre,
téde-l-o mal enseñado
que me vai cantar amores
encima d’ó meu tellado.

91.

Tí deixácheme por pobre,
eu á tí por bagamundo,
ô dia que tí nacéches
entrou á peste n-o mundo.

C1: por probe, v. 1, Qu’o dia, v. 3; C2: C’o dia, e anot. na marxe do v. 1 “Olvidacheme”
como var. de “Ti deixácheme” e na marxe do v. 4 “Cayeu”, como var. de “entrou”.

92.

Non me quixêche por pobre
e-y-eu á tí por ninguên;
ó teu moito non che chêga,
ó meu pouco me mantên.

C1: No me q., v. 1, E teu, v. 3; C2: No me.

93.

Agora si, chegôu ó têmpo
ó têmpo d’as esfolladas,
para comer co-as mozas
catro castañas asadas.

C1: Ahora, v. 1, c’as m., v. 3; C2: Ahora, e anot. na marxe do v. 1 “Gracias a Dios” como
var. de “Ahora si”.

94.

Maruxiña, dônch’os ollos,
tamen che me dôn os meus;
vámonos lavar ó rio
dond’á troita lava os seus.

C1 e C2: anot. na marxe do v. 1 “Queridiña” como var. de “Maruxiña”; en C2 anot. ademais
tralo v. 3 “á Cachon (Orense)”.

95.

172

A miña muller morreume
é enterreina n’un palleiro,
deixeill’os braciños fora
para tocar ó pandeiro.172

Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 241.
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96.

A miña muller morreu
é enterreina n-o palleiro,
os filliños á chorar
y-eu á tocar ó pandeiro.

C1, C2: Omit. e inicial, v. 2, E y-eu a, v. 4.

97.

Esta noite é mais á outra
é ainda á outra pasada:
¡miña pereiriña nova,
como quedach’avalada!173

C1: E mai la outra, v. 1; C2, A mai la, e anot. na marxe do v. 4 “avanada”.

98.

Herva d’o trebo, meniña,
herva d’o trebo, rapaza;
herva d’o trebo, meniña,
herva d’o trebo che naza.174

99.

Gracias á Dios que podemos
oxe dous nêtos botar
que se sinten ox’os cartos
n-a faltriqueira cantar.

100.

Ô teu portelo, meniña,
atravesall’un codeso;
ó becerro ê becerriño
y’ha de volver pol-o veso.

C1, C2: omite y inicial, v. 4.

101.

Manoêl fixo unha fonte
con sête tornos de prata;
as mozas non ván á ela
é Manoêl todo se mata.

C1, C2: Manuel, vs. 1 e 3.

102.

173
174

Arriba, me dicen todos,
arriba, é abaixo non;
que me tiran de pedradas,
elas d’o aire non son.

Anotado a lapis "avanada" sobre "avalada".
Recollida no opúsculo anónimo Vozes gallegas cara a 1850. Vid. D. Blanco, op. cit., I, pp. 35-36 e 155.
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103.

Tómame ó soniño, tôma,
que ll’e teño de facer;
deitalo n-a miña cama
é deixalo adormecer.

104.

Dixêronme qu’êras devôta
de San Vicente Ferrér;
si te collo n-o camiño
non ch’ha de servir non querer.

C1: de valer n., v. 4.

105.

Unha pera, duas peras,
non tiña mais á pereira;
unha para meu hirman,
outra para á costureira.

C1, C2: Non tuvo m., v. 2.

106.

Unha pera, duas peras,
non tiña mais á pereira;
unha era para min,
outra para á compañeira.

107.

Déixam’ir que vou de prisa
arreglar ó meu linar,
que mañan ê dia santo
falaremos de vagar.

C1, C2: A a. ... liñar, v. 2, e anotado como var. deste verso “cunha agua de regar” (en C1)
e “coa agua de regar” (en C2).

108.

Esta noite fun ô faro,
valera mais que non fora;
fun á pê, vin á cabalo
n-a silla d’unha señora.

109.

O piollo é mais á pulga
andan n-o monte á sachar;
ó carrapato pequeno
vaill’e levar ó xantar.
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110.

Quêro mellor ser pereira
ê dar peras ê reperas
que non ser muller d’un xastre
que non tên sinon gadellas.

111.

Quêro mellor ser pereira
ê dar peras ê peradas,
que non ser muller d’un xastre
que non tên sinon miradas.

112.

Eu vên vín estar ó aire
c’unha man n-a faltriqueira;
voum’abrigar que fai frio
n-a cama d’a costureira.

113.

A convêrsa d’o casado
ê como bola sin sal
fai com’a pera sombría,
que non sabe bên nin mal.

C1: A parranda, v. 1; en C2, anot. na marxe como var. do v. 1 “O amor do caballero” e
como var. do v. 3 “É como pera golbada”.

114.

Salgueiro prênde de pônla
ameneiro, de raiz;
amores que fostes d’outro
para min xa non servís.175

115.

Â tua porta, meniña
hay duas horas que chamo;
non é para ter amores
que tês ó sono pesado.

C1, C2: Non es p., v. 3.

116.

175

A miña muller, compadre,
evos muy gobernadora,
c’o rabo d’unha sardiña
comeu unha bola toda.

Recollida por Sobreira a finais do XVIII (Ensayo..., pp. 234 e 262) e reproducida por Valladares (Diccionario, 513).
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117.

A miña muller, Farruco,
evos muy fuliadeira,
c’o rabo d’unha sardiña
comeu unha semana enteira.

118.

Esta noite hei d’ir alá
pol-a portiña d’a eira,
que me dín que tês á cama
por debaixo d’a escaleira.

C1: Omit. Por inicial, v. 4.

119.

A miña galiña branca
pôn tres ovos cada dia;
é si me puxera catro,
¿qué diñeiro non facia?

C1, C2: blanca, v. 1.

120.

Anqu’á miña nai é pobre
ê têu pai é vinculeiro;
inda n-a nosa casa
canta ó galo n-o poleiro.

C1: Anque miña, v. 1, Ainda na, v. 3; C2: Anque miña.

121.

N-o inferno hay unha fêsta
qu’a fân os escribanos;
ó Dêmo, toca na gaita,
c’os dêntes arregañados.176

C1: Hay no inferno unha f., v. 1.

122.

San Amaro foi ô forno
é caiu d’o tabuleiro
agora alegrarse mozas
que San Amaro é forneiro.

C1: tabueiro, v. 2; Ahora alegrádevos m., v. 3; C2: tablueiro, Agora alegradevos m..
176 Anotado a lapis e con letra de Casal, “vuscar”, sobre ‘casa’, “casa” sobre ‘falar’ e “derrengado” sobre ‘derreado’,
como variantes.
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123.

O tabaqueiro d’as nenas
teño êu n-o mêu calzon;
ó tabaco, dalo heí,177
pero ó tabaqueiro, non.

124.

O coxo é mais ó manco,
é mais ó corcobado,
foron á casa d’o tolleito
á falar d’o derreado.178

C1, C2: co d., v. 4.

125.

Heiche de dar almendrillas,
heiche de dar perendengues;
heiche de dar moito verde,
rapaciña, xa m’entendes.

C1, C2: manteo v., v. 3; Rapariga, ben m’, v. 4.

126.

Dêcheme unha pera parda
é unha mazan xuaneira;
dêchema pol-á ventana,
Dios ch’ó pague, churrusqueira.

C1: Y unha, v. 2, Dechesma p., v. 3; C2: Y unha, e anot. na marxe do v. 3 “de mala gana”
como var. de “pola ventana”.

127.

Indo para Santiago
doum’á môrte n-ó camiño;
deixei dito me enterraran
n’unha bodega de viño.

128.

Indo para Santiago
doum’á morte n-as ladeiras;
deixei dito m’enterrasen
n-a cama d’as costureiras.

C1, C2: nas Cacheiras179, v. 2.
177

Velaí unha construcción arcaica ben característica das falas do Occidente peninsular (o futuro de indicativo
con pronombre intercalado), entre outras relativamente numerosas que aparecen neste e noutros cancioneiros galegos. Esta forma non debeu de empregarse de maneira habitual en Galicia máis tarde do s. XVIII.
178 Anotado a lapis e con letra de Casal, “vuscar”, sobre ‘casa’, “casa” sobre ‘falar’ e “derrengado” sobre ‘derreado’,
como variantes.
179 Trátase dun lugar veciño a Santiago, no camiño da Estrada. O copista, descoñecedor do topónimo, interpretou como mellor puido a ortografía do manuscrito que, en verdade, axuda a trabucarse.
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129.

Moito quêro á escopeta,
que me mête á paz n-a casa,
digo que veño d’o monte
é veño de ver á rapaza.

C1: Omite e inic., v. 4.

130.

A costureira bonita
qu’ô palacio vai coser,
en chegand’ô comedor
logo lle dán que facer.

C1: No medio do c., v. 3, e anot. na marxe como var. “En chegando ó comedor”; en C2,
anot. na marxe do v. 1 “melindrosa” como var. de “bonita”.

131.

Si m-o dêches, non m-o deras,
qu’êu pedir non ch’o pedin,
que ll’o dêche á quên quixêche
é quêresmo cobrar á min.

C1, C2: Si mo diches, v. 1; llo diche, v. 3.

132.

Trócam’ó meu pol-o têu
que tí nada no no pêrdes;
pois anqu’ó meu é mellor,
fólgomo de que ó leves.

C1: o teu polo meu, v. 1, Folgome de, v. 4; C2: Folgome, e anot. na marxe “Maldita cousiña”
como var. de “que ti nada non o” no v. 2, “anq. ahi o meu sea mais” como var. do v. 3, e
“ben” como var. de “de” no v. 4.

133.

Señor Xuez no-me prenda,
qu’eu ll’e direi á verdade,
que dormin c’unha meniña
á noite de Navidade.

C1: a verdá, v. 2, Navidá, v. 4.

134.

Señor Xuez no-me prenda
qu’eu lle direi ó que vín,
que dormin c’unha meniña
en porro como nacin.

C1: En coiro c., v. 4; C2: Que durmín, v. 3, En coiro.

197

135.

Indo para Santiago,
unha silva me picou;
picadura de tres dias,
nove meses me durou.

136.

Hay moito liño iste ano
é ha d’haber moita aresta;
debaixo d’a tua saya...
eso é ó qu’á min me presta.

C1: este a., v. 1; C2: a min non me, v. 4, e anot. na marxe “As meniñas da devesa / cheiran
a mexo que apesta” como var. dos vs. 3-4.

137.

Cómo ch’e vai, Xulian,
co-á tua mullêr sin dêntes,
ou ll-hâs de comer as codias
ou ll-hâs de dar molêntes.

C1, C2: llas as de d., v. 4.

138.

O ferreiro tên á febre,
á mullêr ó sarampion;
os rapaces as vexigas,
¡ay, Jesus! que compasion.180

139.

Xulian d’a gorra branca
tên un carro que bên canta;
unha muller que bên fia,
Xulian,que mais queria.181

C1: da jorra blanca, v. 1; C2: blanca.

140.

Heiche de dar un cariño,
un cariño encariñado;
heiche de dar un cariño
que ch’há de durar un ano.

141.

Deiteime, é adormecin
n-a cama d’o noso cura;
unha pulga dôum’un côuce,
botoume n-a sepultura.

180

Publicada no Diccionario de Valladares, p. 262; e unha versión semellante aparece nos Poemas gallegos de
Martínez González (1883).
181 A rima (dous pareados) non corresponde co xeito habitual da copla (que consta dunha soa rima nos versos
impares) e aseméllase máis ben aos recitados e xogos infantís.
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142.

Catro côrnos para tí,
catro para tua nai;
toma, lévall’estes catro
ô cornudo de teu pai.

143.

O amor c’ha de ser meu,
ha de ter as pernas tortas;
á barriguiña bên feita,
unha corcoba n-as costas.

C2: anot. na marxe “A barriga tanboluda” (?) como var. do v. 3.

144.

Chamácheme moreniña,
era de polvo d’a eira;
xa me verás ô Domingo
co-a cara d’outra maneira.

C2: anot. na marxe “como a rosa na roseira” como var. do v. 4, e mais “Vid 97” (que corresponde ó núm. 25 desta sección).

145.

Adios, miña meniña,
ó embigo xa-ch’o vín,
un pouquiño mais abaixo
ê á feira de Marin.

C1: o embijo x., v. 2.

146.

Adios, miña meniña,
adios, meu ringo-rango;
tocadora das ferriñas,
bailadora d’ó fandango.

147.

Heicho de dar, queridiño,
heicho de dar, meu amor;
heicho de dar, queridiño,
â porta d’ó meu Retor.

148.

Heicho de dar, queridiño,
heicho de dar á moer;
dareich’á punta d’un côrno,
si me pôdo defender.
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149.

Heiche de tocar as cunchas
miña carrapucheiriña,
heiche de tocar as cunchas
n-a tua cabeceiriña.182

150.

A costureira melindrosa
dí que non côme touciño;
côme éla un pôrco enteiro
dend’ó rabo hastr’ó fuciño.

C1: Omite A c., v. 1, Diz q., v. 2, hasta o, v. 4; C2: Diz q.

151.

Si me dás ó chirlo-mêrlo
que tapas co-á tua saya,
douch’ó meu xílgaro macho
que teño dentro d’a xaula.

152.

Fun á feira de mal vexas,
vín pol-a de arrastro andes;
déitate é non te revolvas,
érguete é non te levantes.

153.

Eu pedinllo á unha meniña,
éla dixo que veria;
á resposta non foi mala
para volver outro día.

C1: unha nena, v. 1.

154.

Este pandeiro que toco
é de pelexo d’ovella,
inda ônte comeu herva,
hoxe toca que rabea.183

C1, C2: qu’eu t., v. 1.

155.

Tírate de xunt’á min
cara de fregar as olas,
dáseme tanto por tí
com’ó gato por cebolas.

182 En Cantares gallegos de Rosalía aparecen os dous primeiros versos, que aquí se completan, e, mesmo, nos dous
manuscritos (C1 e C2) figura ademais esta variante para o v. 4: ”naquela corredoiriña”.
183 Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., p. 241.
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C1: de xunt’o de min, v. 1; en C2 anot. na marxe “Tanto se me da pr ti” como var. dos vs.
1 e 3, que se repiten nesa versión.

156.

Si quêres tomar amores,
tomôs c’unha costureira,
que xa estan mais apalpados
c’os figos d’unha figueira.

157.

Vôs decís, gardar, gardar,
c’ó gardar tamen é bó;
sombreiro c’ó novio leva
era d’o pai d’o abó.184

C1: gardai, gardai, v. 1, E o g., v. 2; C2: gardai, gardai, e anot. na marxe “O que garda sempre
ten / co gardar sempre foi [bo] / o chapeu q. leva o novio” como var. dos vs. 1-3.

158.

Toda á miña vida anduben
tras d’un mozo bailador;
agora n-a man ó liño,185
borrachon é xogador.

C1: Ahora, v. 3, xugador, v. 4; C2: xugador.

159.

Corre, coxo, que ch’ê noite,
busca pousada con dia;
c’os coxos n-a miña terra
búscana ô medio dia.

160.

Âs mulleres que son bóas
Dios lle dé boa fortuna,
sarna con door de môas,
ortigas pol-a cintura.186

C1: dolor de m., v. 3.

161.

184
185
186

Debaixo d’o labadoiro
donde Maria lavaba,
había unha sementiña
que Manoeliño apañaba.

Publicada como terceto en Galicia R.U. (1963, p. 196) por A. de la Iglesia.
No ms. “liño”, lapsus do copista por “teño”.
Este texto e o seguinte foron publicados en 1864 por López de la Vega, loc. cit., p. 107.
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C2: anot. na marxe “labou” e “apañou” como var. de “lavaba” e “apañaba” respectivamente.
Este texto non figura en C1.

162.

Mariquiña d’a Forneira,
si coceres, dam’un bolo;
si m-o fas, faim-o de trigo
qu’eu centeo non’o como.

C1: coceras, v. 2, faino de, v. 3, Que de centeo non cho c., v. 4; C2: faino, Qu’eu de centeo no
c., e anot. na marxe “faim’” como var. de “dam’” no v. 2.

163.

Maruxa onte era pobre,
mais era moza garrida,
hoxe con garbo se viste,
mais anda escoloradiña.

164.

Tres novias me têñen preso
d’amores ó corazon;
ô vó viño, unha empanada
y-un bó trozo de lacon.

C1: noivas, v. 1, E un, v. 4; C2: noivas.

165.

O piollo é mais á pulga
foron ô campo á labrar,
vel’ahí vay ó carrapato
derrengado c’ó xantar.

C1: Veleivai, v. 3, Derreado, v. 4; C2: Velei vai.

166.

Cando un pucheiro se creba,
mércase n-a feira outro;
ó meu Xan xa vos vai canso,
xa necesito home novo.

167.

O ceo me dé paciencia
con esta miña muller
que non fai ó que lle mandan
nin tampouco ó qu’éla quêr.

168.

Doume unha ovelliña Dios,
eu trateina con rigor;
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perdoname miña ovella
qu’êu te tratarey millor.187
C1: Deum’unha, v. 1

169.

Ven acá loureiro verde
que che quêro preguntar,
¿aquelas catro meniñas,
donde foron merendar?

C2: Onde f., v. 4.

170.

Nom’e fales mal d’os homes
qu’êu quêrolles muy bên,
cortadiños en talladas,
fritidiños en sartén.

C1: na sarten, v. 4; C2: moi b., v. 2, na sarten.

171.

Este ê ó dêmo, meniña,
qu’anda n-a casa de Marcos;
ó home ê ó qu’espadela,
y-á muller ponll’os tascos.

C1, C2: E a, v. 4.

172.

Marcos ê ó qu’espadela
é Maria dall’os tascos;
estas son as mazarôcas
que trayo d’a casa de Marcos.

C1, C2: vs. 1-2: Marcos espadela / María dall’os tascos; trao, v. 4.

173.

As mociñas qu’hay agora
todas son unhas veletas,
que se suben ó campanario
á tocar as estreletas.

C1: Ahora, v. 1, Que suben ós campanarios, v. 3.

171

Procede -como indica Casal no ms. de 1869- de El último Roade, novela de V. Vicetto publicada en 1866; non se
trata, pois, dunha peza popular no sentido en que aquí se entende (Vid. os núms. 109-112 e 301 da sec. “Amorosas”).
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174.

Alí vên un barco á vêla,
alí vên outro c’o timon;
alí vên ó que me tray
á galleta d’a racion.

C1: Ahí ven, vs. 1, 2 e 3.

175.

Anque che veño d’o xeito
non che veño de xeitar,
veño de tomar sardiñas
d’alí d’o medio d’o mar.

C1, C2: D’alá d., v. 4.

176.

Pasei pol-a tua porta,
cheiroum’ás mazans maduras;
¡Teresa d’a miña vida,
tirádem’acá con duas!

177.

Ujujú, Maria Antonia
tocadora d’o pandeiro,
estas son as mazarôcas
que trayo d’o fiadeiro.

178.

Moza d’o pañuelo alleo
é d’a camisa prestada,
díxom’á muller d’os zôcos
cando ll’e mandas á saya.

C1, C2: da chaqueta p., v. 2.

179.

Danzador qu’andas danzando,
sacude bên os calzons;
parece que traes dentro
un ferrado d’avellons.

180.

O pandeiro, bate, bate,
eu bên-ó vexo bater;
por riba d’o teu tellado...
bên me podes comprender.

C1: o sinto b., v. 2; C2: Eu ven-no sinto b.
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181.

A miña muller ê vêlla,
ê vêlla, é non quêr morrer;
¡cantos santos hay n-o mundo,
tiraima d’o meu poder.

C1: De vella non q., v. 2; C2: Devella e non.

182.

Dam’un bocado de pan
pol-a nai que te pareu,
que ch’hei de dar un xurêlo
cando veña de Buêu.

183.

A morena vende viño
cuidando de branquear;
éla, si morena era,
morena s’ha de quedar.

C1, C2: blanquear, v. 2.

184.

A morena vende viño
cuidando de branquear,
pr’ó ano que viñêr
morena s’ha de casar.

C1, C2: blanquear, v. 2; Para o, v. 3.

185.

Mercaches pano manton
por mirar si te casabas;
has de comprar ese é outro
y-has de quedar como estabas.

C1, C2: E as de, v. 4.

186.

Vente vindo, vente andando,
n’a romeria t’espero;
conózote n-o andar,
á d’o refaixo amarelo.

C1, C2: Conozcote, v. 3.

187.

A Buenos-aires me vou
con intencion de volver;
si por casualidá t’atopo
á sangre ch’hei de beber.
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C1, C2: por casualidad, v. 3.

188.

O muiño, anda, anda,
bota á fariña á roda;
á ladra d’a muiñeira
tên un andar que namora.

C1: q’anamora; en C2, anot. na marxe “A dona de este muiño” como var. do v. 3.

189.

Esta noite hemos d’ir
êu é mais ó camarada,
abalar unha pereira
que nunca foi abalada.

C1: havemos d’ir, v. 1; A abalar n’unha p., v. 3; C2: hemos de ir, A abalar n’unha p.

190.

Moito miras para min,
moito me chiscas ó ôllo;
teño moito que facer,
non podo atender á todo.

C2: anot. na marxe “Sonche rapaza solteira” como var. do v. 3.

191.

Aprendin á xiruxano,
aprendin, non me pesôu;
pois voto ás mozas n-a cama,
mándanme chamar, é vôu.

C1: omite pois, v. 3, Mandame ch., v. 4; C2: ciruxano, v. 1, omite pois, Mandame ch.

192.

Esta noite pol-á lua
teño d’ir ó cabaleiro
pra que digan as mozas,
hei vên ó cumplimenteiro.

C1: Para q., v. 3, complimeiteiro, v. 4; C2: Para q.

193.

Alboréame, alboréame,
xa me vás alboreando;
fixen á cama n-a folla,
ó vênto vaim’a levando.

194.

Quên me dêra tér un primo
que lle chamaran José,
que ll’habia de querer
como meu primo que hé.
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195.

Manoeliña cando amasa
moito salero vos tên,
por eso á sua masa colle
á sal que ll’e menestér.

C1: Manueliña, v. 1, lle corresponde, v. 4; C2: Manueliña.

196.

Non quêro ser muiñeira
nin barrer ó tremeado,
qu’alá n-o outro mundo
piden contas d’o roubado.

C1: Piden conta, v. 4.

197.

Fun ó muiño con Paula,
fun ó muiño con éla;
fun ó muiño con Paula
é durmin n-os brazos d’éla.

C1: dormín n., v. 4.

198.

Meniñas d’alá d’abaixo,
vinde lavar ô mêu rio
qu’anqu’auga non ê miña
naceo n-o meu labradio.

C1: de baixo, v. 1; á o m., v. 2; agua, v. 3; Naceu n.; C2: augua, Naceu.

199.

De Rianxo para Leiro
aprendin á sangrador
para sangrar as meniñas
que teñen malo ó color.

200.

Pol-o d’hoxe vendo libre,
pol-o de mañan, non sei;
d’as malas lenguas d’ó mundo
xa êu me librarêi.

C1: mando l., v. 1, Si eu, v. 4; C2: Si eu.

201.

188

Cara188 de bolo sin sal,
pan de millo sin mistura;
pra qué quererás saber
si che falta á hermosura

No texto “Casa”, transcrición equivocada por “Cara”, que é a forma que figura en C1 e C2.
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C1: Par que queres salero, v. 3; C2: Pra que queres salero.

202.

Aldea d’á sua Iglesia,
aldea de moita lama,
críanse as meniñas n’ela
com’os salgueiros n-a auga.

C1, C2: agua, v. 4.

203.

Manoel, Manoeliño,
Manoel d’a Carballeira;
como che vai relumbrando
o caravêl n-a monteira.

C1, C2: Manuel, nas dúas; Manueliño.

204.

Olvidácheme por probe
eu á tí por poucas barbas;
agora, meu queridiño,
mírame pr’as espaldas.

C1, C2: pobre, v. 1, Ahora, v. 3, par’as e., v. 4; en C2, anot. na marxe “Vouche virando as
espaldas” como var. do v. 4.

205.

Heime de casâr c’un coxo
que me dá ganas de rir,
póñoll’á cama n’un alto
é non’á pode subir.

206.

Adios martes d’entroido,
adios meu pequeniño;
miña may non matou porco,
non comémol-o touciño.

C1, C2: nai, v. 3.

207.

189

Inda hoxe non comin,
inda non probei bocado
sinon un bolo de trigo
que tiña medio ferrado.189

Recollida por Sobreira, Ensayo..., p. 261.
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208.

As meniñas d’a devesa
son vêllas, non van á misa,
quedan n-a corte d’o gando
roendo palla maiza.

209.

Arriba, arriba c’o éla
con esta fuliadiña,
qu’esta noite se vai casar
unha dama que foi miña.

C1, C2: con ela, v. 1, noite se concerta, v. 3.

210.

Esto d’andar de parranda,
esto de parrandear;
esto d’andar de parranda
en algo ha de vir á dar.

211.

Este cantar anovado,
quen’ó traxo á esta têrra;
-un zapateiro de Noya
n-a punta d’unha subêla.

C1: Os zapateiros, v. 3.

212.

Axudaime, miña prima,
axudaime, miña alma;
para ó domingo que vên
hemos d’ir á misa d’alva.190

C1: Axudademe, vs. 1 e 2, misa á Alba, v. 4.

213.

Lévame n-o carro, lêva,
carreteiriña d’as uvas;
lévame n-o carro, lêva,
comerei d’as mais maduras.

C1: Carreteiriño, v. 2, Comeras das, v. 4; C2: Carreteiriño.

214.

A parranda que tivêches
dia d’a feira d’a Vila,
á parranda que tivêches
non-a tês n-a tua vida.

190

O sentido do último verso cambia en C2 e C3 con respecto á fonte base (C1): nesta refírese a Alba, parroquia
veciña da cidade de Pontevedra, nas outras á misa de cedo.
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215.

Dícenme qu’ando preñada,
si ando, ê d’o meu home,
naide me pode privar
de rañar donde me come.

C1: Disesme, v. 1, Eu si, v. 2, Nadie, v. 3; C2: Eu si.

216.

Votei un toxo n-o lume,
¡desgraciadiña de min!
Queimei ó meu...xa m’entendes,
¡desgraciadiña de min

217.

O meu damo vên d’a Vila,
vên d’a Vila é trae capa;
eu como son d’a aldea
hei de pór de casaca.

C1: Eime de poñer de, v. 4.

218.

Axudaim’aqui veciños
á enterrar esta galiña
que me morreu esta noite
c’o peteiro para arriba.

219.

N-a aldea de Ponzante
hay unha trapa n-o chân,
Ramoniña cayeu n’ela,
Josesiño deull’a mân.

C1, C2: doull’a m., v. 4.

220.

Axudaivos de mín, mozas,
en canto estou n’esta têrra;
non sei si toparéis outro
d’a condicion qu’êu êra.

C1, C2: topares o., v. 3.

221.

Santa Marta é Santa Rita,
San Cayetan, San Xenâro;
foron xogar á brisca,
botaron ó viño n-o xârro.
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C1: e Sn Genaro, v. 2; Botaron viño nun xarro, v. 4; C2: omite o v., v. 4.

222.

A aldea de Sabarís
paseina de madrugada,
á casa d’a miña sogra
caiu, xa non val nada.

C1: de miña, v. 3, vale, v. 4.

223.

Eu fun ô muiño albeiro
por vér á fariña branca;
ó que gastei de zapatos
tamen o forrei de manta.

C1, C2: Tamen no f., v. 4.

224.

Adios casa d’o vênto,
casa d’o vênto, ventada;
algun dia fuches boa,
hoxe xa non vales nada.

C1: vendada, v. 2; foches, v. 3; v. 4:Oxe non vales de nada; C2: omite xa non, v. 4.

225.

Adios, miña meniña,
meniña revolvedora,
votácheme fôra á palla,
¿dond’hei dormir agora?191

C1: revolteadora, v. 2, hei de dormir ahora, v. 4; C2: Miniña revolvedora, v. 2; hei de d., v. 4.

226.

Mala arriada te leve,
muiño de Gondesán
levei os zapatos novos,
trouxen as zocas n-a man.

C2: Trugen as, v. 4.

227. Nom’e veñas con pinturas,
qu’êu pinturas non-as quêro.
un amante qu’eu che tiven
deixeino por pintureiro.
C2: Non me, v. 1.
191 Ata aquí reprodúcense textos recollidos en C1; máis adiante aparecen outros da mesma procedencia, pero
moito menos sistematicamente.
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228.

Inda onte me dixeron
que nom’e podias vér;
alegrar, non che m’alegro,
fólgome de ó sabér.

C2: Non me, v. 2.

229. Dam’á mân pol-o portelo,
miña vida regalada;
dam’á mân pol-o portelo,
que pol-ó camiño hay lama.
230.

Si quêres falar con éla
vaíte pol-a ventaniña
qu’ainda non sacou á lama
d’o sitio donde á tiña.

C2: Se q., v. 1, Qu’inda, v. 3.

231.

Cando era pequeniño
que x’andava c’o gando,
comiame á merendiña
antes de chegar ô prado.

C2: co ganado, v. 2.

232.

As esfolladas de noite
non d’an [sic]proveito á ninguên;
mandei á muller á ela;
esfolláronma tamên.

233.

Meniña, tí hél’á lima,
ê teu pai hé ó limon;
á tua mai á naranxa,
¡mira que comparacion!

C2: E a tu [sic] nai, v. 3.

234.

Eu, como non sabia lér,
tirei un, é puxen outro;
sinon eres para min
non son para tí tampouco.192

192 Anotado debaixo de “puxen” “fruxen”. Esta copla parece resposta e continuación da núm. 64 da sección
“Amorosas”, e ambas as dúas deben de ser parte dun desafío.
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C2: leer, v. 1.

235.

Eu quixen unha meniña
por qu’era filla d’un rico,
dempois resultou d’éla
que me chamase borrico.

236.

Inda ch’hei de votar unha,
inda ch’hei de votar outra;
inda ch’hei de votar unha
que ch’hei de queimar á roupa.193

237.

Mariana ê pequeniña,
dall’o manton pol-a lama;
xa me da noxo decirlle
ergue ó manton, Mariana.194

C2: da enoxo decila, v. 3.

238.

Esta noite fun lavar
ô rio d’o Pelouriño;
cando acabei de lavar
cantábam’un paxariño.

239.

Maruxiña ê bôa moza,
moza de dar é tomar;
lava á camisa d’o outro
é davos á sua á lavar.

240.

Todal-as mozas d’a Vila
pensan que n-a aldea hay [parbas];195
é cántanlle ó excelsis deus
antes de tocar á alba.

C2: hay parbas, v. 2.
193

Publicada en 1863 por A. de la Iglesia en Galicia R.U., p. 218.
Este texto (que leva o núm. 237 en C2) e mais o seguinte (núm. 238, que xa non pasou ao ms. de 1884) están
riscados en aspa con pluma; tamén está riscado o núm. 300, que é o mesmo texto coa soa variante “Xa me canso
de decirlle” no v. 2.
195 Engado esta palabra -omitida nun lapsus calami polo copista- pois figura así na única fonte escrita coñecida
(C2) e sen a cal non se entende o sentido da frase.
194
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241.

A tua porta hay lama,
Maria d’a Corredoira;
á tua porta hay lama
barre c’unha basoira.

C2: Marica da, v. 2.

242.

Rapariguiña d’o gando
corre bên ese portelo,
c’o meu becerro hé ladron
pódech’ir comel-ó trebo.

C2: Raparigiña, v. 1.

243.

Sete anos de parranda
contigo, miña meniña;
sete anos de parranda
non puden facer á miña.

244.

Manoel, Manoeliño,
Manoel d’a Rua-alta:
moito te quêren as nenas
por que lles tôcas á gaita.196

C2: Manuel, vs. 1 e 2, Manueliño.

245.

Fixo bên á miña may
deprenderme á costureira;
vên á auga é nom’e molla,
vên ó sol é nom’e queima.

C2: nai, v. 1, non me, vs. 3 e 4.

246.

Meu santo, San Antoniño,
nacido n-o Sobreiral,
ó pesebre d’o meu burro
êvos vôso hirman carnal.

247.

Meu Señor Santo Tomé,
sodes un santo mui bó;

196 Aparece en C2 riscado en aspa e numerado fóra de lugar, xustamente co núm. 238 que levaba outro texto
eliminado. Tamén o anterior a este en C2 está riscado en aspa e non pasou a C3, quizais por que resulta moi
semellante ao texto núm. 190 desta sección e foi considerado mera variante.
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pois sodes can pol-o tó
ê carneiro pol-o mé.197
C2: moi bó, v. 2.

248.

Vel-ahí vai ó touro bravo,
vel-ahí vai pol-o lameiro;
ó vento levoull’á capa
é ó vendaval ó sombreiro.

C2: pol-o turreiro, v. 2, O aire l., v. 3.

249.

Eiquí mozas, eiquí todas,
eiquí m’habedes de dar
un abrazo é un biquiño,
diñeiro para gastar.

C2: Aquí, nos tres casos.

250.

Noite-voa, Noite-voa,
pra ser noite diferente
doume ó meu pai unha tunda
leveina caladamente.

251.

Lárgate por ahí abaixo
borrico de barrabás
que n-a miña cama dôrme
c’o migo ó mellor rapaz.

C2: Conmigo, v. 4, e anot. na marxe “Baite” como var. de “Largate”.

252.

Arriba caldeiro roto,
abaixo manta mollada;
ond’estamos nôs as nenas
os homes non valen nada.

C2: no las mozas, v. 3, e anot. “Pandeiro” por riba de “caldeiro” e na marxe “pote furado”
como var. de “caldeiro roto”.

253.

Si querés armarll’ô mêrlo
meniñas de San Martiño,
si querés armarll’o mêrlo,
armaill’entr’o ceboliño.

197

Unha variante desta peza (da que chama a atención, entre outros aspectos, a rima inusual) foi publicada en
1820 por A. Benito Fandiño en El Heráclito Español, núm. 8 (Vid. D. Blanco, op. cit., I, p. 146).
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C2: Armarll’antr’o, v. 4.

254.

Eu quería non tér moito,
eu quería moito mais;
eu quería é non quería,
eu queria ó d’os demais.

255.

Eu vên vin estar ó môucho
d’a cabalo d’un outeiro;
c’a estribeira n’unha man
azoutand’un zapateiro.

256.

Os rapaciños d’agora
son un fato de lambons,
van comer as empanadas
por debaixo d’os balcons.

C2: ahora, v. 1, A debaixo, v. 4.

257.

Agora que me eu vôu,
as pedriñas chorarán;
chorai, pedriñas, agora,
que me vôu pol-a mañân.

C2: ahora, vs. 1 e 3.

258.

Esta têrra non ê miña,
sinon ê, ela será;
sementei ó trigo n’ela,
non sei si me nacerá.

259.

Chamácheme moreniña,
inda mais podia ser;
ó señor que me pintou,
pintoum’o seu parecer.

C2: Ainda, v. 2.

260.

Chamácheme branca fror
por te burlares de mín;
anque non son branca fror
inda non son para tí.

C2: Ainda, v. 4.
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261.

Ôs novios, facerll’a cama
con vint’e cinco colchons;
por debaixo palla triga,
por enriba fror de limon.198

C2: Por arriba, v. 4.

262.

Dam’un abrazo, casada,
como dâs ô teu marido;
-ó meu marido, vai fora,
levou as chaves consigo.

C2: Comos das, v. 2.

263.

¿Queredes que vos eu conte
un conto de mil mentiras?
Pol-ó mar andan as lebres,
é pol-ó monte as anguias.

C2: Si queres q., v. 1, e sen interrogacións.

264.

Eres unha louca vana
privada d’entendemento,
cuidas que contigo solo
teño de pasar ó têmpo.

C2: loca, v. 1, entendimento, v. 2.

265.

Non te quêro por bonita,
tampouco por colorada;
solo che faltan os dentes
qu’ê á fror de toda cara.

266.

Si tí foras ó d’a alma,
pero d’a alma non ês;
si tí foras ó d’a alma
traias medias n-os pês.

C2: Tragias media n., v. 4.

267.

Si quêres qu’eu ch’escriba,
mándame papel d’a Cruña;

198

Trátase, como ben se pode ver, dunha cantiga de voda, máis exactamente dunha peza do conxunto que adoitaban botarlles aos noivos nos distintos momentos do seu casamento, que variaba segundo os lugares.
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mándame tinta, si quêres,
mándame tamên á pruma.199
268. Nosa Señora m’axude
é mais ó San Cayetan,
á sacar unha miniña
esta noite d’ó verán.
C2: Nuestra s., v. 1.

269.

Unha vella m’engañou,
que me diu á filla cega;
eu tamen’á engañei
que son coxo d’unha perna.

C2: me dou, v. 1, tamen na e., v. 3.

270.

Unha dama como ti,
dama de tórcell’ó bico;
fuche casar c’un pedreiro,
non tiña marra nin pico.

C2: Foche c., v. 3.

271.

Mozas de Poyo-pequeno
¿quên vos levou ó color?
-foi ó caldo de repolo
d’o dia de San Salvador.

272.

Na calle d’o Pelouriño
hay unha trapa n-o chao,
mais ó Torto, tropezou,
foi á Roxa é diull’á mao.

C2: engade nela despois de “tropezou”, v. 3, doulle a, v. 4, e anot. na marxe “enganou” como
var. de “tropezou”.

273.

Maria d’a Venta-nova
rabéa de ser miña dama;
xa lle tomei á medida,
non me cabia n-a cama.

C2: anot. na marxe “Xa quixo” como var. de “Rabea de”, e “funlle” como var. do comezo do v. 3.
199

Esta cantiga foi recollida -incompleta- por Sobreira a finais do s. XVIII (Papeletas..., p. 478).
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274.

Â tua porta hay lama,
hay lama, eu bén o sei;
por meu regalado gusto
n’ela me pasearei.

275.

Inda non ês d’o meu gusto,
inda nos ês d’o meu xeito;
inda tú non ês á dama
que n-a miña cama deito.

C2: Einda por “inda” nos tres casos.

276.

Nonte [sic]namores meniña
en pedreiro que bên canta,
esa fariña d’a pedra
enrouquécell’a garganta.

277.

Ora vaite, ê nunca volvas,
é n-o camiño ch’amaneza;
ó que levas pra cantar
pídell’á Dios que ch’esqueza.

C2: cha menza, v. 2, che esquensa, v. 4.

278.

Non quêro qu’a miña dama
durma n-a cama d’outro;
quêro que durma n-a miña,.
durma moito, durma pouco.

279.

Aquela vêlla d’ó vêllo200
dí que non come touciño:
com’un porco cada dia
dend’o rabo hastr’ó fuciño.

C2: Din q., v. 2, Desd’o, v. 4.

280.

Eu pidinll’o á unha nena
qu’ê d’o Val d’o Viveiro;
eu pidinllo n-o camiño,
ela diumo n-o carreiro.

200

Parece que o segundo “vello” deste verso é un lapsus de transcrición por “demo”, pero, neste caso, dobremente,
pois en C2 tamén figura “vello”.
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C2: pedinll’o a, v. 1, Qu’era do, v. 2, doumo, v. 4, e anot. na marxe “no regueiro” como var.
de “n-o carreiro”.

281.

Eu pidinll’o á unha nena,
qu’ê d’o Val d’o Viveiro;
respondeum’a picarona
que s’ha de casar primeiro.

C2: pedinllo a, v. 1, Qu’era do, v. 2.

282.

Chamácheme pouca roupa,
si tês moita, ó teu proveito;
menos teño que tirar
de noite cando me deito.

C1: omite o teu, v. 2; que despir, v. 3; A noite, v. 4; C2: é teu, v. 2.

283.

Á miña muller, ê vella,
ê vella, que non pod’andar;
heina de pór de cancelo
n-o portelo d’ó lugar.

C2: omite é inicial, v. 2.

284.

Eu non sei que demo teño,
que n-a barriga me vôle;
eu non sei s’ê macho ou femia,
non sei s’ê muller ou home.

C2: sei si m., v. 4.

285. Aquela tecedeiriña
qu’adormeceu n-o teâr,
si seus pais me d’an [sic] licencia
eu á fora á despertar.
286.

Todal-as tecedeiriñas
levan ó inferno en vida;
paus n-os pês, paus n-as mans,
paus n-o cú é n-a barriga.

287.

Zapateiro, oficio porco,
tecelan, ê merendeiro;
Nosa Señora d’a Barra
dádem’un amor ferreiro.
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288.

Amor xastre no-n ó quêro,
carpinteiro, poño en duda;
téñoll’ollo votado
á un rapaciño de pruma.

C2: pluma, v. 4.

289.

Olvidácheme, olvideite,
metinch’os figos n-os ôllos;
cando me tú olvidaches
xa eu tiña amores novos.201

C2: olvideiche, v. 1.

290.

Meu Santiño San Andres,
feito de pau d’amieiro;
primo carnal d’os meus zocos
néto d’o meu tabaquêiro.

C2: Sto Sn Breixo de Barro, v. 1, d’ameneiro, v. 2, e anotado na marxe a var. do v. 1 “Meu
Santiño Sn Andrés”.

291.

San Amaro de Oira,
feito de pau d’amieiro
hirman d’as miñas chanquiñas
criado n-o meu lameiro.

292.

-Costureira milindrosa,
donde che ván os milindros;
téñ’os n-a arca pechados
para poñer os Domingos.202

C2: melindrosa, melindros.

293.

Trocáchem’a min por outro,
trocáchem’a min, trocaches;
quên me dira á min saber
canto n-o troque ganaches.

C2: me dera, v. 3.

201 Vai anotado entre os versos, a lapis con letra de Casal: “boteiche terra nos ollos” como var. do v. 2, “o dia que
me” como var. da primeira metade do v. 3 e “xa tomei” como var. de “xa eu tiña” no v. 4.
202 En C2 hai dous textos con este número; o primeiro deles, riscado e situado no seu lugar correlativo, é reproducido como núm. 1 da sección “Varias”; este novo foi engadido a continuación do núm. 306.
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294.

Xan d’Outeiro tên un can
é n-a arca pouco pan,
n-a bolsa pouco diñeiro;
¿Cómo fará Xan d’Outeiro?203

295.

Arriba, galán, c’o éla,
que bón dote che lle dán,
ó crivo é mais á peneira
para peneirar ó pan.

296.

Dices que por séres rico
que t’hei traer pol-a mao,
moitas cerdas tên un porco
é nunca sal de marrao.204

297.

Miña may é mais á tua,
van n-a romeria en Coles;
á miña toc’ô pandeiro
y-á tua inchand’ós foles.205

C2: v. 1: Miña nai e mai-la tua.

298.

Fia miña roca, fia,
n-os tomentos d’a espadela
para facer unhas calzas
á Don Carlos de Varela.

299.

A muller de Xan Guindan
é mais outra banduleira
tiraron á Xan Guindan
de fuciños n-a lareira.

300.

Heiche de dar un abalo
pereiriña de Don Guindo,

203

Anotado debaixo, a lapis: “Dall'ó rabo” como var. da primeira parte do v. 4. Xan de Outeiro é un personaxe
proverbial na literatura galega, que existiu en realidade, segundo o testemuño recollido xa polo padre Feijoo
(Teatro Crítico Universal, t. I, discurso XII, pp. 244-245).
204 Unha versión moi semellante foi publicada por López de la Vega, loc. cit., (1863), p. 242.
205 En C2 figura despois do 292 (vid. nota), pois o numerado primeiramente con este número foi riscado no seu
lugar e reproducido no núm. 157 desta sección.
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heiche de dar un abalo
que t’hei de deixar durmido.206
C2: dormido, v. 4.

301.

Tés un andar muy sabroso,
y-un salero que te parte;
un mociño com’a tí
haicho en calquera parte.207

C2: mui soberbio, v. 1, como tu, v. 3.

302.

Teño unha prima muy prima
que lle quêro tanto, tanto,
que vou poñer os pês en Roma
é pidirll’ô Padre-Santo.

C2: pedirll’o, v. 4.

303.

Non chas quêro, non chas quêro,
castañas d’o teu magosto;
non chas quêro, non chas quêro,
que me fêden á chamosco.208

C2: ó chamosco, v. 4.

304.

Pasea por eiquí mozo,
pasea por eiquí pouco;
que meu pai ê labrador:
non quêr ó xenro tan louco.

C2: por aqui, vs. 1 e 2.

305.

Asubíasme de lonxe
anque fora un cán perdido;
eu non son perro de caza
qu’entenda por asobio.

C2: asuvío, v. 4.

206
207
208

Vid. nota ao núm. 237 desta sección.
A versión do v. 3 en C2 suxire que se trata dunha copla importada da área de fala castelá e traducida ao galego.
Recollida por Sobreira (Papeletas..., p. 478) cara a 1790.
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306.

Cala, cala, Farruquiño,
non te poñas á cantar;
c’os cans cando tú cantas
nunca paran de ladrar.

307.

Eres bóa com’a ruda,
tan dulce com’ô limon;
tan bonita com’ô moucho,
tan branca com’ô carbon.

C2: blanca, v. 4.

308.

Si quêres que vaya á verte
has de barrer á calzada
que me pican as areas
cando vou de madrugada.

309.

Teño sête calzoncillos
que me diron sête tolas;
élas son miñas amigas,
eu amigo d’élas todas.

C2: deron, v. 2.

310.

Trayes á gorra ô lado
como si foras alguên;
índa podias tí pagar
á quên n-a casa te tên.

C2: Ainda p., v. 3., A que na, v. 4.

311.

Sementei millo menudo
n-o côlo d’unha rapaza;
á Castilla vôume, vôume
antes c’o millo me naza.

312.

As rapaciñas d’agora
teñen ó andar d’a mêrla,
que cando bên non ll’ó piden
cando descubren á pêrna.

C2: d’ahora, v. 1, Qu’ainda ben n., v. 3.
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313.

Teño unha herva n-a horta
é outra sobre d’o muro,
as rapaciñas d’agora
non teñen sinon bandullo.

C2: d’ahora, v. 3.

314.

Â tua porta, rapaza,
non nacen hervas ningunhas,
porqu’as pisan moitas veces
zapatos con ferraduras.

315.

Delgadiña de cintura
com’as liñas de coser,
si naciche para mín
¿que ll’e vamos á facer?

C2: da cintura, v. 1.

316.

Silva qu’estás n-o valado
cómo t’estás retorcendo;
válgate Xudas meniña,
palla que m’estás metendo.

C2: Case t’., v. 2.

317.

O meu amor ê pequeno,
nunca eu209 tan grande fôra;
c’unha vara de borél
fágoll’á saya y-á gorra.

318.

A tua porta me tês
trique-traque c’os meus dêntes,
outros metidos n-a cama
c’o-as tuas pernas quêntes.

319. Algun dia quixen á Pepa,
agora quêro á Marica;
agora xa, á boa fê,
sarna con gusto non pica.
209

Parece erro por “el”, que sería o que tería sentido no contexto, aínda que en C2 aparece tamén “eu”.
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320.

Os rapaciños d’agora,
todos metidos n’un curro;
para ó Domingo que vên
Heilles de votar ó burro.

321.

Os rapaciños d’agora,
todos metidos n’un banco,
malia quên por-eles dá
un baso de viño branco.

322.

As rapaciñas d’agora
eu diréi quên élas son;
pillan seu pai pol-as barbas,
arre por’ eiqui, castron.

C2: par’aqui c., v. 4.

323.

A zanfona, êvos d’o cêgo,
os ferriños d’ó criado;
as rapaciñas d’agora
todas son quêntes d’o rabo.

C2: anot. tralo v. 2 “os ferros son” como var. de “Os ferriños”.

324.

Os rapaciños d’agora
todos sentados en fila,
malá [sic] -quên por-éles dá
unha mazán reverdida.

C2: Malîa quen, v. 3.

325.

Eu pidinllo á unha nena,
éla díxome „que sí“;
pregunteill’onde ó tiña,
éla dixo: „mira tí“.

326.

Para que m-o prometiche,
sinon m-ó habias de dar;
si eu á tí non te tivera,
fórame á outro lugar.

327.

Unha vêlla dixo á outra,
outra lle mandou decer,
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„camisa que non tên faldra
¿que xudas ll’han d’erguer“?
328.

Pol-o mar abaixo vai
á sardiña cabezuda;
adios Maria Antonia,
color de guinda madura.

329.

Os rapaciños d’agora
teñen as pernas peladas
de subir po-las paredes
é vaixar po-las ventanas.

C2: e gabiar p., v. 4.

330.

O cuco é mais á rula
ambos eran d’unha têrra,
ó cuco chamoull’ „Estebo“,
á rula „Cayetana bella“.

331.

O cuco é mail-a cuca
ivan pol-o souto abaixo;
ó cuco, como ê pequeno,
meteu â cuca debaixo.

332.

Fun esta noite ó muiño
c’un ferrado de centeo;
tanta foi á fuliada,
que troixen ferrado é medio.

C2: trouxen, v. 4.

333.

Unha vêlla muy vên vêlla
toda d’a cabeza branca,
c’o aire d’a sua faldra
fixo levantar á manta.

334.

Pouca palla, rapaciño
pouca palla sin fouciña
qu’anque vên muy afollada
tamen pode cargar axiña.
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C2: Lectura dubidosa: na(?) f., v. 2, afilada(?), v. 3.

335.

Indo pol-o souto abaixo
atopei un ouriciño;
¡ay, que tres castañas levo
d’o souto d’o meu viciño!

C2: veciño, v. 4.

336.

Arriba, galan, arriba,
arriba pol-a costeira210;
que boa xuntanza fai
ó xastre co-á costureira.

C2: pola costeira.

337.

A pulga ê tecelana
ó piollo faill’as canelas;
válgate mil diablos pulga
casi che tremen as pernas.

C2: teselana.

338.

Teñ’un amor peneireiro
d’as cordas d’ó corazon;
sete xastres fan un home,
sete peneireiros, non.

339.

Teñ’un niño de paxáros
acolá n’aquela chouza;
déronm’as nenas c’o niño
non lle quêro mellor cousa.

C2: de paxaro, v. 1, chousa, v. 2.

340.

Teñ’un niño de paxáros
acolá n’aquela xêsta;
si me dâs c’o niño, nena,
si me dâs c’o niño, hay fêsta.

C2: de paxaro, v. 1.
210

O sentido pide “costeira” en lugar do “cesteira” que transcribe este ms., pero a caligrafía desta palabra en C2
prestábase facilmente a confusión.
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341.

Nunca eu á onte chêgue,
nin tí chegues á mañân;
ó que non rapa carneiro
non revênta c’oa lân.

342.

Si soubêras ó qu’êu sêi
é tí viras ó qu’eu vín,
unha cabra c’unha roca
un castron c’un violin.

343.

Pol-a falda d’a camisa
vai rebolind’un piollo;
eu quito á media pistola
para tirarl[l]e á un ôllo.211

C2: a miña p., v. 3, tirarlle, v. 4.

344.

Si quêres, bên poderás,
si quêres, bên pode ser,
êu botarcho unha noite
é teu pai non ó saber.

C2: Dormir contigo u., e anot. como var. na marxe “eu botarcho”, v. 3, E tu padre, v. 4.

345.

Os rapaciños d’agora,
vel’os acolá vân
co-a mantiña cuberta
teñen ó andar de cán.

346.

A foneira non se cega
qu’está bên avillada,
antes que salgas d’eiquí
calarás de boa gana.

C2: sallas d., v. 3.

347.

Tês as cirolas de liño
presas en duas agullas,
ês can de moitos palleiros,
has de traer moitas pulgas.

211

Anotado a tinta a carón do v. 3: “se catares”, que supoñemos variante de “vai rebolindo”. No v. 4 transcribo
“tirarlle” e non “tirarle”, como figura no texto. Tamén parece probable que o “media” do v. 3 sexa un lapsus por
“miña”, forma que aparece en C2.
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348.

Chaleco de pano fino,
pantalon de tarazona;
ó que me falta saber
si n-a tua cas’hay codia.

C2: hay brona, e anot. na marxe “codia”(?), v. 4.

349.

Vaite d’ahí é non volvas,
desaparecido tí seas;
â noite quérbench’as pêrnas,
pol-á mañan cêgo veñas.

350.

Marmura, marmuradora;
marmura n-a miña casa;
que cando n-a miña hay lume,
n-a tua ó fogo t’abrasa.

351.

Vintecinco servilletas,
dêz reales cada punta;
muchacho que sabes lér,
respóndem’á esta pregunta.212

C2: leer, v. 3.

352.

Fixêch’á cama n-o rio,
á cabeceira n-a braña;
algun dia bên te quixen,
agora xa tê l’á raña.

353.

Fixech’a cama n-ó rio,
á cabeceira n’un tôxo;
algun dia bên te quixen,
agora xa me dâs noxo.213

354.

Delgadiña de cintura
como palla de centeo;
axuntaráste comigo,
engordarás pol-o medio.

212

Anotado a lapis entre os versos 3 e 4: “mozo que tanto t'espricas” como var. do v. 3. Forma parte dun desafío
e repítese con frecuencia nos cancioneiros do XIX.
213 Estas dúas pezas tamén son parte dun desafío.
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C2: da c., v. 1.

355.

Eu pidinll’o á unha nena
entr’os pês d’o tear;
eu pidinll’o, éla diumo,
nunca outro chêgue á dar.

C2: Antre os, v. 2, ela doumo, v. 3.

356.

Xa qu’eres tan boa moza
é tan boa costureira,
dí si n-os cornos d’á lua
tí farás unha monteira?.214

C2: Mi [sic] si, v. 3.

357.

Os rapaciños d’agora
collin-os n’un gran delito,
comeron un gato vello
pensando qu’êra cabrito.

C2: gato fero, v. 3.

358.

Tódol-os hômes son vós,
eu conezo á falsedá;
ván votando á man á roda
hasta chegar acolá.

359.

As rapaciñas d’agora
son pequenas como ratos;
andan n-o medio d’os toxos
con barrigas como sapos.

360.

Os rapaciños d’agora
tên ó andar de salton,
inda bên non-os falan
é xa buscan-á ocasion.215

C2: Ainda ben no nos, v. 3.
214

Tamén esta peza e mais as catro seguintes son parte de desafíos.
Con este texto remata a sección “Jocosas” de C2, seguido puntualmente na redacción deste manuscrito. A partir de aquí e ata o núm. 406 segue a empregar como fonte ese manuscrito pero agora trátase dunha ampla escolma
da sección “Casar”, que, pola súa vez, está feita en boa parte cos textos do manuscrito de 1869, escolmados de
acordo co tema do casamento.
215
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361.

Eu casei ê enviudéi,
todo foi dentro d’un ano
¡que fortuna foi á miña
tér duas festas n-o ano!

362.

Maruxiña, Maruxiña,
filla d’un Correxidor;
si te casaras comigo,
eras muller d’un Señor.

C1: corrixidor, v. 2, conmigo, v. 3; C2: comigo.

363.

Miña nai, por me casar,
prometeume bois é bacas;
cando foi á darm’ó dóte
dium’unha cunca de papas.216

C1: Ofreceume e anot. na marxe “Prometeume”, v. 2, doume u., v. 4; C2: Doume, e anot.
“Ahora que me casei” tralo v. 3 como var.

364.

O meu pai, pra casarme,
ofreceume canto tiña;
é dempois de xa casado
dium’un saco de fariña.

C1, C2: para c., v. 1, Doume u., v. 4.

365.

Eu caseime con un vêllo,
ó vêllo non tên cheirume;
ó vêllo vaim’acabado
co-á craridá d’ó lume.

C1, C2: clarida d., v. 4.

366.

Eu caseime con un vêllo,
ó vêllo xa tiña dias;
entrou ó caruncho n’él
é comeull’as alegrias.

C2: c’un v. , v. 1, E comell’as, v. 4, e anot. tralo v. 3 “Deron os ratos con él”, como var.

216 Publicada por López de la Vega en Galicia R. U., 3 (1863), p. 243, e posteriormente por T. Braga (op. cit.),
F. Casares e Tobío, entre outros.
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367.

Âquela vêlla d’o Demo,
vêlla com’ó meu bonete;
trataronll’o casamento
cando regañou ó dênte.

C1, C2: Ainda r., v. 4.

368.

Ténte dereita, miniña,
que tua nai te quêr casar;
-tan dereitiña me teño,
que non me podo acostar.217

C1, C2: meniña, v. 1, e anot. tralo v. 4 como var. “Que perdo o modo de andar”.

369.

Miña nai, por me casar,
prometeume canto tiña;
dés que me viu casada
pagoume c’unha galiña.218

370.

Falando c’unha miniña
esmorecido quedei;
acolleume n-á sua casa
é con éla me casei.

C1: meniña, v. 1; v. 4: E coa meniña casei; C2: meniña.

371.

Malos demonios te lêven,
é cên mil carguen contigo;
si t’has de casar con outra,
¿para qué falas comigo?

C1, C2: conmigo.

372.

Casadiña de tres dias,
quên che levou ó color:
-nin casada nin solteira
nunca ch’ó tiven mellor.

C1: cho tuven, v. 4.

373.

Casadiña de tres dias,
¿ó color, quên ch’ó levou?

217

Unha versión semellante foi publicada dúas veces -con moi lixeiras variantes- por López de la Vega no núm.
3 (1863), p. 242, e no núm. 4 (1864), p. 109 da devandita Galicia R.U.
218 Recollida por Sobreira, Papeletas..., p. 464.
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Pasachel’ó rio cedo
y-á auga te mareou.
C1: Pasaches o rio sedo, v. 3, A augua te, v. 4; C2: sedo v. 3, A augua te.

374.

¿Como che vai, casadiña
ó outro dia d’á boda?
-Baime bên, gracias á Dios,
nunca eu casada fora.

C2: A outro, v. 2.

375.

O muiño, troula, troula;
á auga faino troular;
á filla d’ó muiñeiro,
relouca por se casar.

C1: augua, v. 2; C2: augua, e anot. na marxe “foula, foula” como var. de “troula, troula”,
“Co vento (?) ... foular” como var. do v. 2, e “Rabea” como var. de “Relouca”.

376.

O muiño, anda, anda;
á auga faino andar;
á ladra d’á muiñeira
rabea por se casar.

C1: A y-agua f., v. 2; C2: A augua.

377.

Heime de casar est’ano
anque sea c’un viudo;
heille de votar n-ó caldo
unha pulga por adubo.

378.

Eu entregueich’un peso
en señal de matrimonio,
agora casas con outro,
dam’acá ó peso, demouro.

C1: Demonio., v. 4.

379.

Ôs tres dias de casada,
xa che diron unha tunda,
si ó saben as solteiras
non se vai casar ningunha.
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380.

Eu casar, bên me casara,
recear, bên o receo,
por non andar perguntando
onde se vend’ó centeo.219

C1: Esto d’andar preguntando, v. 3; C2: preguntando, e anot. “Esto de” como var. de “Por
non” no v. 3.

381.

Viva meu pai moitos anos
por me casar n-a aldea,
si me casase n-a Vila
non me mantiña de leña.

C1: me casara, v. 3.

382.

Eu queriame casar,
miña nai non me dá roupa;
cala, queridiña, cala
c’unha perna tap’á outra.220

C2: anot. na marxe “Voume casar miña nai” como var. do v. 3.

383.

Tod’á muller que se casa
con home qu’ê pequeniño,
agarr’ô pol-as orellas,
anda eiquí meu macaquiño.

C2: Anda aqui, v. 4.

384.

Enderéitate, Xaniño,
que teu pai te quêr casar;
tan dereitiño te poñas
com’ô fuso d’ó lagar.

385.

Tod’â muller que se casa,
grande castigo merece,
que vai meter n-a cama
un home que non conece.

386.

O Cura que me casou
trata de m’ír velar;

219

Recollida xa por Sobreira (Ensayo..., p. 260), foi publicada por A. de la Iglesia (loc. cit., 1863, p. 218) e T.
Braga (op. cit., p. 300) entre outros.
220 Desde esta peza ata a 396 volven desaparecer como fonte os textos do ms. de 1869 (C1).
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si me dá pol-o intento
volvereim’á descasar.
387.

Agora que te casaches,
non vayas mais ó muiño,
collerás á abeleira,
votarála pol-ó rio.221

C2: Abeleira, v. 3, Botaralo p., v. 4.

388.

Eu caseime n-a alleira
contra gusto d’os parentes;
á muller era bonita,
non hay que regañar os dêntes.

389.

Eu caseime c’unha vêlla
n-a mais que por tres semanas;
ê unha porca d’o monte
é conclúyolle co-as nalgas.222

390.

Anque teus pais non queiran,
contigo m’hei de casar;
que vale mais ó meu gusto
que canto che poden dár.

391.

Eu caseime c’unha vêlla
pra gobernar miña vida;
pegou ó caruncho n’éla,
caiu de pernas arriba.

392.

Eu casei é enviudei,
levei á vida penada;
de viudo, roupa rota,
de casado, remendada.

221 A primeira vista, o sentido de botar a abeleira polo río parece refererirse a un rito de paso que marca o final da
soltería, rito do que, en todo caso, non atopei confirmación en ningunha das fontes consultadas referidas a Galicia.
Por outra parte, no manuscrito C2, do que foi copiado este texto, aparece “Abeleira” (con maiúscula) e a forma
masculina “botaralo” (e non “botarala”) referida a “Abeleira”, o que parece suxerir que ao mellor se trata dun apelido ou alcume aplicado a unha persoa do sexo masculino, quizais -neste contexto- un antigo amor.
222 O ms. C2 (única fonte coñecida desta peza) presenta unha grande dificultade para ler e interpretar este texto,
que parece claramente alterado neste ms. de 1884. Ademais do No-mais inicial do v. 2, os versos 3-4 poderían lerse
así: [V]Eu unha porca do monte / e comeulle ese dia [a]s nalgas.
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393.

Unha vella moito vella,
mais vella que Zaragoza,
tratou ó seu casamento
volvéndose de vella, moza.223

C2: Mas vella, v. 2, Trataronllo casamento / De vella volveuse moza, vs. 3-4.

394.

Tratáronme ó casamento
n-a terra d’os maragatos,
déron me unha muller vella
toda ruida d’os ratos.

C2: roida, v. 4.

395.

Eu caseime n-o Agosto,
miña sogra non tên pan;
si no no tên por Agosto
que fará por San Xuan.

396.

Casa comigo, miniña
que teño moito diñeiro,
teño tres cartos é medio
metidos n’un agulleiro.224

C1, C2: conmigo, meniña, v. 1.

397.

Heime de casar ist’ano
anque sea c’un rapaz,
c’os rapaces fanse homes;
eu atrás non hei quedar.

C1, C2: este ano, v. 1, rapas, v. 2, hei de q., v. 4.

398.

Queriaste casar comigo,
non quêro, non me dá á gana,
que primeiro hei de saber
de que tronco vên á rama.

C1: Querias casarte conmigo, v. 1, no me d., v. 2; C2: conmigo.
223

Aparecen riscadas a lapis: “seu” (v. 3) e “volvéndose” (v. 4), e sobrescrito “volveuse”, entre “vella” e
“moza” (v. 4).
224 Foi publicada en 1863 por A. de la Iglesia (Galicia. R. U., 3, p. 218) e reproducida por T. Braga, op. cit,
p. 299; e, algo despois, con lixeiras variantes, por F. Casares en 1884 (Biblioteca de las Tradiciones Populares
Españolas, t. IV, p. 30). Comeza aquí de novo unha serie de textos con correspondencia tamén en C1, que chega
ata o núm. 430.
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399.

Miña nai, casai á Anton,
votaino d’a casa fora;
tên os ollos putañeiros
y-á todas mozas namora.

C1: E á tod’as m., v. 4; C2: omit. a A., v. 1.

400.

Miniña, dill’á teu pai,
qu’êu si ó vexo ll’ó direi
si quêre casar á filla,
ó xenro eull’[sic]ó serei.

401.

Botáchell’á cinta ó dengue
pensando que te casabas;
has de romper esa é outra
y-has de quedar como estabas.

C1, C2: E as, v. 4.

402. Non te cases c’un viudo
anque teña voa roupa,
que sempre queda dicindo:
¡Mulleriña, era á outra!.
C2: decindo, v. 3.

403.

Xa que te vexo muy dada
á moitas contas votar,
cásate logo comigo
é sabrás multiplicar.

C1: que eu t., v. 1, conmigo, v. 3; C2: conmigo.

404.

Eiqui todas, eiquí nenas,
ó redor d’ó meu sombreiro;
heivos de casar á todas,
eu teño moito diñeiro.

C1, C2: Aquí... aqui, v. 1, En tendo m., v. 4.

405.

Eu caseime n-o Araño
co-á filla d’un arañon;
roupa tiña, é diñeiro,
pero bonitura, non.

C1, C2: Ela bonita non era, / Pobre si, honrada non. vs. 3-4.
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406.

Adios, miña miniña,
ó mellor xa ch’ó levei;
sinon quês casar comigo
inda ch’ó estimarei.

C1, C2: meniña, v. 1, conmigo, v. 3.

407.

Miña sogra morreu onte,
Dios ll’e dea á groria santa
que me deixou de herencia
ó remendo d’a sua manta.

408.

Miña sogra morreu onte,
enterreina n-ó arroyo;
cando paso por alí
sempre me chusca de ollo.

409.

A cama d’ó crego ê ancha
é n-o medio tên un hay,
miniña que n’ela durma
ô reyno de Dios non vai.225

410.

Iste ano hay moito viño,
ha d’haber moito bagullo;
os mozos qu’agora hay
non teñen sinon orgullo.

411.

Vente vindo, queridiña,
qu’inda non caso est’ano,
que ó anoxo de meu pai
non ll’e vai nada pasado.

412.

Tês ollos de perdíz,
nariz de pluma tachada,
labios de letra menuda,
voca de carta cerrada.

225 Unha versión semellante foi publicada por López de la Vega, op. cit., (1863), p. 243, e reproducida por T.
Braga, op. cit., p. 229.
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413.

Tês ollo de namorar,
labios de media dulzura;
têlas qu’amar á todas,
non sabes câl será tua.

414.

A aldea d’ó Casal
pasei de noite por éla;
aloméame Bernarda,
d’a bentana c’unha vela.

415.

Teño unha rosa n-a horta,
n-a cama me dá ó cheiro;
¡ay que linda rapariga
para mín, qu’estou solteiro!

416.

Entra pol-ó cuarto novo,
xastre, quêroch’un recado;
pol-á mañan en aunas
unha corre de carballo.

417.

Estaban vintecinco xastres
todos xuntos en campaña,
co-as tiseiras abertas
para matar unha araña.

418.

Aquela costureiriña
adormece n-a costura;
rondala, rondala guapo,
róndala, qu’ha de ser tua.

419.

Eres alta com’un pino,
negra com’á parrumeira;
si de noite non te quêren,
de dia poñerás medo.226

420.

San Benito de Palermo,
casamenteiro d’as vellas;

226 Chama a atención a ausencia de rima, feito tolerable ao tratarse de sons próximos (-eira, -edo) e no canto sucesivo dunha cantiga tras outra, aínda que tamén se pode tratar dun eufemismo na última palabra.
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¿por qué non casas as mozas?
¿qué mal ch’e fixeron élas?227
421.

¿De quên son aquelas medias,
qu’están n’aquela ventana?
-Son de Consuelo Loureiro
que se casa esta semana.228

422.

¿De quên son aquelas medias,
que están n-aquela figueira?
-Son de Soledá d’o Neto
que se casa Cuarta feira.

423.

Chamácheme pequeniña,
pequeniña, pero parda;
anque ch’e son pequeniña
heich’e de poñer á albarda229.

424.

Heiche de votar ó burro
é mais hal’o de levar;
é mais hal’o de manter
n-a borralleira d’ó lar.

425.

Por moito qu’amin me digan
ó color non se me vira,
á punta d’a miña cofia
sempre anda pra riba.

426.

Amálo, amálo, nenas,
amálo á Manoel;
amálo, amálo, nenas
en canto non tên muller.

227 Coñecido tamén como San Benito negro, ten o santuario en Covas, concello de Ribadumia. Hai unha copla
que transcribe o Padre Sarmiento en 1758 coa única variante do santo milagreiro, que é o “Santo San Xusto da
Fraga”; e na tradición portuguesa ese santo é San Gonzalo de Amarante, que é o principal casamenteiro do cantigueiro popular entre o Douro e o Miño.
228 Esta copla e a seguinte debían ser parte dun repertorio de cantigas que se cantaban na última rolda a unha
rapaza solteira, xusto antes do casamento. Constaban dunha fórmula e adaptábanselles os nomes axeitados en cada
ocasión.
229 Parda (v. 2) parece ter aquí o sentido de 'astuta, hábil', semellante ao que ten na expresión “gramática parda”,
por exemplo. Poñerlle a un a albarda vale o mesmo que deixalo como burro, isto é, en inferioridade con respecto
a outro. Vid. no Glosario a expresión “botar o burro”, que aparece precisamente no texto seguinte.
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427.

Costureiriña bonita
dame d’as tuas agullas;
eu ch’e darei arfileres
para prender as costuras.

428.

Tí xa quêres namorar,
inda non ês para eso;
tel’as cirolas de tasco
y-ó vigote non ch’o vexo.

429.

Vente comigo, naranxa,
deixa quedar ó limon,
durmirás n-a miña cama
prenda d’ó meu corazon.

430.

Si non me quêres oir
cando canto, miña nena,
ê por que digo as verdades,
as verdades d’á tua terra.

431.

Dices que non canto bên,
eu pra min canto bastante;
sinon me quêres oir
arre burro par’adiante.230

C1, C2: burra, v. 4.

432.

Eu queria cantar bên,
á garganta, non m’axuda;
heina de mandar untar
c’unha cereixa madura.231

433.

Eu cantar, cantaba bên,
gracia, non vos teño moita;
teñ’un burriquiño en Francia
pra votar á quên m’escoita.232

230 Retoma aquí o ms. C2 como fonte directa, en concreto a sección “Cantar” a partir do texto núm. 4, que, pola
súa vez, foi tomada de C1.
231 Outra cantiga recollida no s. XVIII por Sobreira (Ensayo..., p. 260).
232 Esta cantiga e mais a seguinte foron publicadas en 1869 no Almanaque... para 1870 de Soto Freire.
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C1: borriquiño, v. 3.

434.

Cantade, nenas, cantade,
qu’o voso cantar m’alegra:
cant’ó Crego, cant’á ama,
cant’ó paxáro n-a eira.

435.

Cantade, nenas, cantade,
é deixade rir ás vellas,
qu’o tempo d’a mocedá
tamén ó pasaron elas.233

C1: reir ás, v. 2, mocedad, v. 3; C2: reir, mocedade, v. 3.

436.

O cantar d’alá d’arriba
vénchenos d’alá d’abaixo,
trouxérono duas meniñas
n-a bolsa d’o seu refaixo.234

C1: aló, v. 1, Que o truxeno d., v. 3; C2: Que o truxeno.

437.

Eu cantar, cantaba bên,
gracia, xa non teño moita;
quédame n-o lavadoiro
cando vou lavar á roupa.

C1: Quedoume no, v. 3; mollar a, v. 4.

438.

Pandeiro de catro puntas
non se toca c’unha man,
sinon á miña cuñada
á muller de meu hirman.

C2: do meu, v. 4.

439.

Este pandeiro que toco
non ê meu, ê d’o Xuez,
que ll’o pedin emprestado
para ir á San Andrés.235

233

Este texto foi tomado -segundo declaración de Casal- do “Calendario Gallego de 1870. Soto Freire. Lugo”,
en referencia ao Almanaque de la juventud elegante y de buen tono para 1870 editado polo coñecido editor lucense
a finais de 1869.
234 Publicada por Murguía (Historia..., p. 255) e reproducida noutras coleccións do momento.
235 Anotado na marxe: “Vid / 446”; a lapis, letra de Casal.
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C1: ir ó S., v. 4.

440.

Cantade, nenas, cantade,
alegrand’ó mundo todo,
qu’ó que non canta nin baila
chámanlle morro de sono.

C1, C2: Alegrade ó, v. 2.

441.

Pra cantar, non hay quên cante,
pra tocar non hay quên toque;
pra sacudir ó rabo
eche escusado que roguen.

C1: Para nos tres casos, E escusado que rogen, v. 4.

442.

Cantai é bailai, miniñas,
y-alegrai ó mundo todo,
qu’os que non cantan nin bailan
estan caindo de sono.236

443.

Baila quedo, baila quedo,
non me rompas os zapatos,
qu’anque son de cordobán
tamên me custan os cartos.

C1: Vaila paso, b. q., v. 1 cordaban, v. 3; costan, v. 4; C2: Vaila paso b. q., No me rompa-los z.,
v. 2, cordaban, costan.

444.

Alapiños por tocar
viño branco ll’han de dar;
sinon ll’e dan viño branco,
tira co-a gait’ó mar.

C1, C2: Alupiños, v. 1, blanco, vs. 2 e 3.

445.

Fun esta noit’ó muiño
por bailar, é non bailey,
valga Xudas ó muiñeiro
ê mais quên alá tên.

C1, C2: E mais a q., v. 4.
236

Este texto, moi semellante á versión del que recollera Saco (op. cit., núm. 27), resulta tamén moi parecido ao
texto 440, feito raro dada a súa proximidade e o hábito do autor, que adoita nestes casos ou distancialos ou suprimir un deles, tal como revelan as riscaduras dos ms. C1 e, sobre todo, C2.
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446.

Este pandeiro que toco
non ê meu, qu’é de Maria
que ll’ó pedin emprestado
para ir á romeria.

C1, C2: qu’eu toco, v. 1.

447.

O gaiteiro d’ó Bioño,
malo costado ch’ó mate;
que non quêr tocar á gaita
sinon ll’e dan chicolate.

C1, C2: chocolate, v. 4.

448.

Adios, miña miniña,
ó teu canto xa ch’ê vêllo;
¡o que che tên aturado,
anque che fora de ferro!237

C1: O teu conto, v. 2; C2: meniña, v. 1, O teu canto.

449.

Alá arriba, non sei donde,
á porta de non seí quên,
roubáronm’as castañetas
por que non bailara bên.

C1: non sei de q., v. 2, bailava, v. 4.

450.

Indo para Santiago
a cabalo d’un mosquito;
os señores me dixeron:
¡ay que cabalo bonito!238

451.

Os mozos qu’agora hay
é mais os qu’agora vân,
quên mos dira empanadiños
n’unha pipa d’alquitrán.

CM: dira empapados, v. 3, d’alcatran, v. 4.
237

O sentido parece esixir no sitio de “canto” (v. 2), o termo “conto” (como figura en C1), que, ademais de
ter un significado moi amplo e pouco preciso, emprégase ás veces (e aquí parece claro) no sentido de 'sexo da
muller'.
238 Iníciase aquí a serie de textos procedentes do Caderno morado, en total 23.
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452.

Os mozos que van n-a guerra,
Dios ó[s] traya, si convên;
as morriñas que quedaron
sabe Dios que garbo tên.

CM: Dio los traja s., v. 2.

453.

Amores d’á costureira,
non-os tomes meu hirman,
que tên as pernas tolleitas
d’estar á caron d’o chán.

454.

Danzador qu’andas danzando,
menea bên esas patas
parece qu’andas trepando
cirigüelas con patatas.

CM: tripando, v. 3, ciruguelas con patacas, v. 4.

455.

Pasei pol-a tua porta,
non ch’e vín pallar n-a eira;
logo conocín que eras
filla d’unha cabaneira.

456.

Pasei pol-a tua porta,
vint’â sombra d’un carballo;
logo conocin que eras
home de pouco traballo.

457.

Miniñas d’alá d’arriba,
baixad’acá pra baixo,
que vos quêro ver á cara
é mais ó voso refaixo.

CM: Meniña [sic], v. 1, quero vela c., v. 3.

458.

María tên as boas pernas
que ll’as vín eu n-a ribeira;
non hay pernas mais lavadas
n-a filla d’a lavandeira.

CM: ten a [sic] b., v. 1, da r., v. 2, Ca f., v. 4.
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459.

Esta noite hei d’ir alá,
terás as pêrnas lavadas;
ou hei de durmir contigo,
ou morrer á puñaladas.

460.

Heiche de dar catro cartos
é mais un chavo rabelo
si me deixas abrigar
debaixo d’o teu mantelo.

461.

Picarón, rascon d’as mulas,
¿tí que vês eiquí buscar?
eu non son pano de mans,
que te veñas tí limpiar.

CM: omite tí, v. 4.

462.

A cantar, ganei un carto,
comprei unha chaquetiña
é regaleill’á unha moza;
fixen bên, pois era miña.

CM: omite e inicial, v. 3, que por “pois”, v. 4.

463.

Adios miña miniña,
dame d’esta tua gracia;
á miña quedou n-a ucha
dentro d’ó fol d’á liñaza.

CM: meniña, v. 1, de esa t., v. 2.

464.

Todos os curas é cregos,
debian de ser queimados
que têñen muller é fillos
como si foran casados.

CM: Todolos c., v. 1, mulleres e, v. 3.

465.

Non arregañes os dentes,
que che se vén as queixadas,
pareces un burro vêllo
qu’anda n’aquela touzada.
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CM: naquela tomada, v. 4.

466.

O d’a camisa rayada,
ó d’o pantalon de corte;
quêre falar co-as mozas
y-ainda non tên vigote.

CM: V. 4: Inda non ten o vigote.

467.

Eu non sei que gato mouro
anda por aquel tellado,
un piollo é mais á pulga
é mais un escorcobado.

CM: anda naquel t., v. 2.

468.

O Cura n-a confesion
privoume de beber viño,
agora por non pecar
bebo pol-ó picheliño.

469.

O Cura, n-a confesion,
mandoum’apartar d’as mozas;
agora, por non pecar,
durmo n-o medio de todas.

470.

Eu bên vín estar ó Crego
n-o poleiro d’as galiñas,
eu pensei, por miña vida,
qu’êra un cesto de sardiñas.

471.

Eu bên vín estar ó Crego
entr’as ovellas deitado,
eu pensei, por vida miña,
qu’era un carneiro rapado.

472.

Eu teñ’unha pulga mala
n-o niño d’unha galiña
con vintecinco sangrias
agora está melloriña.
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CM: pulga muy m., v. 1.

473.

Pasa pol-á tua porta
un home com’un castillo;
cantar, canta que namora
c’o peteiro retorcido.

474.

Adios, miña miniña,
á d’o pañuelo manton;
Dios ch’e depar’un rapaz
que non sea dormillon.239

CM: meniña, v. 1, dormiñón(?), v. 4.

475.

Miña nai, ê coelleira,
meu pai cazador de lebres;
eu son ó fillo mais vello,
engañador d’as mulleres.240

C1: mas v. , v. 3, Engañor [sic], v. 4; C2: colledeira, v. 1, mas.

476. Miña nai tên unto vello
d’o porco qu’ha de matar;
tamen tên verzas n’a horta
d’as coles qu’ha de prantar.241
C2: matare, v. 2, prantare, v. 4.

477.

Miña sogra, cando me berra,
ponse n’o medio d’a casa;
éla dime, „ponte fôra“,
y-eu digo, „tên boa traza“.242

C1: Miña nai e anot. na marxe “sogra”, v. 1, Ela dice, votate fora e anot. na marxe “Ela dime
ponte fora”, v. 3; C2: anot. na marxe “Ela dice votalo fora” como var. do v. 3.

478.

Miña nai tên tres ovellas,
todas tres mas ha de dar;

239

Sic, “dormillon”, que se pode interpretar como forma dialectal ou como errata por “dormilón” ou “dormiñón”.
Volve iniciarse unha serie de textos que teñen como fonte os ms. C1 e as seccións “Padres” e “Clero” de C2,
e que remata co núm. 514.
241 Peza recollida por Sobreira (Ensayo..., p. 261) e reproducida con frecuencia nos cancioneiros do XIX.
242 Vid. o núm. 109 da sección “Varias”, moi semellante.
240
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unha cega é outra coxa,
é outra que non pod’andar.243
479.

Miña nai, dium’unha tunda
c’o aro d’unha peneira;
„miña nai, teña vergonza,
que vên á xênte d’a feira“.

C1: doume u., v. 1, Con ó e anot. na marxe “C’un”, v. 2; C2: doume.

480.

Miña nai, miña naiciña,
que linda nai teño eu,
que vênd’ó seu relicario
para me mercar ó meu.221

C1: comprar, v. 4, e anot. na marxe “boa” como var. de “linda” e “Vendeu o seu coletiño”
como var. do v. 3; C2: anotacións na marxe =C1.

481.

Pasei pol-a tua porta
é mirei pol-o ferrollo,
á ladra de tua nai
meteum’un pau por un ôllo.

C1, C2: Pasin p., v. 1.

482.

Miña sogra morreu honte,
deixoum’ó pote á ferver;
dêixame comer ó caldo
qu’eu tamen hei de morrer.

C1: anot. na marxe “cantar e reir” como var. de “comer o caldo” no v. 3; C2: fervere, v. 2,
morrere, v. 4, e anot. “cantar e rir” tralo v. 3.

483.

Quên me dêra un pau de buxo
para unha lanzadeira,
xa que Dios así ó quixo,
tê l’á muller tecedeira.

C1, C2: tesedeira.
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Recollida tamén por Sobreira (Idea de un diccionario..., p. 210, e tamén nas súas Papeletas..., p. 464), e reproducida no XIX, entre outros, por Helfferich / Clermont, De la Rada, Cuveiro e Saco.
244 Anotado a tinta ao pé de “relicario”: “refaixo”.
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484.

A miña muller ê vella,
ê vella ê non quêr morrer;
cantos Santos hay n’o Ceo
á lêven ó seu poder.

C1: ceu, v. 3.

485.

A muller que dá n’o home
co-á punta d’un horelo;
éla fai muy bên, si pode,
poñerll’e vergonza ê medo.

C1, C2: d’un irelo, v. 2.

486.

Moito te quêro, vidiña,
ê tua nai non me quêr;
ese dêmo d’esa vella
en todo s’ha de meter.

C1: quere, v. 2; C2: quere, metere, v. 4.

487.

Divino San Cayetan,
feito de pau de cerdeira,
libraime santo bendito
d’unha muller cabuxeira.

488.

Miña nai, de piquiniña,
tiroume pol’as orellas,
que m’apartase d’os homes
com’os años d’as ovellas.245

C2: pequeniña, v. 1.

489.

Miniñas de Cuntimundi,
acudid’ó voso Cura,
que cayeu d’a pont’embaixo
entr’as follas d’a verdura.

C1: Meniñas, v. 1, Que caeu do p., v. 3; C2: Meniñas, d’a pont’abaixo.

490.

245

Tantas naranxas d’a China,
tantos limons pol-o chan;

Este texto non aparece en C1.
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tantas miniñas solteiras
tên ó noso Capellan.
C1: naranjas, v. 1, meniñas, v. 3; C2: meniñas.

491.

Aloméame, aloméame,
anque sea c’unhas pallas;
ó Crêgo xa che vai cêgo
y-á criada sin pestañas.

C1: Anque seas [sic] coas p., v. 2, E a c., v. 4; C2: seas, E a c.

492.

O Crêgo, vender, vender,
xa non tiña que vender;
vendeu ó rabo d’a besta,
borrachon, para beber.

C1: vender vendeu, v. 1, para vender [sic], v. 4; C2: vender, vendeu.

493.

O Crêgo é mais á criada
ordenaron de cocer;
tiñan á leña n-ó monte
y-á fariña por moer.

C1, C2: omite y inicial, v. 4; en C2, anot. na marxe “Tiñan o formento feito” como var. do v. 3.

494.

O Crêgo foi ó muiño,
meteu á cabeza dentro;
fariña truxo n-a croa
para facer ó formento.

495.

O Cura cando vai fôra,
dêixall’e dito á criada;
veña tarde, veña cedo,
dêitate n-a miña cama.

C1, C2: anot. na marxe “Mira sinon veño logo” como var. do v. 3.

496.

O Crêgo é mais á criada
ordenaron unha festa,
peneiraron á fariña
ó abrigo d’unha xesta.
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497.

O Crêgo é mais á Criada
están facendo lum’ó forno,
os filliños á-redor,
„mamai teta“, „papai bolo“.

C1, C2: ó redor, v. 3.

498.

Un Crêgo foi ó muiño
é caiu d’a pont’embaixo,
acudide, nenas, ó Crêgo,
que vai pol-o rio abaixo.246

C1: E cayeu, v. 2, Acudí, v. 3; C2: do p., v. 2, Acudí.

499.

Cando vín estar ó Crêgo
lavando n’os coiriños,
dixen entre Dios é mín,
„este Crego tên meniños“.247

C1: nos cueiriños, v. 2, miniños, v. 4; C2: cueiriños, antre D., v. 3.

500.

N’aldeiña d’á Igresia
hay unha silva que prende,
n-a horta d’ó Señor Cura
unha mazan qu’arresende.

C1: do noso C., v. 3.

501.

O Cura de Taragoña
tên unha ducia de amas,
tres Marias, tres Antonias,
tres Pepas, tres Xulianas.

502.

O novo, Curiña, novo;248
ê bonitiño ê bên feito;
non nos pode predicar,
qu’ê muy endebre d’ó peito.

C1: v. 1: O noso curiña é novo; No nos, v. 3; C2: No-nos.
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Publicada en 1863 por López de la Vega, loc. cit., 3, p. 242, e reproducida por T. Braga, op. cit., p. 292.
Ibíd., en 1864, p. 4.
248 Este verso perde o seu sentido ao ser alterada a súa forma primeira (a de C1) na transcrición, feito que xa se
observa en C2 (“novo” por “noso”) e que se acrecenta aquí con pausas gráficas sen xeito.
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503.

O Cura de San Vicente
evos un gran confesor
que confesa â sua criada
debaixo d’ó cobertor.

C1: É un grande c., v. 1; C2: Evos un grande c.

504. O Cura chamoume rosa,
eu chameille burateiro;
ê xurou que m’ha prender
ó pê d’ó seu limoeiro.
C1: v. 3: Xurou que m’ha de prender; C2: ha de p., v. 3.

505.

Arrenégote, Demoro,
desconxúrot’enemigo;
ó Cura d’esta parroquia,
queria casar comigo.

C1: Demonio, v. 1, Queriase casar conmigo, v. 4; C2: Demonio, conmigo.

506.

As miniñas d’o Outeiro
todas xuntas n’un monton,
pasou por eiquí ó Cura,
¿estas mozas dónde [sic] son?

C1, C2: meniñas do O., v. 1, no montón, v. 2, por aquí, v. 3, sen interrogacións no v. 4.

507.

O Crêgo, vendeu á besta
por non ll’e dar de beber,
agora tên qu’andar ó Crêgo
acabalo d’a muller.249

C2: Ahora, v. 3.

508.

O Crego é mais á besta
non poden comer cebada,
agora têndrás qu’andar Crêgo,
acabalo d’á criada.

C2: Ahora e omit. qu’ andar, v. 3.
249 Dende aquí ata o núm. 514 segue unha serie de textos procedentes da devandita sección “Clero” de C2 e
inexistentes en C1.
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509.

Vaite d’ahí, démo negro,
desconxúrot’enemigo;
ó Cura de Santa Comba,
quíxose casar comigo.250

C2: conmigo.

510.

Ô Cura de Barrabás
doull’ó Demo un asubio
para chamar as rapazas
cando ván pr’ó muiño.

C2: par’o m., v. 4.

511.

O Crêgo, foi ó muiño,
levou un fôl, troixo outro,
por non mandar á criada,
qu’está parida de pouco.

C2: trouxo, v. 2.

512.

O Crego ê mais á Criada
foron sachar os melôs,
encontraron á têrra dura,
puxêrons’ós bofetós.

C2: e mai-l-a c., v. 1.

513.

Todol’os Crêgos tên fillos
menos ó Señor Abade;
aquel tên un pequeniño,
cuida que ninguên ll’ó sabe.

C2: anot. na marxe “o noso” como var. de “o señor” no v. 2.
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514.

O Crêgo, cando vai fora,
pôn á criada n-a mula;
n-a primeira ramalleira
dall’unha sacudidura.

515.

O cariño d’os homes,
fai com’á leña verde,

Vén sendo unha variante local da núm. 505.
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énches’á casa de fume
ê logo desaparece.
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516.

Namoreime d’un soldado
por un pan de municion;
ó pan vaise acabando,
non quêro soldado, non.251

517.

Todos me dín que te dêixe,
que m’has de dar mala vida;
¿Ond’irás, boi, que non ares
sinon á cortaduria?

518.

A muller d’o meu hirman
chámame cara lavada;
pasa á y-auga pol-á porta,
lávate, miña cuñada.252

519.

Se non fóran as vixigas,
Señor San Bartolomê,
se non foran as vixigas
¡que bonitiña êra êu!

520.

A tua porta, miniña,
vouch’á cantar os Reis:
ó carabêl tên dêz follas,
é á rosa dezaseis.

521.

Botei as redes ó mar
para coller unha bôga;
cullín á cabeza d’unha
para dár á miña sôgra.

522.

Vel’ahí vai ó touro bravo,
vel’ahí vên pol-o torreiro;

Comeza aquí unha serie de textos (ata o núm. 527) tomados da citada colección de Milà.
Anotado “o rio”, por riba de “a y-auga” (v. 3), a lapis e con letra de Casal.
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ó aire levoull’á capa
é ó vendabal ó sombreiro.
523.

-Toma, cêgo, á limosna
é no-me tomes á mán;
„perdone, miña Señora,
pensei que todo era pan“.

524.

O meu hirmán está en Cades
é mandoum’unha navalla
c’un letreiro que decia:
„se quêres comer traballa“.

525.

As miniñas253 de Parada
non tên nada n-as orellas;
cando vên ó dia Santo
pôñen cagadas d’ovellas.

526.

A coxa de San Antonio
iva por un carreiriño
é pra [si]iba dicindo:
dam’un netiño de viño.

527.

Dama qu’estás n’esa sala
hoxe non sales á fora;
si has de salir ôu non,
mándalo decir en copla.254

528.

Rapaza, n-á tua cama
durmín un sono lixeiro;
deitêime n-ó mes de Mayo,
levantêime n-ó Xaneiro.

253

No texto “mininas”. Foi publicada por F. Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, IV, p. 509.
O v. 2 parece de sentido interrogativo, aínda que carece de signos de interrogación tanto neste texto como no
de Milà que lle serviu de base.
254
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529.

Puxénm’á contar estrelas
é contei hasta cincuenta;
oito nenas engañei
por este sol que me quênta.

530.

Anque che son pequeniño,
entr’os carballiños tórtos
vexo nacer as hervas
por devaixo d’os meus zôcos.

531.

Rapaciña, estou enfermo,
por tí peno, por tí morro;
¿tí serias xiruxana
pra dar salú á este mozo?

532.

O que se vai á casar
pênsa qu’ha de ser quên quêr,
y-ô chegar ôs quince dias
non pôde ver â mullêr.

533.

Agora que deprocato
qu’â falta d’outro estôu,
mentras estôu, ocupo;
adios, nena, que me vôu.

534.

Nena que pareces pura
con ese tan garbo falar,
como son mociño novo
non m’astrebo á contestar.

535.

Teño pulgas n-á camisa
tamen-as teño n-ó sayo;
todos me teñen envidia
por que teño moito gado.

536.

Guitarra, cando me fún
deixêite bên encordada;
agora volvín á vír
é tópote disvaratada.
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537.

Rapazas, vind’ó gaiteiro
si querédes tér fortuna,
que n-o fôl d’a gaita teño
un rapaz pra cada unha.

538.

Alegria tên ó Dêmo,
que morreu un Escribano,
á pruma é mais ó tinteiro
quedan bailand’ó fandango.

539.

Veñ’as mozas esta noite,
deixo ó angazo fôra;
con licencia d’á mais vêlla
vôu namorar á mais nôva.

540.

Teño ó amor repartido
entre catro ou cinco damas;
êu divírtome con todas
y-élas comigo s’engañan.

541.

Eu deixo correr á bola
á todas as deix’andar,
vístom’á uso d’á têrra
solo por disimular.

542.

Rapaza, ó teu tinteiro
dicen tên á tinta negra;
canto mais se molla á pruma,
canta mais tinta ll’e queda.

543.

Contando á miña verdá,
nena d’a saya rachada,
á mín custôum’ó diñeiro,
á outros non lle custôu nada.

544.

D’a tua horta, Rosiña,
quixêra ser hortelán
anque tod’á vida andare
c’o sacho, Rosa, n-a man.
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545.

Aquela descolorida,
chamoum’a min colorada;
vaim’ó rio pol-a porta,
fago bên andar lavada.

546.

Miniña tan bonitiña
véxot’andar á pidir;
hêiche de dár á limosna,
sin éla non te m’has d’ir.

547.

¡Ay que nôite de luniña!
¡ay que nôite de luar!
¡ay que nôite, quiridiña,
de coller ê sementar!

548.

Metéchem’á man n-o seo,
á miña nai bên te viu;
vai meter á man n-ó seo
á muller que te pariu.

549.

Non te namores n-ó Crêgo,
nin tampouco n-ó casado;
namórate n-ó solteiro
qu’ê amor desengañado.

550.

Non entendo ese latin,
nin tampouco ese latón;
si quêres que che contêste,
muda de conversacion.

551.

Eu quixêra ser pereira,
pereira de dár mazans,
é non sér d’ese palleiro
donde ván todos os cans.

552.

Por moito que te compoñas,
por bên que poñas á faixa,
non se cria para tí
aquel ramo de naranxa.
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553.

Leite fresco con pantrigo
ê ó almorzo d’as mullêres,
y-o hôme que vên d’afora:
„com’as verzas si as quixêres“.

554.

A sombra d’un limoeiro
púxenm’á considerar
ó pouco que vale un hôme
cando non tên xa que dar.255

C1: considerare, v. 2, dare, v. 4; e Meu amor n’a cama non o podo ir ver / Ai Jesús que morre,
ai q. vai morrer, vs. 5 e 6, a maneira de estribillo. Tamén, anot. na marxe: “Debaixo”
como var. de “Á sombra”.

555.

Marianiña d’ó Cármen,
¿qué che diu ó Señor Cura?
-Diume peseta é media
pol-á miña compostura.

C1: Maria do, v. 1, che dou o Cura, v. 2; v. 3: -Doume unha peseta; omite miña, v. 4.

556.

O Démo cando rabéa
pôn as barbas ô revês;
rabéa, rabéa, Dêmo,
rabéa, que Dêmo ês.256

557.

Perdín ó mêu carton257 nôvo
Domingo, vindo d’á misa;
quen m-o topôu que m-o déa
que non ll’ó digo de risa.

C1: Domingo vindo da misa, / Perdin á miña Luisa, vs. 1-2; Quen ma t. q. ma d., v. 3; hai
chamada ao final do v. 1 e anot. a pé de páxina “Perdin o meu cantar novo (cantarciño
/ Vindo Domingo da misa”, como var. dos vs. 1-2.

558.

Rabéa, Démo, rabéa,
acaba de rabeár;
tês ó veneno n-o córpo,
non-ó acabes de votar.

255

Anota Casal en C1, na marxe: “Otros cantan solo los cuatro versos”. Comeza aquí unha pequena serie de cinco
textos tomados doutra “peneira” de C1.
256 Anotado a lapis con letra de Casal “cornos”, por riba de ‘barbas’.
257 Falsa lectura do copista por “cantar”.
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C1: Rabea, rabea, demo, v. 1; Te-lo veneno, v. 3, Non’acabes, v. 4.
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559.

Mozas qu’estades solteiras
pra escapar sin as cabazas;
inde pouquiño é pouco
rouband’os hovos d’as casas.

560.

Est’entroido, est’entroidiño,
est’entroido ê galdrumeiro,
rompedor de moitas olas,
ganancia de zapateiro.

561.

Todol’os Curas, miniña,
todos gastan bôa capa;
bó sombreiro, bôa mula,
bó gaban, bôa casaca.

562.

Escorreguêi é cain
n-ó rabo d’unha cereixa,
inda parido se vexa
quên isto n-ó camiño deixa.

563.

Chôra, meu miniño, chôra;
quên vos ha de dar á teta;
si tua nai vai ó muiño
é têu pai á leña seca?258

564.

O meu damo, êvos pequeno,
si ê pequeno, así ó quêro;
lêvó n-a manga d’ó sayo
pr’ó sitio donde quêro.

565.

Os rapaciños d’agora
tên ó corazon alegre,
debaixo d’ó pantalon
tên ó Dêmo que ós lêve.

A primeira versión publicada deste cantar data de 1863 (Rosalía, Cantares, 77).
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566.

Galan d’ó sombreiro gacho,
vain’ó levantando arriba;
que nena de quince anos
pra tí non está rendida.

567.

Capeácheme d’ó mar
co-a manga d’a camisa;
êu capeêite d’á têrra
c’ó libro de dicir misa.

568.

Eu non sêi quên m-o levôu
nin quên m-o pudo levar,
ó color d’á miña cara,
á gracia d’ó meu andar.

569.

Acabárons’os Escribanos,
agora xa non hay inferno;
casa comigo rapaza
si quêres ganar ó Cêo.

570.

Vai d’ahí, hôme pequeno,
esterco d’ó mêu corral,
que si te poñen de venda
inda non dás un real.

571.

Indo para San Andrés,
alá n-ó Porto d’o Cabo,
dixêron as Caldapeiras:
„romeiras, tomai ó caldo“.

572.

Meu santiño San Andrés,
non lle pido pan nin queixo;
pídoll’un rapaz bunito
com’aquel qu’agora dêixo.

573.

Aquela qu’anda bailando,
sí que tên ó corpo feito;
ó galan qu’á acompaña
chíscall’ó ollo direito.
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574.

Mira bên, parbiño, mira,
ê non-as menosprecies;
canque non son bôas mozas
ningunha d’élas mereces.

575.

Eses zapatos que tês,
faltanll’unhas viqueiras;
non estás presa, rapaza,
vot’andar cando tí queiras.

576. Cando chôve, fai inverno,
crianse os ollos n-as puzas;
ôs rapaces n’esta terra
non lle salen todas xustas.
577.

Aquela d’ó pelo roxo
rivirado para atrás,
non ê milagre que queira
casarse c’un bô rapaz.

578.

Tí ês muy entretenido,
y-amigo de te meter
en camisa d’once varas,
lenzo que non has de romper.

579.

N-o Convento de Cavêiro
hay un frade muy alegre;
dalle por confesar as mozas
co-as vêllas non s’entende.

580.

D’aquela banda d’ó rio
hay un salgeiro [sic] plantado
pra lle sacudír as moscas
á quên está d’ó meu lado.

581.

Vamos ó muiño, vamos,
miña cariña de rosa;

264

vamos ó muiño, vamos,
esta semaniña ê nôsa.259

259
260

582.

N-o carreiro d’ó muiño
encontrêi un vêllo en coiro;
dalle Pepa, dalle Rosa,
dalle co-á libra d’ouro.

583.

Miña nai parêume guapa
como cantas pod’haber;
viroum’ó vênto debaixo,
levôum’ó bén parecer.260

584.

Rapaz, que chegach’agora,
séntate si has de parar;
á nena que tí buscabas,
non ch’está n’este lugar.

585.

O cuarto, ê honrar,
honra ê de quên-á tên;
têla tí, meu queridiño,
por eso te quêro bên.

586.

O quinto, eche matar,
é matar ê gran pecado;
todo aquel que fai eso
tên qu’andar con gran cuidado.

587.

O cariño que che teño
cabe n’unha mán cerrada;
nin ê pouco nin ê moito
nin ê pouco nin ê nada.

588.

O que tên á muller fea
non sab’alhaxa que tên;

Igual fórmula que o núm. 10 de “Locales y descriptivas”.
Moi semellante ao núm. 36 de “Amorosas”.
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trabállalle com’unha negra
ê non lla cortexa ninguên.

261
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589.

As mociñas d’Abelendo
têñen moita fantisia;
dán comido n’unha noite
ó que ganan pol-ó dia.

590.

Rapaza, ó bên querer,
vaiche n-o tirar d’ó caldo...
para todos vas ó fondo
é pra mín andas nadando.

591.

O hôme é mais á mullér
son unha fror amarela:
mais á muller ê á fror
ê ó hôme ó rabo d’éla.

592.

Sin rabo, desfais’á fror,
xa non sirve para nada;
sin ó home, é á muller
unha fror esbandallada.261

593.

Eu heime de casar,
anque sea c’un bên probe;
que non se chama mullêr
á muller que non tên hôme.

594.

-Maruxiña, tí que fas,
Maruxa, qu’estás facendo;
teñ’un262 buraco n-ó cú,
estoulle botand’un remendo.

595.

Pedriño, Pedriño, Pedro,
casi vés asofocado;

Este texto e mais o anterior son, como é evidente, parte dun desafío.
No texto, “ten'”.
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non cumpleches ó intento
que traias intentado.
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596.

Êche verdâ, Sabeliña,
eche verdâ, non ch’o nego;
que ch’ó habia de cumprir
si ó mudo non fora cego.263

597.

Todal’as mozas d’aldea
á mín me chaman parbiño;
élas arrímanse á mín
é zorrégolles un biquiño.

598.

As mullêres d’hoxe en dia
merecian un trancazo:
non s’asustan d’un biquiño
é non quêren un abrazo.

599.

Olvidácheme por prôbe
è c’un rico te casaches;
onte andabas bén vestida,
hoxe sin roupa quedaches.

600.

O vou sôlto, bên se mira,
á muller, bên se mantên;
êu non quêro tér amores
pra non casar con ninguên.

601.

Miña nai, miña naiciña,
vôs querédesme casar
para comer hoxe moito
é non tér mañán que ceár.

602.

Miña nai, miña naiciña,
trata de casarme cedo;
c’os anos pásanse lôgo
ê solteiriña me quedo.

Esta copla e mais a anterior forman tamén unidade, como parte dun desafío.
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603.

Moreniña, moreniña,
morena, vaite lavar:
-non ch’importa, rapaciño
contigo non heí casar.

604.

N-a aldea de Vilar
hay unha trapa n-ó chan;
Filomena caiu n’ela,
Antoniño diull’á man.264

CM: do Vilar, v. 1, cayeu n., v. 3, doull’a m., v. 4.

605. N-a aldea de Piñeiro
xa non hay á quên chamar,
sinon á Benita á Padina,
canizo de cotear.
CM: omite a Benita, v. 3.

606.

A d’ó pañuelo encarnado,
ind’agora m’acordache;
dime, ¿n-ó teu pensamento
cantos hômes engañache?

CM: cantos mozos (lectura dubidosa), v. 4.

607.

A miña muller, morreume,
enterreina n-o camiño;
deixêill’un dentiño fôra
para comer ó touciño.

608.

A miña muller, morreume,
é enterreìna n-á cama;
os filliños á chorar,
êu á tocar á campana.

CM: omite e inicial, v. 2.

609.

264

Eu amar, heite d’amar
muy amorosiñamente;
pero casarme contigo
non che quêre á miña xênte.

Comeza unha serie de textos tomados do Caderno morado (CM), que chega ata o núm. 629.
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610.

Salgueiro d’ó pê d’ó río
diull’ó aire é non caiu;
así fixo á boa moza
que d’un valênte se riu.

CM: Doulle o, v. 2.

611.

Costureira que non gana
catro cartos cada dia;
ôu ela non quêr coser,
ôu fai de picardia.

CM: Ou o f., v. 4.

612.

Costureira milindrosa
dice que non come touciño;
levall’os ollos, pois tén fame,
pero non quêre manchar ó fuciño.

CM: vs. 2-3: comera anque fora un porco / desdó rabo hasta ó fociño.

613.

Dín c’un Escribano toma
ó Caldo c’un Correxidor;
iránche de pillo á pillo
cál d’os dous será peor.

614.

Gracias á Dios qu’atopei
n-ó cortizo265 d’as canelas
unha carta d’ó meu damo,
á que fai chorar as pedras.

CM: no cestiño, v. 2, Que facía ch., v. 4.

615.

Quên me dêra en Paradela,
quên me dêra en Pompian266;
quên me dêra á tua lengua
entre as mallas d’ó batán.

CM: antr’os mallos do, v. 4.

265 “Cortizo” -aquí cun sentido forzado- parece unha alteración do copista ante a dificultade de lectura que presenta na fonte (CM).
266 Lugares do concello de Meis (Pontevedra).
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616.

Hêite d’amar, paxariño;
hêite d’amar, gorrion;
hêite d’amar paxariño
de dia sí, de noite non.

617.

Amoleino, amoleino,
amoleino por un pouco;
amoleino, amoleino,
amoleino para outro.

618.

Cásate, miña miniña,
cásate c’un carpinteiro
pol- á semana tên bolo,
ó domingo tên diñeiro.

CM: meniña, v. 1, bola, v. 3.

619.

Por mais que tí t’empeñes
é te finxas compañeiro;
por mais que tí t’empeñes
non me lêvas ó diñeiro.267

CM: Por moito que te compoñas / e que fagas o carreiro (?)/ = 1º. vs. 1-3.

620.

Miña comadre formiga,
veño que me prestes pan;
-meu compadre escarabello,
¿que fixêche pol-o vrán?

CM: comprade, v. 3.

621.

Oliveiriña de Vigo,
folla d’ela, ten virtú;
veño de tan larga têrra
por saber d’á tua salú.

CM: largas terras, v. 3, de tu salud, v. 4.

267 Como se ve no texto de CM, estoutro texto, que intenta reproducilo, aparece aquí deturpado, probablemente
por unha lectura apresurada da fonte, de caligrafía verdadeiramente difícil. Non hai que esquecer que este manuscrito de 1884 foi redactado en poucos días e coa urxencia do prazo de presentación ao concurso devandito. O
asunto parece fragmento dun desafío; neste sentido, vid. o Diálogo entre dos varones publicado por Pérez Ballesteros
(Cancionero, I, pp. 91-97).

270

622.

Vel’ ahí vên bolo d’o pote
con touciño pol-ó medio;
êu vôume para Nogueira
ver unha moza que teño.

CM: que eu t., v. 4.

623.

Aquela moza bonita
tên á color amerada,
mexôu ó raposo n’ela
co-a perna levantada.

624. Quên me dêra unha d’as mozas
d’aquelas tres qu’alí ván;
á d’ó lado non-a quêro
á d’ó medio no-ma dán.
CM: unha moza, v. 1, non ma d., v. 4.

625.

Inda non ê media noite,
inda non cantôu ó galo;
levántate, perguicêiro,
vótalle palla ó ganado.

CM: votalle a palla ó gado, v. 4.

626.

O prixél, ê miudiño,
necesita mondador;
êu non son ama de Crego.
nin tampôuco de Señor.

627.

O qu’anda n-o torreiro,
sacude bên os calzons;
anque tivera n-ó medio
un ferrado d’abellons.

628.

Debaixo d’unha figueira
non te votes á durmir;
non te cases con home vêllo,
nena, se quêres vivir.

CM: Nin cases con, v. 3, Miniña si q., v. 4.
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629.

Costureira, pan n-a criba,
tecelán, pan n-ó tear;
zapateiro, pote cheo,
xastre, tixôla ó lár.268

630.

Zapateiro, correeiro,
á tua muller eche bóa;
éla come n-os chourizos,
á tí dache solo broa.

631.

Válgame Dios, quiridiño,
que desgraciado nacín;
casêime onte é xa hoxe
á miña mullêr perdin.

632.

Pendentes com’eses têus
tamên êu os hei de tér,
alá por Lisboa anda
quên che mos ha de traer.

633.

Fún á feira de Caldelas,
comprei unha baca mona
para ó ladron d’ó meu vêllo,
que nunca lle faltan reformas.

634.

A parroquia de Tomeza
tên á cara prô Levante,
nunca en ela pud’haber
Crêgo sin un estudiante.

CM: sin ser e., v. 4.

635.

268

O Abade, dí é dí,
dí é dí, é tên razon,
que non hay mellores nenas
qu’as d’a sua xurisdición.

Unha versión semellante apareceu no Diccionario de Valladares, p. 145.
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636.

Casaibos, mozos, casaibos,
qu’as nenas baratas van;
vintêcinco por un carto
fiadas hastr’ó San Xuan.269

637.

Si tí viras ó qu’eu vín
n-a feira de Monterroso,
vintêcinco estudiantes
acabalo d’un raposo.

638.

Si fóres á San Amaro,
San Amaro de Barouta;
si fóres á San Amaro
bailarás con pouca roupa.

639.

A dar fé á un que morrera
foi un Escribano tôrto,
mais el, á poder de cruces,
fixo parolar ó môrto.

640.

Antoniño, gaxo d’uvas,
vámoste depinicar,
eres amigo d’as mozas,
tua nai vaite matar.

641.

A miña muller é vella,
heille de sacar ó coiro
para facer un pandeiro
para correr n-ó entroido.

642.

Achégate, dall’un bico
en señal de casamento,
achégate, que ê bén rico,
non-ó dêixes descontento.

269 Empeza aquí unha serie de dez textos (ata o núm. 645) tomados de Galicia. R. U., núms. 3 e 4 (1863 e 1864),
e publicados todos -agás un de A. de la Iglesia- por López de la Vega.
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643.

Catro cartos para pan,
tres é medio para viño,
un carto para tabaco,
ala vay un realiño.

644.

A muller qu’ha de ser miña
ha de ter ó cú de pau,
á barriga de cortizo
y-á nariz de bacalao.

645.

As costureiras d’agora
foron feitas ó sisel;
son amiguiñas d’os homes
com’as avellas d’ó mél.

646.

As escrouchiñas d’ó millo
non fán porveito á ninguén;
mandei á muller á elas,
adormeceu é non vên.270

647.

Fúchet’onte para Cais;
hox’ôs pobres xa non falas,
pero falaráslle mañan
é volveranch’as espaldas.

648.

As tuas festas, rapás,
levan algo de veneno;
pór que cando tí mas fas,
eu non sei que diaño teño.

649.

Santo Cristo de Fistérre,
Santo d’á barba dourada,
axudaim’á remontar
á laxe d’á Touriñana.

650.

Non m’amórnes, nin me quêntes,
que non ch’estou para léros:

Comeza aquí unha serie de nove textos (ata o núm. 654) tomados do Diccionario de Valladares.
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déixame, que xa me rallan
os teus chistes é saleros.
651.

A muller de malpocado
non quére durmir c’ó hôme;
é malpocado xurôullas
que, si ó fai así, bên pôde.

652.

Miniña, miña miniña,
os mandamentos son dêz;
para tí é para mín
foron feitos ó revês.

653.

Vóuchem’a beira d’ó río
á ver ó qu’as troitas fan:
á que non caya á miñoca,
ha de cair ó galvan.

654.

Cásate, Xán, en domingo:
estarás lunes de boda
é martes traballarás
pra manter á tua nóvia.

655.

Anton, meu Antoniño
anque ch’ó pidan co-a mau
non volvas ir ó meson,
ó meson de Villabao.

656.

Cando vayas ó muiño
que non ch’esquenza ó fungueiro
por si, quizais, n-ó camiño
che salise algun larpeiro.

657.

Os xastres y-os zapateiros
fixéron unha esposicion
n-á que solo figurôu
un Zapato y-un calzon.
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658.

De Caldelas para acá
mesmo ó lado d’ó camiño
está á taberna d’ó Xusto,
donde venden ó bó viño.

659.

As nenas de Pontevedra
son ó mesmo qu’as d’Ourense
son, sin quitarlle nin porlle
como todas as mulleres.

660.

Eu caseime é enviudéi,
non me quixen xa casar;
sain d’a primeira vivo,
bastoume pra escarmentar.

661.

N-a Vila de Pontareas
dicen con moita cautela,
pon á capa n-ó seguro
non vayas quedar sin éla.

662.

N-o vrán, de taberneiro
moito me agradara ser
así como n-ó inverno
ser ferreiro é tér mullêr.

663.

Quên me dêra poder sempre
ó deitarme ser casada
é á mañan, ó erguerme
estar como antes estaba.

664.

O lugar de Viascon
é têrra de poucos hômes,
y-aqueles poucos que hay
chámanlle remenda fôles.

665.

N-a Vila de Pontevedra
hei de prantar unha xesta
pra zorregarll’as Señoras
que levantan moito á têsta.
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666.

Unha vêlla dixo á outra
pol-ó buraco d’á porta,
goberna tí á tua vida
qu’á miña nada ch’importa.

667.

Bén te vín estar peinando
debaixo d’un naranxeiro;
ó pelo que tí peinabas,
¿costara moito diñeiro?271

668.

As mociñas de Guillan
todas postas n’un cordon,
ó pasar un frade, dixo:
„estas meigas, dónde [sic] son“?.

669.

Alavado sea Dios,
que xa vén á barateza;
ván os hômes á real,
catro por unha peseta.

670.

Capitan, calquêra ê,
pilotos, son os carneiros;
os que pasan os traballos
son os pobres mariñeiros.

671.

Mozas de Ponte-Sampayo,
acudid’á Fray Terelo
que caeu d’á ponte abaixo
é rompêu ó braso esquerdo.

672.

As mociñas d’a aldea
cando veñen á Marin,
ó primeiro que preguntan
donde vênden chiculin.

271 É unha variante moi próxima do núm. 121 de “Amorosas”, o que amosa as dificultades con que se atopou
Casal para clasificar satisfactoriamente un conxunto non só moi numeroso senón tamén recollido en lugares e épocas distintas.
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673.

Vindimai, vindimadeiras,
aporveitai bên os bágos
que d’os bágos fais’o272 viño,
que non se fai d’os cangallos.

674.

En dond’hay palla, hay millo,
en dond’hay millo, algo hay;
dond’hay parrandas de noite
farsa de cariños hay.

675.

Anque te vayas lavar
ó rio de Bajoin273
non quitarás as manchas
que che quedaron de mín.

676.

A vêlla perdeu ô vêllo
entr’as arestas d’ó liño;
¡quên via chorar á vêlla
pol-ó sêu agarimiño!274

677.

Os soldados d’ó Castillo
son prôbes é sin diñeiro,
mandan solar os zapatos
con follas de castiñeiro.

678.

A ese muiño d’a ponte,
á él eu non hei d’ir,
que me quêren mal de morte
pórque apaguêi ó candil.

679.

O Santo Cristo d’Ourense
crecianll’antes as barbas,
mais morreu quên-ó afeitaba
é quedáronselle paradas.

No texto “faix’o”, probable lapsus.
Trátase do río Bagüín, próximo a Marín.
Recollida xa no s. XVIII por Cornide (Vid. D. Blanco, op. cit., I, p. 124, núm. 20).
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680.

O cabazo ha de ser tál
que de furado por dentro,
ha de dar cuadra bastante
pra meter dous bois dentro.

681.

Eu matei hoxe déz lobos,
é dezasete leons,
é dezanove becerros,
trinta cabras, dêz castrons.

682.

A marrán, de tres semanas;
ó cabritiño, d’un mes:
á miniña, de quince anos
é ó galan de vintêtrés.275

683.

A Rua d’á Lama fun,
levei dous reás en prata;
fún d’á pé, vín d’acabalo,
non hay cousa mais barata.

684.

Mandoum’ó Rey unha carta
dentro d’unha mazarôca
que beban viño as mulleres
os homes á auga choca.

685.

Mandoum’ó Rey unha carta,
que no na tiña mellor
pra agarrar os homes todos
y-escoller êu ó mellor.

686.

Estudías para Crêgo,
era mellor que ó deixaras;
eres amigo d’as mozas,
gústanche moito as criadas.

687.

Cale, miña nai, non chore
si d’á guerra volvo negro;

Procede tamén do Diccionario de Valladares, p. 371.
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miña nai, iso que importa,
non morrin é sano quedo.
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688.

Levanteim’hoxe cedo
por cuidar d’os meus agriños
é déronme ó chegar á eles
unha tunda os meus viciños.

689.

Este domingo casouse
Marcos d’á vara de pano,
fillo de Pedro Chamorro,
nêto de Pedro Miranda.

690.

Rufino, pobre Rufino,
Rufino, non vos matédes,
non escribas tantas letras
ó castigo xa-ó verédes.276

Este remate parece unha invención humorística de Casal dirixida ao copista, Rufino Ribera.
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VARIAS
1.

Santo qu’estás n-o canizo
vota castañas abaixo,
qu’anque non teño mantelo
recóllo-as n-o refaixo.

2.

Despedida d’ano vello,
entradiña d’ano novo;
os señores d’esta casa
ó canten con grande gozo.

C1: Entradiñas d’ani novo, v. 2; As conten, v. 4; C2: d’aninovo.

3.

Farruquiño, ha de vír,
que m’o dixo sua nai;
si Farruquiño non vên
á fuliada non hay.

C1: miña n., v. 2, foliada n., v. 4; C2: miña.

4.

Teño unha veiga de liño
que me dá pol-a cintura;
non sei si ê herva ou liño,
bagaña, non tên ningunha.

C1, C2: herva, si liño, v. 3.

5.

A monteira de Perucho
vai pol-o mar á nadar;
cala, Peruchiño, cala,
deixa devalar ó mar.

6.

Bendito sea Noé
que ll’e puxo á cresta ô galo,
á os homes ó sombreiro
é ás mulleres ó pano.

7.

Fuxe, fuxe, paxariño,
non me comas as cereixas,
que vai ó meu amo fora
ê non teño-á quên dár quêixas.
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8.

Indo por eiquí abaixo
fiando n-a miña roca,
vêu un paxariño pinto
é ensucioum’a mazaroca.277

C1: aquí, v. 1; Cagoume na m. e omitido E inicial, v. 4; C2: aquí, omit. E no v. 4.

9.

Boume por eiquí abaixo
fiando n-a miña rôca;
teño á téa n-o teár,
fáltam’unha mazarôca.

10.

Pepiña, Pepiña, Pepa,
tên ó color d’a verdura;
cando s’asom’á ventana
parés á ama d’un Cura.

11.

A porta d’a sua casa
está unha muller sentada,
con unha roca n-a mân
sacándo ll’unha fiada.

12.

Ventana, media278 ventana,
malo caruncho te coma;
por causa tua, ventana,
eu perdín á miña honra.

C1: v. 1 Miña ventana de pino e anot. na marxe como var.: “Ventana miña ventana”, v. 1;
C2: miña ventana e anot. como var.: “Miña ventana de pino”, v. 1.

13.

Olvidácheme por probe,
eu á tí, non sei por qué;
tí pagácheme, eu pagueiche,
cada un garda ó que tên.

C2: pobre, v. 1.

14.

277
278

Un piollo pol-o monte
vai vestido d’encarnado,

Vid. núm. 121, case igual.
Lectura errónea por “miña”, que é a forma que figura nos manuscritos base.
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c’o seu machadiñ’ó lombo
para cortar un carballo.
15.

Déixame pasar que vôu
as miñas veigas regar,
mañán eche dia Santo
temos têmpo de falar.279

16.

Nosa Señora d’o Amparo,
ampáram’o qu’êu perdín;
perdín ó pan d’a merenda,
xiquêra miga comin.

C1, C2: Amparame, v. 2, Siquera, v. 4.

17.

Eu bên vín estar á môrte
n-a parra comendo uvas;
vaite d’ahí, môrte negra
desamparo d’as viudas.280

18.

Apártate d’o camiño
sinon apartareime êu,
qu’êu non quêro contestar
con outro menos que êu.

C1: Aparta do, v. 1, Con outra, v. 4; C2: variantes anotadas: "Arredate” por “Apartate” no
v. 1, “Arredareime” por “apartareime” no v. 2, e “Con que[n] sabe mais” por “con outro
menos” no v. 3.

19.

Estou rouca, estou rouca,
estou rouca, enrouquecín;
estou rouca, estou rouca
c’unha mazán que comin.

C1, C2: enronquecín, v. 2.

20.

279
280

A veira d’a miña porta
hay un toxo que me prênde,
hay tamen unha veciña
qu’a todas horas me vênde.

Moi semellante ao núm. 107 de “Jocosas”.
Anotado na marxe a tinta: “Vid. 194 de Cantares”.
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21.

Esta noite me prenderon
n’unha fiada de lán;
esta noite me prenderon,
outra non me prenderán.

C1: no’me, v. 4.

22.

Métete, soliño, mete,
qu’este dia tên un ano;281
alegría para min,
tristeza para meu amo.

C1: soliño, metete, v. 1.

23.

Quên ch’o dixo á tí, amante282,
quên ch’o dixo á tí, mentraste
quên ch’o dixo á tí, amante
c’o meu corazon era xastre.

C1: amenta, vs. 1 e 3; C2: amenta, id., sastre, v. 4.

24.

Un anillo me diu Xán,
outro anillo me diu Pedro;
¡Como hei de cabal-o millo
con dous anillos n-o dedo

C1, C2: dou, vs. 1 e 2.

25.

Zarandéate, naranxa,
zarandéate, limon;
zarandéate, naranxa
pol-a ria de Padron.

C1, C2: laranxa, vs. 1 e 3.

26.

Mozos qu’estades de pê,
por que non vos asentades;
que por eiquí non pasea
á moza que vós buscades.

C1, C2: aquí, v. 3.

281
282

No texto “año”.
O copista parece descoñecer o termo amenta e transfórmao en “amante”, coa conseguinte alteración do sentido.
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27.

Para un hirman que teño,
para un hirman na-mais;
para un hirman que teño
alá n-o Porto de Cais.

C1, C2: non mais, v. 2.

28.

A receifa está n-a mesa,
qu’ê de pan de centeo;
ó muiño que á moeu
non tiña capa nin teo.283

C1: nin veo, v. 4.

29.

O galo é mais á galiña
levan un ruido armado,
por que á poliña nova
amores tiña c’o galo.

30.

Bota tronchos, bota tronchos,
bota tronchos n-a sartên;
bota tronchos, bota tronchos,
bota para min tamen.

31.

Cando chove pol-o dia,
orvalla pol-o prixél;
váiselle mollar á capa
ó Señor de Don Manoel.

C1: chove ó medio dia, v. 1, Manuel, v. 4; C2: Hervalla p., v. 2, Manuel.

32.

Caranguexo non ê peixe,
caranguexo, peixe ê;
qu’está metido n-o caño
á esperar pol-a maré.

283

Nin Casal nin o seu copista debían coñecer o que era unha regueifa ou molete de pan de ovos que se repartía
nas vodas dalgunhas comarcas de Galicia, termo que aparece en case todas as versións desta cantiga nos distintos
cancioneiros galegos (Vid. D. Blanco, op. cit., I, núm. 155 e nota) e que, en realidade, tería sentido no contexto.
Teo parece tratarse dun simple erro de transcrición do propio Casal, que no primeiro manuscrito escribe veo, verba
de emprego común naquel tempo, e no segundo “teo”, que designa unha enfermidade do gando e, polo tanto, está
aquí fóra de contexto.
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33.

-Dime tí, miña meniña,
ó que pergunta non erra;
por votar un eixe á un carro
¿canto levan n’esta terra?

C1: pregunta, v. 2, botarll’un eixo a, v. 3; C2: pregunta, eixo; en ambos os dous, omítense
interrog. e guións.

34.

Abre á porta meniña,
abre á porta pra quên vên,
que á porta d’o teu muiño
non s’abre para ninguên.

C1: porta muiñeira, v. 1; C2: para que ben, v. 2.

35.

Quédate con Dios, adios,
xarro d’auga d’olor,284
queira Dios que non te caigas
n’as mans d’algun traidor.

C2: olor, v. 2, Nas mas, v. 4; C4: olor, E queira, v. 3, Nas mans, v. 4.

36.

Foi á misa un Zapateiro
é non sabia rezar,
é d’altar en altar andava
„zapatos hay que solar“.

37.

Noit’oscura, noit’oscura,
para min ê gran regalo;
xa me ván aborrecendo
as noites de luar claro.285

C2: v. 1: Noite escura noite escura.

38.

Válgame Dios que regálo
unha nena ó saber lér,
cando ll’o marido, escribe
ó saberlle responder.286

C1: omite o s., v. 2, Cando o galán lle e., v. 3, omite O inic., v. 4.
284
285
286

No texto, “oler”, probable erro de lectura (xustificable, neste caso), como amosa a falsa rima con “traidor”.
Publicada por Valladares en A. Machado (Ed.), op. cit., IV, p. 43, núm. 30.
Moi semellante ao núm. 296 de “Amorosas”.
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39.

O loureiro, bate, bate,
eu ben o sinto bater
co-as follas n-o tellado
cando quêr amanecer.

40.

As estrelas y-o luceiro
tuveron unha porfia;
as estrelas qu’era noite,
y-o luceiro, qu’era dia.

C2: é ó l., v. 1, E ó l., v. 4.

41.

Sal’ afora valentón
que che quêro vel’a cara
por ver si têl’a forza
como tuvech’a sonada.

42.

Non terei qu’andar de noite
nin pol-a mañan muy cedo,
que me queria tundar
un á quên eu non temo.

43.

Nena que leval’o gando,
lévam’a miña marela;
queda n-a corte berrando
por unha pouquiña d’herva.

44.

Aquela paloma branca
qu’anda n-a lameira verde,
anda c’o pico n-a auga
non pode apagal’a sede.

C2: augua, v. 3, apal-a [sic], v. 4.

45.

Fia, miña roca, fia,
fia si quêres fiar;
durme si quêres durmir,
vêla si quêres velár.
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46.

As folliñas d’o loureiro
collediñas ó desdên,
non me tires de pedradas,
que non sei donde [sic] me vên.

C2: No me t., v. 3.

47.

Estreliña d’o luceiro
tí bên ó has de saber
¿cantas horas tên á noite
antes d’o amanecer?

C2: amañecer, v. 4, e sen interrogacións.

48.

Púxenme á contar estrelas
é votalas n-o sombreiro,
nunca ll’e puden dar conto
hasta que vín ó luceiro.287

49.

Chiculate, está n-a cama,
cascarilla, vain’o ver;
sustancia fíxoll’un caldo
é non ll’o quixo comer.

C2: a ver, v. 2.

50.

Moitas follas tên un olmo,
moitas mais tên ó loureiro;
moitas mais froriñas tên
Farruquiño n-o sombreiro.

C2: o olmo, v. 1, floriñas, v. 3.

51.

Teñ’unha herva n-a horta
que sin abono non prende;
teñ’unha mala viciña
que sin diñeiro me vende.

C2: veciña, v. 3.

287

Publicada no Diccionario de Valladares, p. 356.
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52.

Has d’ir á nosa festa,
has n’os d’ir á cantar;
tocarasnos, cantarasnos,
sacarasnos á bailar.288

C4: beilar, v. 4.

53.

Vinde mozos, vinde mozas,
vinde todos á cantar
con pandeiros e289 ferreñas,
vinde todos á tocar.

54.

Vinde, vinde, raparigas
c’hoxe ê dia d’alegria;
vinde todas á comer,
festexemos ó gran dia.

C4: rapaciñas por “raparigas”, v. 1.

55.

Vinde, mociñas e mozos
con pandeiros á cantar;
y-o són alegre d’a gaita
vinde todos á bailar.

C1: todas, v. 4.

56.

Hoxe ê dia de fandango,
de muiñeira ê de trullar;
hoxe ê dia de pan d’ovos
ê torresnos á fartar.

C1, C2: triquillar, v. 2; torreznos, v. 4.

57.

Por-onde imos, arrasamos,
eu é mais ó compañeiro;
por-onde imos, arrasamos
con ferreñas é pandeiros.

C1: e pandeiro, v. 4.
288 Publicada en 1814 por A. Benito Fandiño no opúsculo A Dios rogando y con el mazo dando..., e recollido
despois por López de la Vega, loc. cit., 4, p. 107, e por Braga, op. cit., p. 335. O chiste estaba en que chamaba
“asnos” a certos destinatarios en cada un dos catro versos.
289 No texto “ó”, que corrixo.
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58.

Maruxiña, Maruxiña,
que naceu n-o mes de Santos;
ó qu’ha de casar co-ela
ha de tér veigas é campos.

CM: Manuela, Manuela, v. 1

59.

Hei d’ir á tua xesteira,
mêu hirman, anque non quêiras;
hei d’ir á tua xesteira
por che vér as atadeiras.

C4: riscado “xesteira” e sobrescrito a tinta “seitura”, vs. 1 e 3; a carón da “seitura” do v. 1
vai anotado entre parénteses “Siega”; no v. 2, “curman” derriba de “hirman”; e, ao final
do v. 4 “Melias”, quizais o lugar de procedencia.

60.

Isca d’ahí, galiña maldita,
isca d’ahí, no-me mates a mica;
isca d’ahí, galiña ladrôa,
isca d’ahí, prá casa d’a dona.290

C1: mate-la pita, v. 2, ladrona, v. 3, pra cas de tua d., v. 4.

61.

Ô Portugués rebeludo
criado de mala ley,
¿qué che custaba dicir
vel’ahí vên ó noso Rey?291

62.

Cand’ó rio fose enriba
y-os carballos dêren uvas,
han de ser hômes de bên
os hômes d’as barbas rúbias.

63.

Quên me dêra dar un ¡ai!
que s’oira alá enriba
que dixêra miña nay,
“aquela ê miña filla.

CM: que me ouisen a., v. 2, Que dixese m., v. 3, Ay un ahy da m., v. 4.

290
291

Publicada por vez primeira nos Cantares gallegos de Rosalía, p. 146, e repetido despois con moita frecuencia.
Esta peza e mais as dúas seguintes foron publicadas por Milà, op. cit., p. 57.
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64.

O pandeiriño, está roto
pol-a esquiniña d’arriba;
si-ó tocaran n-a montaña
resonara n-a mariña.

65.

O pandeiriño, está roto
pol-a esquiniña d’o lado
si-ó tocaran n-a montaña
resonara n-o Condado.

66.

O meu damo, no-me fala
por que ó tên á grandeza,
como ê rapaciño nôvo
dall’ó vênto n-a cabeza.

67.

Unha dama entrôu eiquí,
un galán entrou con ela;
non se foi, nin está eiquí,
nin sabemos que foí d’éla.

68.

N’esta aldea qu’hay mozas,
n’esta non quêro vivir;
si canto é río n-ela
é porque me sei divirtir.

C4: Si río e si canto n., v. 3, divertir, v. 4.

69.

Ôra vâi é vénte lôgo
ô monte á levar o gando;
ôra vai é vénte lôgo
é non digas que te mando.

70.

A qué veño, eu ll’o direi,
éu lle contarêi verdá;
véño por me divirtir
qu’ê cousa de mocedá.292

C4: divertir, v. 3.

292

Esta copla é un fragmento dun coñecido parrafeo. Vid. infra o 1º dos “Diálogos”, estrofa 2; e D. Blanco, op.
cit., I, pp. 458-459.
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71.

Teñ’unha herva n-a horta
cubêrta d’habilidades,
para contestar comigo
vai deprender que non sabes293.

72.

-Como che vai, Farruquiño,
bên che vín á tua xênte;
mándanche moitas memorias
muy amorosiñamente.

73.

Adonáirate, muciño
n-a cabeceira d’o Souto;
adonáirate, muciño:
trullarás nabos á outro.

C4: mociño, v. 1.

293
294
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74.

Ningún se meta comigo
que son un puro veneno.
á misma têrra que piso
está sembrada de medo.

75.

Ninguên se meta comigo
que son amatriculado,
d’a primeira bofetada
deixo á un hôme sepultado.

76.

Debaixo d’a escaleira
d’o Señor Gobernador
hay unha parra con uvas;
¿quên será ó vindimiador?294

77.

O anillo que tí me dêches
era de vidro ê grebôu;
tan mala guia tí lêves
como ó anillo levôu.295

Outra peza que forma parte dun desafío.
Publicada por Milà, op. cit., núm. 54; e tamén en Rodríguez Marín, op. cit., t. 2, p. 391.
En Milà, Íd., núm. 57; tamén o publicou A. Machado y Álvarez en La Ilustración Gallega y Asturiana (28-4-1880).
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C4: crebou, v. 2 (“g” corrixido e sobrescrito cun “c”).

78.

Quên tên os fillos pequenos
nunca deixa de cantar;
quên tên ó seu amor n-a guerra
nunca deixa de chorar.296

79.

Cigarro que che s’apague
non-o volvas á encender;
amores que xa olvidaches
non-os volvas á emprender.

CM: volvas pretender, v. 4.
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80.

Vente vindo, vente vindo,
vente vindo de ladeira;
si che dá ó sol n-a cara
porás á miña monteira.

81.

Si êu toco á pandereta,
si á pandereta toco;
si êu toco á pandereta
ê por divertirm’un pouco.

82.

O ôllo d’o pê de millo
têmbos moita picardia,
gard’ó orvallo d’a noite
para beber pol-o dia.

83.

Doim’á barriga con fame,
ó corazon con flaqueza;
trambilícanme as pernas,
tamén me doy á cabeza.

84.

Maripepa, n-a ventana,
Dn Jose, n-o corredor.
si Maripepa canta bên
Don Jose faino mellor.

En Milà, op. cit., núm. 58.
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CM: pasea por “canta ben”, v. 3.

85.

Estou rôuco, estôu rouco,
estôu rôuco, bên-ó sinto;
acabêi d’enronquecer
c’un vaso de viño tinto.

CM: Con vaso, v. 4.

86.

Para cantar, beño êu,
para bailar meu hirman;
para tocar ó pandeiro,
viva quên o tên n-a man.

C4: beilar, v. 2 (“e” escrito sobre “a”).

87.

Toca pandeireta, toca,
afía tí, violin;
á man foi ô bolsillo
non sêi si será pra mín.

88.

Eu [hei] d’ir ó mar pescar,
hey de pescar un peixiño
quên caza sempre recebe
ôu abrazo, ôu biquiño.

C4: Hei d’ir ó mar á p., v. 1.

89.

Adios, meu quiridiño,
Josesiño, mêu hirman;
mais valia ó teu donaire
que catro leiras de chán.

C4: queridiño, v. 1.

90.

Si queredes n-o Outono,
rapaciñas, coller pán;
traballade, rapaciñas,
traballade pol-o vran.

91.

Santo San Breixo de barro [sic]
tên unha galiña pinta,
cando lle votan ó millo
deixa de comer ê brinca.
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92.

Garganta, miña garganta,
miña garganta de nêve;
non vôu á parte ningunha
qu’â gracia tua non quede.

CM: Garganta que non te leve, v. 4.

93.

Canta miña gargantiña,
sinon hêite de vender;
hêite de vender á duro,
pois á mais non podrá ser.

CM: a ouro, v. 3, q. prata non pode s., v. 4.

94.

Eu non quêro nada d’ela
d’a raiz d’a espadania;
êu non quêro nada d’ela,
nin d’a raiz, nin d’a rama.

C1: espadana, v. 2.

95.

Hoxe ê lus, mañan ê martes,
carta feira logo vên;
é de hoxe en oito dias
éch’á semana que vên.297

96.

Non teño pan que comer,
nin viño para beber;
nin teño donde dormir,
mais rico non pôdo sér.

97.

Todo acaba n’este mundo,
todo n’este mundo acaba;
tan solo as miñas peniñas
que non se calman en nada.

98.

Catro aves escollidas
son as que pasan ó mar,
ó cuco, á golondrina,
á rula y-ó paspallás.298

297

Publicada en Milà, op. cit., núm. 100, 1.
Este texto e os dous seguintes foron publicados por Lopez de la Vega, loc. cit., 4, p. 108, e reproducidos por
Braga, op. cit., p. 307.
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99.

Amoriño non desprecies
ó probe pol-o non tér,
qu’ó rico pode faltar
y-o probe non te querer.

C4: probe, v. 4.

100.

Teñ’unha vaca á ganancia
que me dou ó vinculeiro,
mais sobre todo, rapaza,
téñoche moito diñeiro.

101.

Non hay cantiga n-o mundo
que non teña ó seu refran,
nunca ninguên faga conta
sinon d’o que tén n-a man.299

C1, C2: omitido o s., v. 2, Senon, v. 4.

299
300
301

101.

Quixen facer un cigarro
por non perdel-á costume,
é arreparei que non tiña
tabaco, papel nin lume.300

103.

Eu pedín ó leite á vaca,
á vaca pideum’á hérba;
hérbiña lle pido ó prado
é ó prado pídeme rega.301

104.

Eu pasei pol-a debesa,
pol-a debesa cantando;
as meniñas d’a debesa
quedan n-o rio lavando.

105.

Como canteiriño nôvo
inda non teño capote,

Anotado na marxe: "Repet. Vid. 11 Morales". Foi recollida por Sobreira (Idea..., p. 64).
Publicada no Diccionario de Valladares, p. 357.
Ibíd., p. 343.
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co-a punta d’o meu pico
hei de ganar ó meu dote.
106.

N-as Vilas, meus compañeiros,
compañeiriños d’a y-alma
tamên teñen boas festas
con foguetes é con gaita.

107.

Eres alta com’ó pino,
delgada com’unha rama;
á rama qu’o Ceo chêga
debe ser muy venerada.

108.

Canta gordo, canta gordo,
meu primo Santiaguiño;
canta gordo, canta gordo
qu’eu cantaréi delgadiño.

109.

Miña sogra cando bêrra
pônse n-o medio d’a casa;
éla dí que vai pra fôra,
y-êu digo, tén bôa traza.

C1: Miña nai cando me berra, v. 1; Ela dice bótate fora, e anot. var.: “Ela dime ponte
fora”, v. 3.

110.

Rema, barqueiriño, rema,
vótame d’esta mar fora,
que me dí mêu corazon
qu’hei de morrer n-a Marola.

111.

O muiño non ê muiño,
qu’ê capilla d’os solteiros,
si encontrades á casados
votádeos pol-os regueiros.

112.

Debaixo d’o pino verde
Pepiño tên á sua cama,
cando Pepiño s’acosta
ó pino baix’á sua rama.
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113.

Non me namoro de tí
nin d’as tuas almendrillas,
namórome d’o piorno
por que lle vín as espigas.

114.

Como ch’está ó mantelo
como ch’está ó picote,
como ch’está ó mantelo
si ó trouxêras de côte.

115.

Pasei pol-a tua porta,
collín ó mellor limon
pra que qu’êres [sic] boa moza
sinon tés disposicion.302

C4: queres, v. 3.

116.

Rapaza d’o pano branco
estarrica bên os ollos,
mira qu’estamos aquí
todos os mellores mozos.

117.

As mulleres farán fogueiras,
queimarán fusos e rôcas,
por qu’ha de nacer ó liño
xunto co-as mazarôcas.

118.

O ano será abundante
de pan de trigo é centeo
por que solo cada espiga
darabos ferrado é medio.

119.

Pol-á mar abaixo vai
unha casca de naranxa;
eu bên vin á quên dixéches
que de mín non tiñas ansia.

C4: ben sei a quen diseches.
302 Parece que, nesta versión, vai dirixido a un home. Noutras, unha pequena variación no texto do verso 3 (“pra
que ques ser boa moza”) supón que vai destinado a unha muller.
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120.

A rua, á rua bamos,
á rua habemos d’ir,
á coller á fror de Mayo,
á deixar á d’o Abril.

121.

Indo por ahí abaixo
fiando n-a miña rôca
véu un paxariño solo
é lixoum’á mazarôca.303

C1: por aquí a., v. 1, paxariño pinto, v. 3, Cagoume na m., v. 4.

122.

Xá non podo cantar mais
que se m’acaba á gracia;
esta pouquiña que teño,
lévo-a pra miña casa.304

C4: acabou a, v. 2.

123.

Xa non podo cantar mais
que se m’acaba á fala
que auga de fonteiriña
fai á fala muy privada.

C4: acabou a, v. 2, augua, v. 3.

303
304
305

124.

Miña nai doum’unha tunda
c’o aro d’unha camisa,
miña nai, teña vergonza
que vên á xente d’a misa.305

125.

Cando ha de ser domingo,
domingo cando ha de ser,
cando ha de ser domingo,
miniña, pra te ver.

126.

Como chôve menudiño,
como menudiño chôve

Moi semellante ao núm. 8 desta mesma sección.
Empeza aquí unha curta serie de textos (núms. 122-128) publicados por Milà, op. cit., núms. 96, 1 a 106.
Igual fórmula que o núm. 479 de “Jocosas”.
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pol-á banda de Laiño,
pol-á banda de Lestrobe.306
127.

Si fores á Santiago,
cómpram’un santiaguiño,
non m-o compres grande,
cómpramo pequeniño.

C4: Si foras, v. 1.

128.

Sempre malla que te malla,
sempr’enchendo á cunca,
é que ó dêmo traballa,
acabará tarde ou nunca.307

C4: omitido te, v. 1, na c., v. 2, O que pra’o d., v. 3.

129.

Vivan os Carabuñeiros,
vivan os d’a Carabuña;
eles qu’arranquen ó demo
ou que me brinquen n-a uña.

CM: q. arrenegen ó, v. 3.

130.

Indo para Santiago,
n-o muiño d’o papel,
topei un anillo d’ouro
n-a folla d’un carabêl.

131.

¡Ay, que piñeiro tan alto!
¡que piñas tan altas tên!
Si debaixo non se collen,
arriba non vay ninguên.308

132.

Nosa Señora d’o Carmen
ê á miña madriniña,

306

Fora publicada en 1863 en Cantares gallegos, pp. 151 e 159.
Publicada na 2ª edición de Cantares gallegos (1872), p. 51 e reproducida -defectuosamente- tamén por Milà.
Esta de Casal é unha versión máis completa que as anteriores.
308 Recollida a fins do s. XVIII por Sobreira, Papeletas..., p. 465.
307
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ham’e de mandar ó bôlo
pol-a sua criadiña.309
133.

N-a aldea d’a Fontela
non entra carro de toxo,
por causa de Rosariña
que tên ó peliño roxo.

C4: Fontenla, v. 1.

134.

Miniña, dill’á teu pai
que se veñ’á ver comigo,
tanto ê ó que me debe
que non me paga contigo.310

C1: Meniña dille ó t., v. 1, conmigo, v. 2, no’me, v. 4; C2: Meniña, ó t.; C4: á t.

135.

Miña nai pariume n-o monte
e meu pai foim’a buscar,
vén acá miña naiciña,
que che quero as gracias dar.

C1, C2: Viacá miña niranainiña, v. 3, Que te quero aniranainar, v. 4.

136.

Miña nai, miña naiciña,
miña nai que me pareu;
miña nai, miña naiciña,
que linda nai teño eu.311

137.

-Paxariño ruiseñor,
dónde vás facer ó nido;
n-a horta d’o Señor Cura
n-o mais alto ramalliño.312

C1: Poñer o niño, v. 2.

309 Alude á tradición de regalar bolos ou outros obxectos as madriñas ás afilladas en festas sinaladas (por
Pascua, por ex.).
310 Publicada en 1864 por López de la Vega, loc. cit., p. 108.
311 Igual fórmula que o núm. 211 de “Amorosas” (e así o indica Casal en nota en C2).
312 Anotadas a lapis e con letra de Casal as variantes “gorrión”, sobre “ruiseñor”, “vou a debesa d’o Rei” sobre o
v. 3 e “[n]o carballo d’o galleiro” sobre o v. 4 (estes dous últimos como variantes do v. 3).
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138.

Vou parar, que xa me canso,
xa non quêro cantar mais,
á garganta se me seca
é naid’un trago me trai.

139.

Si me poñ’á botar coplas,
coplas que teño pra botar,
inda teño un saco cheo
é outro por desatar.

C4: Moitas teño que botar, v. 2.
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Apéndice
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DIÁLOGOS
-1º1.

Con licencia de meu pai
é tamên d’a miña tía
êu quixêra perguntar
ise mozo á qué viña.

2.

Eu che direi á que veño,
á verdá ch’hei de contar;
veño por pasal-ó têmpo:
qué cousa mais natural.

3.

Si vês por pasal-ó têmpo,
queridiño, bên dixêstes;
sinon sabel-ó camiño
volve por- onde viñeches.

4.

O camiño bên-o sei
que ch’o vexo dend’aquí;
pero teño de levar
unha rosa coma tí.313

5.

Si quês que case contigo
has de facerme unha casa
que cueste dos mil doblons
asomadita á la plaza.

6.

Non me fales d’unha casa
que me dás n-o corazon
que xa eu ch’a teño feita
en Santiaguiño de Herbon.

313 Estas catro primeiras estrofas coinciden en forma e contido coa “Canción de hilandares” que recolle Miguel
Manzano no Cancionero leonés (León, 1991, p. 452) e da que afirma que “tanto la melodía como el texto son prestados, tomada aquella del repertorio tardío de las coplas de cordel, y éste de una canción rondeña dialogada” (p.
449). En todo caso o espallamento e aceptación deste subxénero e as situacións en que se empregaba (as fiadas ou
hilandares) eran comúns a amplas zonas de fala castelá.
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7.

E si en Herbon non quêres
outra cousa êu che fago,
pondreite por taberneira
n-a ciudade d’ó Santiago.

8.

N-á ciudade d’ó Santiago
non quero ser taberneira,
non me criou miña nai
para ser rebendedeira.

9.

Tua nai ê unha lúmia
é têu pai un nigromante:
á casta toda ch’ê bóa...
mala pólvora levante.

-2º10.

Queridiña, non t’olvido
pois contigo fún á laxe;
pero anoxado meu pai
contigo non quêr me case

11.

Si foches comigo á laxe,
foche pol-o têu porveito;
esa razon, queridiño,
púdoche quedar n-o peito.

12.

Y-a razon está bên dita,
galan, que tí á dixêche,
sinon sabes ó camiño
volve por donde viñêche.

13.

O camiño d’onde vín
estôuno vendo d’eiquí
pero teño de levar
un carabêl com’a tí.
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14.

Este carabél non ê têu,
asi ó podera ser;
ó galán que tanto sabe
debía de saber lér.

15.

Non sei lér nin escribir
nin tampouco andar de rolda,
pero penso adeprender
na tua nova escola.

16.

A miña nova escola
non ê pra tí aprender
que outros millores que tí
deseaban de saber.

17.

Deseaban de saber,
quiridiña, tês razon
por que me gustaba moito
á tua combersacion.

18.

A miña combersacion
non d’a proveito á naide
pois que Dios así ó quixo
qu’êu non fóse á tua dama.

19.

Si tí foras miña dama
é tua nai miña sogra
n-o dia d’a tua voda
puxéra monteira nova.

20.

Que poñas monteira nova
galan, non ch’ê maravilla
qu’agora bais’acabando
ó diñeiro de Castilla.

21.

O diñeiro de Castilla,
quiridiña, tés razon
por que ó gastamos xuntos
n-a taberna d’o Terron.
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22.

Si ó gastamos xuntos
éu non ch’o mandei gastar
de séte damas que tês,
dime: ¿cal has de gozar?

23.

De séte damas que teño,
á que vês aquí con eso;
de séte damas que teño
tí ês á de menos precio.

24.

Si eu son de menos-precio
inda tí non ês á gala
qu’outros millores que tí
dôrmen comigo n-a cama.

25.

Dormin contigo n-a cama
quiridiña, xa ch’o sêi;
ahora voto de conta
si vendín que comprarêi.

308

2ª parte

- Cantares diversos -

MUIÑEIRAS
1.

Cando te vexo - n-a eira d’o río,
queda ó meu corpo - tembrando de frio;
cando te vexo - d’o monte n’altura
á todo ó meu corpo - lle da calentura.314

2.

Tanto bailei - co-a ama d’o cura
tanto bailei - que me deu calentura;
tanto bailei - que nunca bailara
tanto bailei - que me namoricara.315

3.

Tanto bailei - á porta d’o Cura
tanto bailei - que me deu calentura;
tanto bailei - á porta d’o forno
tanto bailei - que me dêron un bolo.316

4.

Ay como chôve - ay como trona,
como remolla - á miña xoroba:
por que son vello - y-acarrancado
quêres mandarme - pra outro lado.

5.

Fún ó muíño - d’ô mêu compadre,
fun pol-o vênto - é vín pol-o aire:
parece cousa - d’encantamento
ir pól-ó aire - é vír pol-ó vênto.317

6.

Mormúranme - as miñas viciñas
qu’ando c’o Crêgo - debaixo d’as viñas:
arrenêgo - arrenêgo, arrenêgo
qu’estaba - debaixo d’o Crego.

314

Publicada por Milà, op.cit., núm. 115, procedente da colección de Barbieri.
Ibíd., núm. 116, recollida por Saco y Arce.
316 Este texto traduce o do núm. 117 de Milà, op. cit., que está en castelán.
317 Publicada por vez primeira en 1863 en Cantares gallegos, p. 32, e recollida despois na colección de Milà e no
Diccionario de Valladares.
315
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7.

Mormúranme - as miñas viciñas
qu’ando c’o Crêgo - debaixo d’as viñas:
á fortuna - non ê para min
qu’estaba ó Crêgo - enriba de min.

8.

Meu maridiño - fóise por probe
deixôu un fillo - topôu dezanôve,
gracias á Dios - y-a todol-os Santos
xiquêra me dixo - de quên eran tantos.318

C1: pobre, v. 1, Siquera me, v. 4.

9.

Acolá enriba - entr’aquelas sérras
casan ó galo - co-a galiña vêlla:
botanll’os hovos - d’a galiña branca
pitos é todos - andaban n-a danza.

10.

Véndem’os vois - é véndem’as vacas
é no-me vendas - á cunca d’as papas;
véndem’os vois - é máis o cunqueiro
é no-me vendas - ó mêu tabaquêiro.

C1: Vendem’o pote e mai-lo c., v. 3.
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11.

Ven aca Maria - trae esos trapos
que pareu Marta - un cento de ratos;
vind’acá - co-a trapalleira,
que pareu Marta - unha ratoneira.

12.

Pôuco me importa - me chamen Oleiro
si á conta d’o barro - me dán ó diñeiro:
pouco me importa - m-o vayan collendo
si á conta d’o barro - m-o van devolvendo.

13.

Levantáronme - as miñas viciñas
qu’andaba c’o Crego - debaixo d’as viñas;
eu â verdade - non vol-o nêgo
máis no-me viron - nunca c’o Crêgo.

Publicada por Soto Freire no Almanaque... para 1865 e reproducida por Murguía, en Historia..., p. 253.
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C1: veciñas, v. 1, non vo la n., v. 3, non me, v. 4.

14.

Pedro chosco - tí no-me lêves,
tí no-me vistes - ti no-me quêres:
tí no-me calzas - tí no-me miras,
tí no-me fas - os meus menestêres.

C1: ti que me queres, v. 1, omite tí no-me miras, v. 3, non me en todos os casos.

15.

Teño unha vêlla - n’unha ola nôva
c’o corpo dentro - y-a cabeza fôra:
vêlla d’os demos, - estádevos quedo
que rabéa á ola - xa pol-o medio.

C1: Co cu para dentro - e a, v. 2, -tend’o cu q., v. 3.

16.

Levanteime - unha mañan cedo
máis me valera - no-me levantar;
encontreime - c’un garrido mozo
máis me valera - non-o encontrar.319

C1: non me, v. 2, garrido mancebo, v. 3, non lle e., v. 4.

17.

A mullêr - que non sabe á doutrina
culpa ê d’o hôme - que non ll’a ensiña;
pau de carballo - dempois, á bariña,
anda mullêr - depréndema axiña.

C1: - que lla non enseña, v. 2, - e dempois a petrina, v. 3, e anotado debaixo do v. 4: “otra,
a doutrina”, como var. de “axiña”.

18.

Este ê ó têmpo - de tróupele, tróupele,
este ê ó têmpo - de troupelear;
este ê ó têmpo - de mazar ó liño,
este ê ó têmpo - d’o liño mazar.

C1: do troup., v. 1.

19.

O gaiteiro - de Santa Marta
roéronll’os ratos - os fôles d’a gaita;
válgach’ó Dêmo - tal picardia
como n-a Vila - de Cangas habia.

319 Hai unha significativa nota en C1, onde sinala a procedencia: “Fernando Fulgosio, Alfonso, bien mal escrito”.
Non se trata, pois, dunha peza popular no sentido en que aquí o entendemos.
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20.

Xa vên ó têmpo - de mazar ó liño,
xa vên ó têmpo - d’o liño mazar;
xa vên ó têmpo - rapazas d’o Miño,
xa vên ó têmpo - de s’espreguizar.

C1: s’esperguizar, v. 4.

21.

Manoeliño - foi ó viño
rompeu ó xarro - n-o camiño;
mal pol-o xarro - mal pol-o viño,
mal pol-o cú - de Manoeliño.

C1: Manueliño, vs. 1 e 4.

22.

N-a casa d’o probe - que dá d’o que tên,
puntada menuda - y-apretala bén;
n-a casa d’o rico - que fai mala vida,
puntada larga - y-acabar axiña.

C1: do pobre, v. 1, E apret., v. 2, E acabar, v. 4.

23.

O Cura - de Santa Unxia
doull’un abrazo - á súa Maria;
doull’o c’un pau, - doull’o co-a cana
doull’o c’un pau - tumbouna n-a cama.

C1: doulle cunha c., v. 3, Doulle c., v. 4.

24.

Santa Maria - ê miña tia,
San Xulian - ê mêu hirmán
San Antonio Abade - ê mêu compadre,
San Pedro Telmo - era mêu xênro.

C1: era m., vs. 1, 2 e 3, San Julian, v. 2, E San, v. 4.
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25.

Vállate Dios - aquela qu’ê vêlla
quêr que lle fagan - á cama de pedra;
vállate Dios - aquela qu’ê moza
quêr que lle fagan - á cama de folla.320

26.

Manga rachada - foi á Castilla
é n-o camiño - topôu unha filla;

Publicada por Milà, op. cit., núm. 118.
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toda vestida - de seda labrada
porque era filla - de Manga rachada.321
27.

Isca d’ahí - galiña maldita
isca d’ahí - non me matel-a pita
isca d’ahí - galiña ladrona,
isca d’ahí - pra cas de tua dona.322

C1: no me m., v. 2.

28.

O pasar á barca - díxom’o barqueiro:
moza bonita - non paga diñeiro;
ó pasar á barca - díxome Farruco:
moza bonita - non paga trabuco.323

29.

Cabaleiro - que vas d’acabalo,
malo fogo - te salte n-o rabo;
tres de riba - tres de baixo
inda cais - d’o cabalo abaixo.324

30.

Lagartiño - vai ó furadiño
que vên tua nai - co-a cunca de viño,
lagartiño - vai ó portelo
que vên tua nai - co-a cunca d’o grêlo.

31.

Miña Santiña -miña Santasa,
miña cariña - de calabasa
hei d’emprestarvos - ó meu collar
si me desprendes - á puntear.325

32.

Eu teño un cansiño - que se chama José
que baila ó fandango - co-a punta d’o pé,

321

Ibíd., núm. 119; foille subministrada por Murguía.
Vid. supra a nota ao núm. 60 de “Varias”. Tamén foi publicada por Milà (núm. 120), a quen lla enviara Murguía.
323 O texto traduce literalmente o publicado por Milà (núm. 125), que está en castelán e que o recibira dun
informante galego.
324 Tomado tamén de Milà, núm. 126, como o seguinte (núm. 117).
325 Publicada por primeira vez en Cantares gallegos de Rosalía, e reproducida, entre outros, tamén por Milà, núm. 129.
322
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eu teño un cansiño - que se chama Laredo
que baila ó fandango - coa punta d’o dedo.326
33.

Miña muller - non teñas pena
léves un golpe - c’unha cadena:
miña muller - non tomes pesar
con cinco mil reás - heime de curar.

34.

Aquela vella - de cento é un ano
veu ó miñoto - comeull’o mingallo;
anda ahora á vêlla - de coto en coto,
déixam’ó méu - mingallo miñoto.

35.

-Maria d’a Bola -barbas de cutéla
lévall’ó aceite - á Nosa Señora;
éu non vou alá - qu’estou ocupada
facendo lavores - prá remelada.

36.

Onte, pol-a noite - rompin á cabeza
indo pr’ó muíño - qu’está n-a debesa:
todal-as estrelas - eu vín d’o Ceo
é quedêi sin verte - qu’era ó meu deseo.

37.

Pepa, Repepa, - camisa lavada,
foi á cociña - lambeu á pescada;
tanto lambeu - tanto lambeu,
tanto lambeu - que non deixou nada.327

C1: Pepe, Repepe /Camisa manchada, v. 1, E l., v. 2, e omite tanto lambeu en dúas das tres
ocasións.

38.

326
327
328

’As de cantar - que ch’hei de dar zonchos,
as de cantar - que ch’hei de dar moitos:
as de cantar - que ch’hei de dar navos,
as de cantar - cocidos con allos.328

Publicada por Milà, núm. 130.
Os hemistiquios están tratados como versos; en C1 omítese o v. 3 deste. Cf. Milà, op. cit., núm. 122.
Publicada por primeira vez en Cantares gallegos, núm. 1, e reproducida, entre outros, por Milà, núm. 121.
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39.

Birbirichin - d’a veira d’o mar
dille á teu pai - que non podes andar;
birbirichin - d’a veira d’o rio
dille á tua nai - que queda n-o muiño.329

40.

Vinde acá hômes - d’a cara rachada
térme n-o Crégo - non se me vaya;
vinde acá mozas - d’a cara lavada
térme n-a ama -que se me desmaya.

41.

Home[s] d’afora - petade pouquiño
qu’está na cama - ó pai d’o miniño;
muy burros sodes - ou mal m’entendedes
ídevos hoxe - mañán volverédes.

42.

Maria d’o Carmen - quên che dou ó lenzo,
doumo un artilleiro - chamado Lourenzo:
ó galo canta, - deixalo cantar
pérdense as mozas - por sua humildá.

43.

-Santa Maria - ora pro-nobis
quên son aqueles - que tocan os foles:
son, miña tia - os Rexidores
que veñen n-a Rua - tocando os tambores.

44.

Aquela vêlla - de cento é un ano
troixo de lán - un carro cargado:
fixo unha saya - fixo un mantelo,
sobraron dous centos - é máis un ourelo.

45.

Alá enriba - n-aquela montaña
rapan ó cú - c’unha fouzaña;
alá vou êu - que me rapen ó mêu
que á fouzaña - lévoa éu.

C1: Alá arriba, v. 1, con unha f., v. 2; vs. 3 e 4: Alá arriba n’aquel petouto, / Estavos un frade
mexando pr outro.

329

Publicada por Milà, núm. 123.
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46.

Perdin á roca - ó fuso non hacho
tres días hay - que rasco n-o cacho;
vinde viciños - vinde, é verés
fiado d’un ano - collido d’un mes.330

47.

Creguiño novo - d’a veira d’o mar
sardiña podre - non ch’ha de faltar;
Creguiño novo - d’a veira d’o rio
chegando ó inverno - tí morres de frio.331

C1: Cregiño, v. 1; faltan os vs. 3 e 4.

48.

Índome eu - pol-o naval alleo
collin un navo - metino n-o seo:332
indo despois - pol-o naval arriba
tantos comin - que me doi á barriga.

49.

Estando ó cuco - cucando n-o mato
c’o cú par’arriba - tomando tabaco;
ôra vai ver - á teu pai Marinuca
ôra vai ver - á têu pai como cuca.

50.

Doim’a cabeza - doim’á moleira
de coller sardiña - alá n-a Moureira:
doim’á cabeza - Virxe d’o Socorro
doim’á cabeza - ¡ay que me morro!

51.

Pedro Chusco - vêu pol-a porta,
doume n-o fuso - dôume n-a roca:
Pedro Chusco - tí qué me quêres,
seica che gustan - estas mulleres.

330 Para os dous primeiros versos, vid. Margit Frenk, Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Madrid, 1987),
núm. 1585 A, onde se consignan, entre outras, unha versión en castelán xa do s. XVI, e outra asturiana recollida
no século XX. Os versos 3 e 4 recóllense, sen variantes, en C1.
331 Unha variante dos versos 1 e 2 (que substitúe “Creguiño novo” por “Pesca rabuda”), recollido por López de la
Vega (loc. cit., 4, p. 128), vai acompañada desta explicación: “Una vez quiso una vendedora de pescado burlarse
de una aldeana de La Cañiza y le dijo ésta”.
332 Recóllese en C1 (núm. 214) unha variante destes dous versos.
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52.

Pedro Chusco - vêu pol-a porta
y-escagalloume -á mazaroca;
Pedro Chusco - esas trabesuras
vanche costar - asentarch’as costuras.

53.

Levei ô muiño - â miña Marica,
vêu ó muiñeiro - doulle n-a crica
por qu’á ladrona - roubôull’á fariña
de Mari’Antonia - á sua viciña.

54.

Cando te vexo - alá n-a debesa,
cando te vexo - doim’á cabeza:
cando te vexo - Maria, n-o prado,
cando te vexo - nunca che falo.

55.

Acolá enriba - enriba d’o balo,
and’ó raposo - detrás d’un galo:
ó galo, canta, - ó raposo, grita,
vaite, raposo, - non comas á pita.
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RUADAS
1.

Vamos ruando á heito,
pois que levamol-á sona
levaremol-ó proveito.

2.

Veña ó pandeiro á ruar
qu’estas son as mazarôcas
qu’hoxe teño de fiar

3.

O pandeiro toca bên
as ferriñas fanlle ó son;
vivan os qu’amores tén.

4.

Vivan as mozas gallegas
vivan as bonitas mozas
y-os galans d’a nosa térra.

5.

Mociñas, á bailar todas;
mociños, arriba, arriba!
tí tamén, meu Furabolos.

6.

Non t’asañes, non, rapaz,
qu’as nenas, son para ver,
os galans, para mirar.

7.

Cada un ê pro’o que ê:
o pan está pra fouciña
Antoniño, saca o pê.

8.

A ruada vaise armando;
tiza, Pepe, ese candil
que estan á porta chamando.

9.

Virán chuscos (-Dio-lo queira-),
pro ese chama n-o quinteiro
y-os chuscos vên pol-a êira.
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10.

Veña por onde quixêr;
toca, pandeiriño, toca
mais que ch’o coiro rabêe

11.

Estira á cofia, Maruxa,
dobra as mangas d’a camisa
é qu’o denguiño se luza.

12.

Ines, [s]acude333 ô mantélo,
pentéa bén que tí bén sabes
dalle ó brazo é xunta os dedos.

13.

Entra meigo, non atruxes;
garda, Xan, as castañetas
é cóntame ond’hoxe fuches.

333 Erro por “sacude”, tal como figura en calquera das fontes que empregou Casal (probablemente a versión
de Murguía).
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TERCETOS
1.

Estreliña d’o luceiro,
quên tên amores non dôrme
sinon ó sono primeiro.334

2.

As miniñas de Boêl
pôn ó pê n-a auga crara
non se lle quêre á volver.

C1: meniñas, v. 1, yaugua c., v. 2.

3.

Campana de Bastabales,
cando vos oyo tocar
mórrome de soedades.335

4.

Elas de Laiño son,
collen ó xunto n-as breñas,
Ban-o vender á Padron.

C1: xunco nas brañas, v. 2, a v, v. 3.

5.

Santa Marta de Ortigueira,
á muller que come á nata
non pode tér manteiga.

C1: a manteiga, v. 3.

6.

As miniñas de Sarnon,
corbatiña, corbatiña,
faldra n-a camisa, non.

C1: meniñas, v. 1.

7.

Rabo de sardiña crua,
tanto se me d’a por tí
como pol-os cans d’a Rua.336

334

Este terceto, que figuraba entre os escritos inéditos de Rosalía de Castro (Vid. J. Naya, Inéditos de Rosalía,
Santiago, 1953, p. 71), foi publicado por primeira vez na Historia... de Murguía (p. 255), de onde tomou Casal
xa en 1869 os que aquí levan os núms. 1, 2, 4 5, 6 e 9.
335 Publicada por primeira vez por Eduardo Pondal, como lema de “A campana d'Anllóns”, no Álbum de la
Caridad (1862), onde se lle chama “cant. popular”; non obstante, alcanzou a súa grande sona a partir de Cantares
gallegos, onde figura nas pp. 39 e 43.
336 Publicada por Milà, op. cit., núm. 110.
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8.

Anque che son d’a montaña,
anque che son montañesa,
anque che son, no-me pesa.337

9.

Casi tên ó pê lixeiro,
cómo me fai avivar
as miñas mans n-o pandeiro.

C1: mas, v. 2.

10.

Ladran os cans, xênte vên,
son os d’a noite pasada;
quedaron de vír é vên.338

11.

Aquelas catro miniñas,
como cantan, cómo bailan,
como se están dereitiñas

C1: meniñas, v. 1, se ten d., v. 3.

337
338
339
340
341

12.

Xaniño, Xan de Varela,
para que quêres á cama
sinon has de dormir n’ela.

13.

Aiqui m-o habedes de dar
aiquí nenas, aiquí todas,
diñeiro para gastar.339

14.

Si tí viras ó qu’eu vin,
un gato n’unha ventana
tocando n-o violin.340

15.

Alegría, Madanela
qu’agora xa n-os van dando
os aires d’a nosa têrra.341

Publicada en Cantares gallegos, p. 73.
Publicada por Milà, núm. 113.
Moi semellante ao núm. 249 de “Jocosas”.
Publicada por López de la Vega, loc. cit., 3, p. 243.
Publicada no Diccionario de Valladares, p. 449.
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342
343
344

16.

Adios meu garanduxo
anque me vôu d’esta terra,
anque me vôu no-me fuxo.342

17.

Nenas de Castro-loureiro,
deixâ pasa-l-as d’a Ulla
con ferreñas é pandeiro.343

18.

Estreliña d’a fartura,
aloméame, aloméame,
mentras non vên á lua.344

19.

Ay que noite de luar,
ay que noite, quiridiña
de coller é sementar.

20.

As ledas campás de Toen
cando s’oen en Alongos
ê siñal que vai chovér.

Ibíd., p. 277.
Ibíd., p. 250.
Vid. nota ao núm. 299 de “Amorosas”.
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VILLANCICOS345
1.

Alegria, meus amigos,
mais alegría é pracer,
é que viva ó Rey d’os Ceos
por sempre enxamais, amen.346

2.

Rita, encende catro pallas
é corramos á Belén;
cantémoslle ó ron-ron ó neno
é fagamos durma bên.

3.

A ron ron, ron ron, meu neno
á ron ron, ron ron, meu amor,
durme ben, meu quiridiño,
que che cante ó ron ron.

4.

Co-as bágoas n-os ollos
quedou durmidiño:
durme, que che preste,
meu inocentiño.

5.

Ay miña xoíña,
¿cantos traballiños
vên pasar ó mundo
para redimirnos?

6.

D’ises piteliños
qu’estás heí facendo
trai, Pepiño, us poucos
pra quental-ó neno.

345 Estas oito estrofas están tomadas directamente de Milà, op. cit., núms. 146 (as tres primeiras estrofas) e 147
(as cinco seguintes), quen, pola súa vez, as recibiu de Saco y Arce (Vid. Literatura popular de Galicia, p. 203).
346 Esta estrofa e todas as seguintes presentan numerosas riscaduras a lapis que non parecen ser de Casal senón
posteriores. Van riscados todos os números iniciais de cada estrofa, moitos tiles (outros restaurados onde non os
había) e guións, e algúns apóstrofos (coa conseguinte restauración da vocal elidida). Non hai outras alteracións no
léxico nin na morfoloxía. Por non seren significativas dabondo nin -probablemente- feitas polo autor, prescindo
de describilas polo miúdo.
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7.

Trai, Pepiño, trai
d’ises piteliños
pra quentál-o neno,
que tên moito frio.

8.

Non te canses, nai,
en facerme os gangos,
qu’eu vín á este mundo
pra pasar traballos.
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MAYOS
1.

Atencion, -Señores,
que lle vamos á cantar
unhos Mayos nôvos
que ll’han d’agradar.

2.

Que ll’han d’agradar
volvemos ripitir,
unhos Mayos novos
que viñeron de Madrí.

3.

Todos os paxâros
é vichos d’o prado,
todos se divirtên
cando vên ó Mayo.

4.

Este mes de Mayo
ê ó mes d’as frores,
cand’os paxariños
deixan ver os seus amores.

5.

Vel’ ahí vên ó Mayo
por detrás de San Francisco,
vel’ó ahí vên
cargadiño de trubisco347

6.

Vel’ ahí vên ó Mayo
por detras d’o matadeiro,
vel’ó ahí vên
acabalo d’un carneiro.

347

Esta estrofa e mais a anterior xa se cantaban en Pontevedra en 1840, segundo Clodio González (A festa dos
maios en Galicia, p. 174). Saco y Arce, pola súa banda, recolleu os versos desta estrofa e mais os da núm. 19 como
cantados nos maios de Ourense (op. cit., pp. 201-202) e, mesmo, explica algún pormenor do texto (o cuartel -antes
convento- de San Francisco) en clave ourensá.
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7.

Eu pidinll’o Mayo
á unha panadeira
no-me tuvo que dar
sinon ó aro d’a peneira.

8.

Eu pidinll’o Mayo
á un Cabo furriêl,
tan solo quixo darme
un pouco rancho n-a cullêr.

9.

Vel’ahí vên ó Mayo
pol-a ponte nôva,
que vên d’acabalo
d’unha escoba nova.

10.

Vel’ahí vên Lidon
pol-a Calle Real,
arrastrando á sua faixa,
que parece un General.348

11.

Todol-os de Vigo
viñeron á Marin
y-entre tanta xênte
non mataron un pin-pin.

12.

Rapaciñas de Mourente,
mulleriñas de Marcon,
atrapad’á Carracedo
que roubôu á San Simon.349

13.

Roubôull’á levita,
roubôull’o pantalon,
rompeull’á camisa,
que metia compasion.350

348

Outra estrofa cantada entre 1848 e 1853, segundo X. López de Soto (Vid. C. González, op. cit., p. 176).
Esta copla e a seguinte pertencen ao maio de 1841. “Carracedo” pasou a ser personaxe proverbial dos maios
pontevedreses. Vid. X. Filgueira Valverde, Adral (Edicións do Castro, 1979), pp. 139-142.
350 As estrofas 10-13, que presentan unha clara unidade, refírense a feitos acaecidos en 1840, data en que un amplo
continxente de vigueses foi tomar a capital da provincia (Vid. nota anterior), que foron tema do maio do ano seguinte.
349
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14.

Vind’acá mulléres,
rapaces é todo;
vind’á ver ó dôte
que me dêu meu sogro.

15.

Unha capa vêlla
c’un remendo roxo,
unha cabra cega
c’un cabrito coxo.

16.

Unha xa non vé
outro xa non come,
outra xa non sabe
donde á outra dorme.351

17.

Eu pidinll’o Mayo
á unha costureira,
non me tuvo que dar
sinon á punta d’a tixeira.

18.

Eu pidinll’o Mayo
á un Señor Capitan,
non me tuvo que dar
sinon as chaves d’o pan.

19.

Eu pidiinll’o Mayo
á un Señor Coronel,
non me tuvo que dar
sinon as chaves d’o Cuartél.352

20.

Eu pidinll’o Mayo
á unha Señorita,
non me tuvo que dar
sinon á faldra d’a camisa.

351

Esta estrofa e mais as dúas anteriores constitúen unha versión dunha coñecida cantiga tradicional (Vid. J. A.
Saco, op. cit., p. 189, e D. Blanco, op. cit., I, núm. 303 e nota).
352 Vid. nota ao núm. 5 desta sección.
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21.

Anque son ó Mayo
tamên teño dêntes,
os meus compañeiros
trat’os de valêntes.

22.

Anque son ó Mayo
tamên teño flores,
os meus compañeiros
trat’os de Señores.353

23.

Anque son ó Mayo
tamén trayo rizos,
os meus compañeiros
trat’os de borricos.

24.

Ô noso Mayo ayer
chapuzámolo n-o mar
y-á chapuzada custoille
pasar hoxe sin xantar.354

25.

Ó nôso Mayo trae
á fror d’a pionia,
por eso hoxe cantamos
con tantísim’alegria.

26.

O noso Mayo trae
d’a têrra, ó mellor gaiteiro;
alegria, tên-a toda,
ó que non tén, ê diñeiro.

27.

O gaiteiro d’este Mayo,
toc’â gaita que rabea,
tanto á estilo d’a Ciudá,
como á uso d’aldea.

353

Esta copla e mais a anterior traducen unha versión que Saco (op. cit., p. 201) recolle en castelán en Ourense.
Pola alusión a botar o maio no mar parece proceder dun porto costeiro, quizais Marín, ao que xa se aludiu
no núm. 11.

354
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28.

Pr’ô Mayo nos pidimos,
tamên pr’ô seu gaiteiro;
quên queda sin tallada
ê ó seu tamborileiro.

29.

O nôso Mayo trae
froles é fiuncho,
ô que canta dentro
rabecha d’un caruncho.355

30.

Tamên trae ó Mayo
adorniños escollidos,
por-eso s’arrodean
criadas é miniños.

31.

Este é ó Mayo
que Mahiño é;
este é ó Mayo
que anda d’o pé.356

32.

O noso Mayo,
anque pequeniño
dá de comer
á Virxen d’o Camiño.

33.

Vel-ahí ó Mayo
cargado de rosas,
vel-ahí ó Mayo,
que las trae más hermosas.357

34.

Empezamos á cantar
ó primer358 dia de Mayo,
empezamos á cantar
con moitísimo regalo.

355

O neno que cantaba ía dentro da armazón floral, o que non sucedía en todos os casos no resto de Galicia.
Esta estrofa pertencía, segundo Casto Sampedro (Cancionero Musical de Galicia, p. 107, núm. 129) aos maios
de Ourense.
357 Subliñado no manuscrito.
358 Subliñado no manuscrito.
356
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35.

Vel’ahí vên ó Mayo
co-as rodas por debaixo,
vel-ahí vên ó Mayo
de roubar un refaixo.

36.

Ea, compañeiros
dádem’un espeto
qu’êu quêro furar
á ese Paleto.

37.

Vel’ahí vên ó Mayo
por aquela bouza,
alí queda Martiño
falando con Aldonza.

38.

Respóndelle éla
que faces ahí;
contéstalle êl,
qué che importa á tí.

39.

Ô Señor Abade
cantámosll’o Mayo
como tên subriñiños
negounos ó aguinaldo.

40.

Ô Señor Alcalde
êu pidinll’o Mayo,
zorregoum’un trancazo
deixoume derrengado.

41.

Eu pidinll’o Mayo
á un Señor Correxidor
é tan solo quixo darme
os palitroques pra un tambór.

42.

Si aguinaldo nos han dar,
veña lôgo, veña xá,
qu’ainda temos qu’andar
de Galicia á Portugal.
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43.

Si, pois, no-lo han dar,
veña lôgo, sin tardar
que Galicia ó andaremos
é Portugal ó queimaremos.

44.

Pedímoslle castañas
é chourizos tamên,
calquêra aguinaldo
á nosoutros nos vên bên.

45.

Agora c’o aguinaldo
n’esta casa nos diron,
levántate, nóso Mayo,
posigamos ó camiño.

46.

Levántate, Mayo,
que tanto durmiches
pasóu Xán Francisco
é non-o sentiches.

333

334

GLOSARIO
a volver: avolver, alodar, turbar.
a desden: de calquera maneira, sen escoller.
abalar: abanear, sacudir.
abanzo: de avanzar, aquí (“Jocosas”, 87) dar un golpe co puño.
abeas = aveas: cereal que se emprega para alimento do gando.
acarrancado: escarrancado, derreado.
adonáirate: de donaire, gracia; aquí darlle xeito ao andar ou vestir.
adubo: aquí anaco de carne magra ou graxa que se bota ao caldo para darlle substancia.
afiar (en afía tí, violin [Sec. “Varias”, núm. 87]): afinar, poñer o instrumento no ton xusto.
albeiro (muíño): o que moe só trigo e ten pedras algo máis pequenas cós outros.
alboredos: arboredo, lugar poboado de árbores.
alcacén: cereal segado aínda verde para alimento do gando.
alcipreste, alcepiste: ciprés.
alegrías: fígados, entrañas.
alentadas: animosas, valentes.
algun dia: hai tempo, nunha época pasada.
almendrillas: pendentes de aro dos que colga unha pequena peza en forma de
lágrima.
amatriculado: aquí (“Jocosas”, 11) rexistrado como persoa de moito mérito ou valor.
amerada: aquí esvaecida; aplícase aos froitos danados pola néboa.
amolecer: abrandar, volverse mol.
angazo: enciño, restrelo de dentes separados que se emprega nos labores agrícolas.
años: cordeiros, crías da ovella.
aresta: aquí parte pallosa do liño que se desprende cando se espadela.
arregañados (dentes): dise cando se amosan os dentes, xeralmente como sinal de
ameaza ou enfado.
arró: estrema, tira de terra no linde dunha leira.
arrodeos: rodeos, reviravoltas, camiño torto e longo.
asentar as costuras (a alguén): bater, pegar.
atadeiras: mulleres que traballan atando redes ou feixes de calquera clase.
avalar: Vid. abalar.
avillada: vasilla á que se lle puxo unha billa para regular a saída do líquido que contén.
bagamundo: Vid. vagamundo.
bagullo: bagaño, residuo da uva despois de esmagada.
balandran: especie de manto e, de aí, “ser un manta”, mal amañado.
banduleira: deformación de ‘bandoleiro’, bandido, ou ben de ‘gandulo’.
bandullo: barriga, panza.
basoira: Vid. vasoira.
batán: folón, instrumento que aproveita a forza da auga para bater tecidos con dous
mazos de madeira.
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berdello: Vid. verdello.
bogada: coada, roupa que se limpa filtrándolle cinza con auga quente.
borralleira: lugar onde se recolle a cinza ou borralla da cociña.
borrallento: aquí cheo de cinza, sucio.
botar o burro (a alguén): burla que se lle fai a un ou unha cando queda por debaixo
doutro en calquera competición ou traballo en común (especialmente nas segas).
bou: boi.
breñas: terreo quebrado entre penedos e con maleza; aquí (“Tercetos”, núm. 4)
parece ter o significado de braña, lameiro, prado húmido.
brinquiños: xogos, bromas, diversións.
bruar: bramar; facer ruído continuo como o mar ou o vento.
bubelas: aves de cheiro repugnante; aquí: aloucadas, atrevidas.
burel: pano groso de la moi común entre a xente do campo.
cabaza: recipiente formado por unha cabaza pequena e oca, máis estreita no medio,
propio dos peregrinos e atributo, por iso, da Virxe Peregrina, patroa de
Pontevedra.
cabaneira: que vive nunha cabana, pobre.
cabuxeira: caprichosa.
cacho: acio, acio de uvas.
Cais: Cádiz.
Caldapeiras (ou -máis propiamente- caldupeiras): lambeteiras, amigas do caldo.
canabal: canaval, lugar onde abundan as canas.
canelas: anacos de cana onde se envolve o fío para tecer.
cangallo: parte leñosa do acio das uvas; persoa alta, fraca e desgairada.
canizo de cotear: (“Jocosas”, 605), especie de grella de madeira con dentes por
debaixo para achanzar ou alisar a terra despois de labrada.
capa: moa superior e móbil dun muíño.
capear: facer sinais desde lonxe para atraer a alguén.
capelo: coroza, capa con caparucho feita de xuncos e palla.
carabel, caravel: cravo; clavel.
carqueixa: carrasca, planta silvestre, leñosa e sen follas, de propiedades curativas.
carrapato: carracha, parasito das partes pilosas do corpo.
carrapucheiriña: bonita, xeitosa; o termo connota, ademais, cariño e tenrura.
carrasqueiras: lugar onde abunda a carrasca ou carqueixa; lugar remoto.
carta feira, cuarta feira: mércores.
caruncho: couza; tizón, parasito dos cereais.
casaca: especie de chaqueta, longa ata os xeonllos.
cascarilla: infusión de casca da améndoa do cacao torrado.
chapeu: sombreiro.
chavo rabelo: moeda de pouco valor (ochavo ou ichavo) xa desgastada ou á que lle
falta un anaco.
chirlo merlo: tordo; aquí ten sentido metafórico sexual.
choca (auga) (“Jocosas”, 684): en descomposición, que non vale (para beber, neste caso).
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chocas (“Locales”, 71): campaíñas que facían soar os choqueiros no Carnaval.
churrusqueira: xentil, graciosa, que se fai querer.
cirolas: especie de calzóns longos.
Coca: tarasca, imaxe de muller monstruosa das festas do Corpus dalgunhas vilas do
sur de Galicia.
codeso: arbusto semellante á xesta.
cofia: peza de roupa feminina que se pon na cabeza.
coiriños: cueiros, panos -de coiro, neste caso- para a hixiene dos meniños.
colete: peza fina de roupa, semellante a un chaleco.
composto (o tempo): arranxado, decidido.
compostura: reparación dun obxecto ou unha parte do corpo rotos ou estragados.
corcobado: corcovado, chepudo.
corre: vara flexible dunha árbore ou arbusto.
crella: querela, queixa, reclamación.
crica: vulva, sexo da muller.
cunchas: cuncha de vieira ou outros bivalvos, empregadas ás veces como instrumentos musicais.
curro: lugar cercado onde se encerran as bestas.
dama: moza, noiva, a que mantén relación só cun determinado mozo.
dar parola: entenderse, conversar, dar confianza.
de calado: caladamente, en segredo; axiña.
de cote, decote: sempre, continuamente.
debalar: devalar, diminuír un líquido; baixar a marea.
debesa: devesa, terreo, en xeral de baixa calidade productiva, acoutado para pasto
do gando.
demouro: eufemismo por demo ou demoño.
dengue: peza de roupa feminina que cubre a parte superior do corpo.
deprocato: de deprocatarse, darse de conta, decatarse de algo.
desenfeitar: aquí desenfeitizar, quitar un feitizo a alguén.
donaire: movemento grácil e airoso do corpo ao andar.
emballenados: Ver xustillo.
embarazar: estorbar, sentirse confundido.
encomenda: recomendación, protección, amparo.
esbagoando: chorando, vertendo bágoas.
escarabello: insecto voador que prexudica algúns cultivos como a pataca; neno
inquedo.
escorregar: esvarar, esborrexer, escorregar.
esfollada: xuntanza de veciños para quitarlle a folla ao millo.
esmorecido: co alento perdido, debilitado, apagado.
espadania: espadana, herba alta e ancha que medra nos terreos húmidos.
espadela: espadelar; espadelada, reunión de mulleres para espadelar ou sacarlle o
tamo ao liño; labor que se fai coa espadela, que é como unha espada pequena
de madeira.
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espenada: consumida, chegada ao final do fío para fiar.
espicha: garabullo co que se tapa un furado, como os que se fan nos pipotes de
viño; acción de destapalo e ir bebendo aos poucos para evitar a oxidación do
viño, en especial cando este (como é o caso da variedade chamada ‘catalán’) ten
pouco alcol.
espreguizar: sacudir a preguiza, espelirse.
estarricar: estirar, alongar; abrir (os ollos).
estopa: tea basta subproducto do liño.
estriga: porción de liño que se pon nunha roca para fiar.
estripeiro: espiño albar, pereira brava.
estroupelear: golpear o liño no chan cunha maza.
facho: fogueira; lugar elevado onde adoitaba acenderse.
fala (unha): non só conversa senón, en xeral, o trato e relación propios dos namorados.
faldra: parte da camisa da cintura para abaixo.
faltriqueira, faltiqueira, faldriqueira: bolsa pequena onde adoitaba levarse o diñeiro.
felgas: fentos, empregados con frecuencia como leito pola súa brandura cando se ía
de paso.
ferreñas: especie de pandeireta sen o coiro.
ferriños: triángulo metálico que se fai soar cunha variña.
ferrollo: pasador de ferro, pechadura.
fiada: reunión de mulleres nunha casa rural onde, ademais de fiar, se conversaba, se
facían xogos, se contaban contos, se cantaba e se bailaba, xeralmente ao son do
pandeiro, en compaña dos mozos que tamén acudían.
figa: xesto coa man, como esconxuro ou insulto.
fol: saco de pel; instrumento para dar aire ao lar, fuelle.
formento: levadura, fermento, substancia orgánica que fai levedar un alimento.
fuliadeiro: festeiro, que leva consigo a festa e a diversión.
fungueiro: pao na beira do carro que impide que caia a carga.
furriel: cabo que distribúe a comida e os servicios na tropa.
fuso do lagar: eixe da moa coa que se esmaga o froito, que adoitan ser mazás.
gabiar = gabear: subir un terreo escarpado, unha árbore..., utilizando brazos e as pernas.
gadellas: guedellas, os cabelos que se deixan longos.
gala: adorno, vestido vistoso que se leva nas celebracións; mérito.
galdrumeiro: larpeiro, que come con gran avidez.
galleta da racion: biscoitos que se subministraban ás guarnicións de soldados, especialmente cando servían en sitios de difícil comunicación.
galvan: verme que se emprega como cebo na pesca de río.
gangos: mecos, agasallos.
gato fero: gato bravo ou montés, algo máis grande que o común, que vive ceibe
polo monte.
goldra: lama branda; inmundicia.
grebar: crebar ou quebrar, romper.
horelo, irelo: fío máis groso co que se rematan os bordos dunha peza de tea.
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hucha: arca de madeira.
labramio: porción de terreo cultivado.
lancetas de sangrar: instrumentos cortantes cos que se practicaban as sangrías ás
persoas doentes.
lanzadeira: peza do tear onde vai o fío enleado para ser tecido.
laxe: pedra grande de contornos máis ben alisados.
legoada: porción de terra que se move co legón.
legon: aixada, sacha.
lentura: humidade da terra.
leros: bromas, pasatempos ou parolas intranscendentes.
liñaza: semente do liño.
lumia: ser imaxinario feminino, ao que se atribúe, entre outros feitos, chuchar o
sangue aos humanos.
maiza: propia do millo ou maínzo.
mal pocadiño: malpocado, coitado, desgraciado.
mantelo: mandil longo e aberto por detrás, que era peza de moita estima.
maquía: porción de gran ou fariña que se lle paga ao muiñeiro en pagamento polo
seu traballo.
maré: mar cheo, cando sube a marea.
marela: de cor pallosa, aplicado sobre todo ás vacas desa cor.
martarata: martaraña, garduña, mamífero carniceiro parecido ao gato fero.
mazaira: maceira ou maciñeira, árbore das mazás.
mazarocas: porcións de fío envoltas nun fuso; espigas do millo.
mentraste: planta aromática moi semellante á menta.
mingallo: aquí (“Muiñeiras”, 34), órgano sexual.
miñoto: miñato, ave de rapina tamén chamada bexato.
mistura: pan feito con fariñas diversas (especialmente de centeo, trigo e millo).
mol: brando, suave.
molentes: amolecidos, moídos.
mono: animal ao que lle falta un corno ou unha orella, ou os dous.
monteira: antiga peza de roupa para cubrir a cabeza, de pano ou la.
morriñas: aquí medroso, apoucado, acovardado.
municións: anuncio público de casamento que se fai na igrexa parroquial dos
contraentes antes de celebrar a voda.
neto: medida para líquidos equivalente a medio litro.
nigromante: persoa que adiviña o futuro invocando aos mortos ou por artes máxicas.
ourelo: bordo dun pano ou peza de roupa.
pan de municion: pan que se daba á tropa das guarnicións para a súa subsistencia.
panel: cada un dos compartimentos onde se bota o peixe ao saír da rede nunha lancha pesqueira.
pantrigo: pan feito con fariña de trigo.
papas: alimento líquido pastoso feito con fariña (xeralmente de millo), auga e leite.
parrafeo: parola, conversación, especialmente entre mozo e moza; serie de coplas en
que disputan unha moza e un mozo.
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parrumeira: oco a carón da lareira onde se bota a borralla da leña.
pasadas: aquí (“Amorosas”, 150), traxectos, itinerarios.
paspallás: codorniz.
Pedro Chusco (ou P. Chosco): personificación do sono.
pentear: peitear, ordenar o cabelo cun peite.
perdigon: perdiz macho.
perendengues: pendentes ou adorno de pouco valor.
peteiro: bico das aves.
pichel: recipiente que se usaba para sacar viño dos toneis e servilo.
picote: tecido feito con algodón e la.
piorno: planta de montaña parecida á xesta; en “Varias”, núm. 113 = canastro,
hórreo.
plagas: maldicións.
polidos: pulcros, fermosos, vistosos.
postigo: porta pequena aberta noutra maior, ou parte superior dunha porta de dúas
follas.
presto: axiña, de seguida.
pumariño: pomar, plantación de maceiras.
quinta feira: xoves.
quinteiro: curral e terreo a carón da casa.
raña: sarna, enfermidade da pel que produce un proído constante.
ratina de Valencia: tea de la, entrefina, producida naquela cidade mediterránea.
rebeludo: rabelludo, díscolo, de carácter áspero.
rebiritiño: reberete, cinta ou outra peza que se engade á orla dun vestido.
reboliño: carballo novo; pao groso que se lanza para coller castañas e outros froitos.
reboriza: robaliza.
refaixallo: refugallo, restos ou desperdicios de algo.
refaixo: saia que usaban as mulleres como peza de roupa interior.
remelada: labor de moer o azucre.
remenda foles: persoa de pouca estima, un ninguén.
retallada: cortada en varios anacos ou talladas.
retama: xesta.
reverdida (mazá): mazá aínda verde.
revolta: curva no camiño; terreo de monte onde se planta cereal.
rexidores: cargos do Concello, concelleiros.
ringorrango: adorno rechamante e superfluo.
roda: rodo, orela, parte de abaixo dun vestido.
rodicio: roda hidráulica xiratoria, con pas curvas, peza fundamental dos muíños
de auga.
romeu: romeo, arbusto de follas moi estreitas, aromático e con boas calidades
culinarias e curativas.
roncar: (en “Sentenciosas y Morales”, núm. 44) = dicir baladronadas, fanfurriñadas.
rouca: afónica, coa voz tomada, debilitada ou alterada.
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ruada, rúa ou rueiro: festa nocturna da mocidade polas rúas ou camiños dunha
poboación.
sangrador: o que fai sangrías, tira sangue con fins curativos.
saramaguiño: saramago, herba silvestre.
secada: aparello de pesca.
seo: peito da muller.
serán: nome da fiada nas comarcas do Sur de Galicia.
sisel: cicel, instrumento de ferro para labrar pedra ou outros materiais duros.
soledades: saudade, sentimento de ausencia de algo ou alguén.
sonada: famosa, divulgada, coñecida.
subela: instrumento dos zapateiros para furar e coser.
tabuleiro: mesa grande; mostrador.
Talaveira: cidade de Toledo, coñecida pola súa louza.
tarabelo: peza xiratoria de madeira que serve para pechar por dentro as follas de
portas ou ventás.
tarazona: pano basto e bruto de cor escura, como os que se fabricaban nesa vila
aragonesa.
tarrañolas: tarreñas, tellas pequenas que se facían repenicar baténdoas coa man
unha contra outra para acompañar o canto ou o baile.
tartarana: tartaraña, lagarteiro, ave de rapina máis ben pequena.
tascar: romper a aresta, espadar o liño.
tascos: estopa basta, subproducto do liño.
tempero: estado de ánimo; aquí (“Jocosas”, 52): goberno, dirección.
terrón: masa de terra compacta usada para atrancar canos, etc.
tolandrón: tolambrón, aloucado, con pouco siso.
tomada: porción acoutada de monte, onde adoita levarse o gando.
tomentos: parte leñosa do liño que se quita na espadela.
tornar os bois: apartalos, botalos dun sitio.
tornos: canos, canles para que corra a auga.
torreiro: lugar chan e amplo que serve de reunión.
touzada: touza, terreo inculto onde abundan as malas herbas e os arbustos.
trabuco: imposto, carga fiscal; argucia, artimaña.
trapa: trapela, porta dun furado feito nunha superficie horizontal (chan, sobrado, etc.).
trapalleira: (en “Muiñeiras”, núm. 11) = conxunto de trapos ou panos vellos de
pouco valor.
tremeado: tremiñado, chan do muíño.
troupelear: facer ruído coas zocas ao andar ou saltar.
trubisco: trobisco, arbusto de follas velenosas e flores brancas.
trullada: diversión nocturna na que se canta e baila.
trullar: percorrer de noite unha ou varias aldeas con intención de diversión.
trullar nabos á outro (“Varias”, núm. 73): collerlle algo ao veciño.
Ulló: pantano, illó. Aquí designa unha pequena enseada, que queda en seco na
marea baixa, no fondal da Ría de Vigo, no concello de Vilaboa.
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vagamundo: vagabundo, persoa sen leito nin teito.
vanquelea ou -máis propiamente- vangolea: de ‘bangolear’ e este de bango = asentamento deficiente dun obxecto, algo que non asenta ben na parte inferior.
vara: medida de lonxitude equivalente a 2,5 metros.
vasoira: instrumento para varrer.
velar: poñerlles un veo aos contraentes na misa de velacións que se adoitaba celebrar despois do casamento propiamente dito.
veo: extremo superior do eixo do rodicio do muíño.
verdello: argazo, broza do mar.
veso: suco que se abre na terra para plantar.
vidreiras: ventás ou portas con vidros.
vimbreira: que traballa o vimbio, vimbieira.
vinculeiro: fillo primoxénito, que recibe a maior parte dos bens.
viola: especie de violín, algo máis grande que este.
viqueiras: reforzos na parte dianteira de zapatos ou zocos, xeralmente de ferro.
votar: Vid. botar.
vou: Vid. bou.
xarda: cabala, peixe azulado con raias no lombo, común nas costas de Galicia.
xarxarear: aquí (“Jocosas”, 85), rozar, estomballar.
xeito: (“Jocosas”, 175), arte de pesca que se emprega, sobre todo, para a sardiña.
xibon: vestido antigo que cubría desde os ombreiros ata a cintura.
xuaneira: mazá que madura por San Xoán.
xustillo: peza de roupa interior de muller, sen mangas e, ás veces, con baleas ou
pequenas tiras de madeira ou arame que mantiñan a peza ríxida.
zarandainas: zarangalladas, enredos.
zonchos: castañas cocidas coa casca.
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Arrenégote, Demoro, 254
Arriba, arriba c’o éla 209
Arriba caldeiro roto, 215
Arriba, carballo torto, 111
Arriba, galan, arriba, 228
Arriba, galán, c’o éla, 222
Arriba, me dicen todos, 192

Arriba, pandeiro, arriba, 174
Arrímat’á min, miniña, 133
Arrimeim’á un pino verde 125
As augas d’ó rio corren 135
As chaves d’ó Ceo tên 55
As costureiras d'agora 274
As de cantar - que ch'hei de dar
zonchos, 317
As escrouchiñas d’ó millo 274
As esfolladas de noite 212
As estrelas, corren, corren, 124
As estrelas, Maruxiña, 102
As estrelas miudiñas 132
As estrelas y-o luceiro 287
As follas que lev'ô vênto, 66
As folliñas d’o loureiro 288
As galiñas, dán os hôvos, 134
As ledas campás de Toen 324
As meniñas d’a devesa 209
As meniñas d’o Carril 156
As miniñas d’o Outeiro 254
As miniñas de Boêl 322
As miniñas de Parada 257
As miniñas de Sarnon, 322
As mociñas d’a aldea 277
As mociñas d'Abelendo 266
As mociñas de Guillan 277
As mociñas qu'hay agora 203
Âs môras nunca vayas; 64
Âs moras, tí non vayas, 64
As mullêres d'hoxe en dia 267
As mulleres farán fogueiras, 298
Âs mulleres que son bóas 201
As nenas de Pontevedra 171, 276
As ondas d’ó mar me lêven, 128
As rapaciñas d'agora 224, 226, 231
As rapaciñas de Lugo 169
As rapazas de hôxe en dia 134
As señoras son bonitas 187
As tuas festas, rapás, 274
Asómat’á esa ventana 115
Asubía, asubia, 74
Asubíasme de lonxe 223
Atencion, -Señores, 327
Aturuxos que vai dando 92
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Auga d’ó Pilar d’á Cruña, 149
Avivâlo, avivâlo, 102
Axudádem’á cantar 77
Axudaim'aqui veciños 210
Axudaime, miña prima, 209
Axudaivos de mín, mozas, 210
Ay como chôve - ay como trona, 311
Ay miña xoíña, 325
Ay, que alta vay á lua, 137
Ay que noite de luar, 324
¡Ay que nôite de luniña! 260
¡Ay que pinare tan alto! 95
¡Ay que piñeiro mais alto! 59
¡Ay, que piñeiro tan alto! 300
Baila quedo, baila quedo, 244
Bailade, nenas, bailade, 66
Bên ch’á daría, miniña, 126
Bén te vín estar peinando 277
Bendito sea Noé 281
Bênte vín estar chorando, 116
Bênte vín estar n-ó leito 88
Birbirichin - d’a veira d’o mar 317
Bota leña n’ese lume: 60, 148
Bota tronchos, bota tronchos, 285
Botáchell'á cinta ó dengue 238
Botei as redes ó mar 256
Boume por eiquí abaixo, 119, 185, 282
C’unha frauta é c’uns ferriños, 166
Cabaleiro - que vas d'acabalo, 315
Cada un ê pro’o que ê: 320
Cada vez que penso ó lonxe 168
Caiu á fonte d’a Ferreria 155
Caiu á porta d’a Vila, 155
Cala, cala, Farruquiño, 224
Caldas para pantrigo, 160
Cale, miña nai, non chore 279
Calquera moza bonita 117
Calquêra moza d'aldea 63
Camiño d’á miña terra 133
Camiño de Santiago, 158
Campana de Bastabales, 322
Cand’ó rio fose enriba 290
Cando cante ó galo ô dia 81
Cando chêgo xunt’á tí, 130
Cando chôve, fai inverno, 264

Cando chove pol-o dia, 285
Cando era pequeniño 212
Cando ha de ser domingo, 299
Cando me fun por soldado, 108
Cando n-á ribeira chove, 157
Cando quêro, quêro moito; 90, 144
Cando te vexo - alá n-a debesa, 319
Cando te vexo - n-a eira d’o río, 311
Cando un pucheiro se creba, 202
Cando vas á Pontevedra, 138
Cando vayas ó muiño 275
Cando vín estar ó Crêgo 253
Canta gordo, canta gordo, 297
Canta miña gargantiña, 295
Canta, miña quiridiña, 120
Canta rola, canta rola, 72
Cantade, miniñas, cantade, 132
Cantáde, nenas, cantáde, 120, 243, 244
Cantai é bailai, miniñas, 244
Cantai mozas, eiqui todas, 77
Cantan os galos, ê dia, 91
Cantan os galos, ô día, 105
Canteiriño pica, pica, 59
Canto hay d'eiqui ó mar, 93
Capeácheme d’ó mar 263
Capitan, calquêra ê, 277
Cara á éla, cara á éla, 86
Cara de bolo sin sal, 207
Caranguexo non ê peixe, 285
Carballeira de San Xusto, 157
Cariña de namorar; 131
Casa comigo, miniña 237
Casadiña de tres dias 73
Casadiña de tres dias, 233
Casaibos, mozos, casaibos, 273
Casamento para min 163
-Cásate casamenteiro; 75
Cásate, miña miniña, 270
Càsate, Xán, en domingo: 275
Casi chove miudiño 160
Casi tên ó pê lixeiro, 323
Castañeiriña bonita, 126
Castañetiñas de buxo 123
Castellanos, en Castilla, 167
Catro aves escollidas 295
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Catro cartos para pan, 274
Catro côrnos para tí, 199
Cazador qu'andas cazando, 162, 163
Chaleco de pano fino, 230
Chamácheme branca fror 216
Chamácheme d’á Ulloa, 148
Chamácheme moreniña, 199
Chamácheme pequeniña, 241
Chamácheme pouca roupa 220
Chamácheme rendidiña, 85
Chiculate, está n-a cama, 288
Chôra, meu miniño, chôra; 262
Cigarriño, meu cigarro, 184
Cigarro que che s'apague 293
Cinco xustilliños teño 139
Co-as bágoas n-os ollos 325
Comeias que son de pingo, 178
Como canteiriño nôvo 296
Cómo ch’e vai, Xulian, 198
Como ch'está ó mantelo 298
¿Como che vai, casadiña 234
-Como che vai, Farruquiño, 292
Como chôve menudiño, 299
Con licencia de meu pai 305
Con pandeiros ván â festa 98
Confeseim'alá n-a Cruña, 169
Contando á miña verdá, 259
Corceiriña que namoras 100
Corre, coxo, que ch'ê noite, 201
-Costureira milindrosa, 221, 269
Costureira, pan n-a criba, 271
Costureira que non gana 269
Costureiriña bonita 242
Creguiño novo - d’a veira d’o mar 318
D’á miña ventana á tua 116
D’á outra vanda d’ó rio 115
D’a tua horta, Rosiña, 259
D’aquela banda d’ó rio 264
D’aquela vanda d’ó rio 117
D’as d’ó Campo é San Tomé 150
D’as fontes nacen os rios, 136
D’esas lágrimas que choras 97
D’ises piteliños 325
Da miña ventana vexo 140
Dádelle limosna ô cego, 64

Dall'á panza vós caldos 64
Dam'á mân pol-o portelo, 212
Dam'un abrazo, casada, 217
Dam'un bocado de pan 66, 205
Dama qu'estás n’esa sala 257
Dame d’á pera que comes, 129
Danzador qu'andas danzando, 204, 246
De Caldelas para acá 276
De penas é de tristeza 135
¿De quên son aquelas medias, 241
¿De quên son aquelas medias, 241
De Rianxo para Leiro 207
De San Martiño á Tomé 141
De séte damas que teño, 308
De tres leguas en contorno 114
Debaixo d’a escaleira 292
Debaixo d’o labadoiro 201
Debaixo d’o pino verde 297
Debaixo d’unha figueira 271
Dêchem'unha pera parda, 84
Déchem'unha rosa, nena, 108
Dêcheme unha pera parda 196
Deitêime, é adormecin, 183, 198
Déixam'ir que vou de prisa 193
Déixame pasar que vôu 283
Delgadiña d’á cintura 89, 103
Delgadiña de cintura 225, 230
Delicadiño é ó fume 95
Dentro d’ó meu peito teño 141
Desd’ó alto d’ó Picaño 149
Desde qu'eu te conocin 107
Deseaban de saber, 307
Deseo pillarte sola 113
Despedida d'ano vello, 281
Despedinme de Lalin 148
Dicen qu'a gaitiña, alegra 166
Dícenme qu'ando preñada, 210
Dices que dices, dices, 90
Dices que non canto bên, 242
Dices que non hay n-ó mundo, 90
Dices que non me querias, 90
Dices que por séres rico 222
-Dime tí, miña miniña, 67
-Dime tí, miña meniña, 179, 286
Díme tí, regateiriña, 134
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Dín c'un Escribano toma 269
Disque me deixas por outra; 139
Divino San Cayetan, 251
Dixéches non me querias 141
Díxenche que sí, que sí, 86
Dixêronme qu'êras devôta 193
Díxom'un frade de Conxo 168
Doim’á barriga con fame, 293
Doim'a cabeza - doim'á moleira 318
Dormin contigo n-a cama 308
Dos doce meses d’ó ano 56
Doume unha ovelliña Dios, 202
Duas cousas hay n-ó mundo 63
E si en Herbon non quêres 306
Ea, compañeiros 332
Êche verdâ, Sabeliña, 267
Eiquí me caeu á capa, 119
Eiquí mozas, eiquí todas, 215
Eiqui todas, eiquí nenas, 238
Elas de Combarro vêñen, 161
Elas de Laiño son, 322
Embarquêime n-ó Ulló, 84
Empezamos á cantar 331
En Alba, hay boas mozas, 171
En Cea, hay voas mozas 158
En dond'hay palla, hay millo, 278
En este canto me sênto, 106
En Monforte hay ó bó viño, 171
En nombre de Dios empezo, 121
En Santiago non hay rosas 160
Enderéitate, Xaniño, 235
Entr'as ondiñas d’ó rio 99
Entra meigo, non atruxes; 321
Entra pol-ó cuarto novo, 240
Entre Carril ê Cambados, 175
Entre Lerez ê Mourente, 157
Entre Mourente é Tomeza, 161
Entre Pontevedra é Vigo, 174
Entre Portas é Baliñas, 146
Eres alta com’ó pino, 297
Eres alta com'un pino, 240
Eres bóa com'a ruda, 224
Eres branca com'ô leite, 109
Eres palôma firme 112
Eres unha fror d'Ourente 128

Eres unha louca vana 217
Erguin os ôllos ô Ceo, 86
Escorreguêi é cain 262
Escribíache unha carta 94, 95
Escribinche de Madril 96
Escribinche xa unha carta 96
Escribírach'unha carta, 122
Escribírache n-area, 138
Eses zapatos que tês, 264
Esos teus ôllos, meniña,91
Espéra[ra]te n-ó monte 69
Est'entroido, est'entroidiño, 262
Esta casa ê calcada, 101
Esta casa ê encayada, 101
Esta noite é mais á outra 192
Esta noite ê noite boa 99
Esta noite fun lavar 213
Esta noite fun ô faro, 193
Esta noite hemos d'ir 206
Esta noite me prenderon 284
Esta noite hei d'ir á tuna 71
Esta noite hei d'ir alá 195, 247
Esta noite hei d'ir aló, 112, 183
Esta noite hei d'ir as uvas, 184
Esta noite, pol-á lama, 114
Esta noite pol-á lua 206
Esta têrra non ê miña, 216
Estaban vintecinco xastres 240
Estando ó cuco - cucando n-o mato 318
Este ano hay moito viño, 160
Este cantar anovado, 209
Este cantar tan bonito 151
-Este cantarciño nôvo, 172
Este carabél non ê têu, 307
Este domingo casouse 280
Este ê ó dêmo, meniña, 203
Este é ó Mayo 331
Este ê ó têmpo - de tróupele,
tróupele, 313
Este mes de Mayo 327
Este pandeiro que toco 200, 243, 245
Estira á cofia, Maruxa, 321
Esto d'andar de parranda, 209
Estou preso n-á cadea, 104
Estou rouca, estou rouca, 118, 283
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Estou rôuco, estôu rouco, 294
Estreliña d’a fartura, 324
Estreliña d’ó luceiro, 139, 288, 322
-Estudiantiño lareiro, 186
Estudías para Crêgo, 279
Eu á San José ll’ó pido, 93
Eu amar, heite d'amar 268
Eu bên ch’o dixen, meniña, 59
Eu bên sei á quên dixeche 116
Eu bên sêi á quên tí amas, 118
Eu bên t'entendo, miniña, 142
Eu bên vín estar á môrte 283
Eu bên vín estar ó Crego 248
Eu bên vín estar ó môucho 189
Eu bên vin meter ó sal 116
Eu bên vin rayar ó sol 117
Eu cantar, cantaba bên, 242, 243
Eu casar, bên me casara, 235
Eu casei ê enviudéi, 232, 236
Eu caseime c’unha vêlla 182, 236
Eu caseime con un vêllo, 232
Eu caseime é enviudéi, 276
Eu caseime ê suxeteime, 76
Eu caseime n-a alleira 236
Eu caseime n-o Agosto, 237
Eu caseime n-o Araño 238
Eu caseime por un ano 75
Eu che direi á que veño, 305
Eu cheguêi á estar enfermo, 134
Eu, como non sabia lér, 212
Eu deixo correr á bola 259
Eu entregueich'un peso 234
Eu fun ô muiño albeiro 211
Eu hei d'ir á Santa Comba 161
Eu [hei] d'ir ó mar pescar, 294
Eu heime de casar, 266
Eu matei hoxe déz lobos, 279
Eu morrín é enterrecín 138
Eu nacin para morrer, 67
Eu non canto por cantar, 120
Eu non fun ó fiadeiro 103
-Eu non quêro home pequeno 180
Eu non quêro nada d’éla 97, 295
Eu non sei ó qu'aquí sinto 142
Eu non sei que demo teño, 220

Eu non sei que gato mouro 248
Eu non sêi que gato negro 88
Eu non sêi quên m-o levôu 263
Eu non son carballo tôrto 60
Eu non teño corazon, 99
Eu nunca pensei que fose 99
Eu pasei ó mar á nado, 96
Eu pasei ó mar de Vigo 105
Eu pasei pol-a debesa, 296
Eu pasei por Pico-Sagro 152
Eu pedín ó leite á vaca, 296
Eu pedinllo á unha meniña, 200
Eu pidinllo á unha nena, 226
Eu pidinll’o á unha nena 219, 220, 231
Eu pidinll’o Mayo 328, 329, 332
Eu queria cantar bên, 242
Eu quería non tér moito, 216
Eu queriame casar, 235
Eu quixen unha meniña 213
Eu quíxenme casar, 75
Eu quixêra, é non quixêra, 108
Eu quixêra ser pereira 131, 260
Eu quixérame casar 135
Eu son crara com’á auga, 80
Eu subin á un limoeiro, 65, 101
Eu teñ'unha pulga mala 248
Eu teño cinco xustillos, 91
Eu teño un cansiño - que se chama
José 315
Eu tirei, é non matei, 88
Eu tirei unha naranxa 152
Eu vên vín estar ó aire 194
Eu vên vin estar ó môucho 216
Eu xa ch’ó dixen, miniña, 142
Falando c’unha miniña 233
Farruquiño, Farruquiño, 186
Farruquiño, ha de vír, 281
Farruquiño, limon verde, 88
Farruquiño, si tí fores, 91
Favores que me fixéche 139
Fía, miña roca, fía, 154, 222, 287
Fixech'a cama n-ó rio, 230
Fixêch'á casa n-o monte, 187
Fixo bên á miña may 214
Fóchet’á gabar, gabáchete, 124
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Foi á misa un Zapateiro 286
Fostes á Villagarcia, 153
Frênte á Tuy, está Valenza, 175
Fúchet'onte para Cais; 274
Fuicheiriña, Fuicheiriña, 158
Fún á feira de Caldelas, 272
Fun á feira de mal vexas, 200
Fun á fonte buscar auga, 118
Fún á San Andres de Lonxe, 171, 190
Fun á San Cidran d’o Monte, 165
Fun á San Juan de Poyo 148
Fun á San Xuan de Poyo, 150
Fun esta noit'ô muiño 189, 244
Fun esta noite ó muiño, 184, 227
Fun ó muiño con Paula, 207
Fún ó muíño - d’ô mêu compadre, 311
Fun pol-a Pelengrina 159
Fun por San Benito á Lerez 157
Fuxe, fuxe, paxariño, 281
Galan d’ó sombreiro gacho, 263
Galanciño d’á monteira, 87
Garganta, miña garganta, 118, 295
Gobérna tí, gobérne él, 80
Gracias á Dios qu'atopei 269
Gracias á Dios que podemos 192
Guitarra, cando me fún 258
Has d'ir á nosa festa, 289
Hay moito liño iste ano 198
Hei d'ir á Sotomayor, 154
Hei d'ir á tua xesteira, 290
Hei vai ó meu corazon, 112
Hei vên ó barco d’ó mar, 101
Heiche de dar almendrillas, 196
Heiche de dár as castañas, 104
Heiche de dar catro cartos 247
Heiche de dar cordon d'ouro 178
Heiche de dar de beber 140
Heiche de dar, miña xoya 175
Heicho de dar, que ó teño, 97, 189
Heicho de dar, queridiña, 177, 183
Heicho de dar, queridiño, 199
Heiche de dar un abalo 222
Heiche de dar un cariño, 198
Heiche de tocar as c’unchas 200
Heiche de votar ó burro 241

Heille de dar ô meu amo 185
Heime d'embarcar n’un barco 98
Heime d'ir casar á Ulla 164
Heime d'ir á Portugal 173
Heime de casâr c’un coxo 208
Heime de casar est'ano 234
Heime de casar ist'ano 237
Heime de poñer n-ó alto, 94
Hêite d'amar, paxariño; 270
Heite de xarxarear 190
Herva d’o trebo, meniña, 192
Home[s] d'afora - petade pouquiño 317
Home probe, non te cases 72
Hoxe ê dia de fandango, 289
Hoxe ê lus, mañan ê martes, 295
Inda ch'hei de votar unha, 213
Inda hoxe non comin, 208
Inda non ê media noite, 271
Inda non ês d’o meu gusto, 219
Inda onte me dixeron 212
Indo eu para Castilla 163
Indo para San Andrés, 263
Indo para Santiago 166, 196, 198,
245, 300
Indo pol-o mar abaixo 153, 174
Indo pol-o souto abaixo 228
Indo por ahí abaixo 144, 299
Indo por eiquí abaixo 282
Indo pra non sei donde, 188
Índome eu - pol-o naval alleo 318
Ines, [s]acude ô mantélo, 321
Isca d'ahí, galiña maldita, 290, 315
Iste ano hay moito viño, 239
Jose Maria está malo, 102
Ladran os cans, xênte vên, 323
Lagartiño - vai ó furadiño 315
Lárgate por ahí abaixo 215
Leite fresco con pantrigo 261
Levaino, levaino, mozas, 121
Lévame n-o carro, lêva, 209
Levantáronme - as miñas viciñas 312
Levántate, Mayo, 333
Levanteim'hoxe cedo 280
Levanteime - unha mañan cedo 313
Levei â miña mullêr 174

354

Levei ô muiño - â miña Marica, 319
Loureiro d’ó pé d’ó rio, 65
Lugueses, son os de Lugo 175
Mais che valera, meniña, 113
Mal d’amores non tên cura, 95
Mala arriada te leve, 211
Mala cegueira che dera 89
Mala môrte, mala môrte, 126
Mala morte, malos hômes 89
Malos demonios ás lêven, 178
Malos demonios te lêven, 233
Mandoum'ó Rey unha carta, 279
Manga rachada - foi á Castilla 314
Manoêl fixo unha fonte 192
Manoêl, Manoeliño, 89, 100, 208, 214
Manoêl, si vás por ama, 102
Manoeliña cando amasa 207
Manoeliño - foi ó viño 314
Mar brava d’á Lanzada 129
Marcadiñas d’as vexigas, 102
Marcos ê ó qu'espadela 203
Maria, á d’á venda nôva, 188
-Maria d’a Bola -barbas de cutéla 316
Maria d’a Venta-nova 218
Maria d’o Carmen - quên che dou ó
lenzo, 317
María tên as boas pernas 246
Mariana ê pequeniña, 213
Marianiña d’ó Cármen, 261
Maripepa, n-a ventana, 293
Mariquiña d’a Forneira, 202
Marmura, marmuradora; 230
Maruxa onte era pobre, 202
Maruxa tên bôas pêrnas 189
Maruxiña d’á Candonga, 89
Maruxiña d’á forneira, 83
Maruxiña d’á Regueira 144
Maruxiña, dônch'os ollos, 59, 191
Maruxiña ê bôa moza, 213
Maruxiña, foi á fonte, 84
Maruxiña, Maruxiña, 133, 185, 232, 290
Maruxiña, non m'engañes, 136
Maruxiña, ô teu refaixo 188
Maruxiña, si te vâs, 84
-Maruxiña, tí que fas, 266

Meniña qu’á todos dêches 113
Meniña tan bonitiña, 101
Meniña, ti ê-l’ó dêmo 181
Meniña, tí hél’á lima, 212
Meniñas d'alá d'abaixo, 207
Meniñas de Paradela, 161
Meniñas de Villalustro, 158
Mercaches pano manton 205
Metéchem'á man n-o seo, 260
Métete, soliño, mete, 284
Metíchem’á mán n-ó seo. 130
Meu hirmanciño d'alma, 164
Meu lugar de Couto grande, 107
Meu maridiño - fóise por probe 312
Meu Santiño San Andres, 54, 221, 263
Meu Santiño San Martiño 55
Meu santo, San Antoniño, 214
Meu Santo San Xulian 56
Meu Señor Santo Tomé, 214
Meus amigos, hoxe canto 140
Mi madre visteu de leiras: 173
Miniña, dill'á teu pai, 238, 301
Miniña d’os ollos negros, 135
Miniña, miña miniña, 275
Miniña tan bonitiña 142, 260
Miniña, ti ê lo Dêmo, 143
Miniñas d'alá d'arriba, 246
Miniñas de Cuntimundi, 251
Miña cofiña delgada, 118, 165
Miña comadre formiga, 270
Miña cuñadiña nova, 179
-Miña Madre d’á Lanzada 149
Miña Madre d’á Peneda 55
-Miña mai, doim'a barriga, 182
Miña may é mais á tua, 222
Miña may pareum'hermosa 88
Miña muller - non teñas pena 316
Miña nai, casai á Anton, 238
Miña nai, de piquiniña, 251
Miña nai, dium'unha tunda 250
Miña nai doum'unha tunda 299
Miña nai, ê coelleira, 249
Miña nai fíxom'un dêngue, 76
Miña nai fíxome un dêngue 120
Miña nai, miña naiciña, 74, 114, 136
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Miña nai, miña naiciña, 250, 267, 301
Miña nai parêume guapa 265
Miña nai pariume n-o monte 301
Miña nai, por me casar, 232, 233
Miña nai tên tres ovellas, 249
Miña nai tên unto vello 249
Miña prima tên un galo, 190
Miña rosa colorada, 182
Miña Santa Margarida, 53, 107, 147
Miña Santiña -miña Santasa, 315
Miña sogra cando bêrra 297
Miña sogra, cando me berra, 249
Miña sogra morreu honte, 250
Miña sogra morreu onte, 239
Miña sôgra quêrme mal, 78
Miña Virxen d’á Lanzada, 147
Miña Virxen d’a Peneda, 154
Miña Virxen d'Aguas Santas 53
Miña Virxen d’as Angustias 107
Miña Virxen d’ó Amparo, 57
Miña Virxen d’ó Corpiño, 52, 54
Miña Virxen d’ó pan quênte 181
Miña Virxen d’os Praceres, 58
Miña Virxen d’os Remedios 57
Miña Virxen quiridiña, 54
Miña Virxen Sacrosanta, 52
Mira bên, parbiño, mira, 264
Mira pra min direito, 179
Mociña d'Abelendo, 79
Mociñas, á bailar todas; 320
Moita cinta n-ó sombreiro, 71
Moitas follas tên un olmo, 288
Moitas terras teño andado, 163
Moito miras para min, 206
Moito mundo teñ'andado, 131
Moito quêro á escopeta, 197
Moito te quêro, meniña, 97, 103
Moito te quêro, vidiña, 251
Moito teño que dicirche, 83
Moreniña, moreniña, 268
Moreniña, por morena, 93
Moreniño, moreniño, 139
Mormúranme - as miñas viciñas 311, 312
Moza d’ó cabelo preto, 140
Moza d’o pañuelo alleo 204

Moza que t'estás peinando 141, 142
Moza que te estás peinado 101
-Moza que vêndel-as peras 113
Moza que vendel-os zocos, 181
Moza qu'estás n-á ventana 127
Mozas d’á Ponte Sampayo, 146
Mozas de Ponte-Sampayo, 277
Mozas de Poyo-pequeno 218
Mozas qu'estades solteiras 262
Mozos qu'estades de pê, 284
Muito quêro á San Francisco 130
Muller pequena é bên feita, 115
N’aldeiña d’á Igresia 253
N’esta aldea qu'hay mozas, 291
N’ó Ceo manda Dios, 119
N’unha ventana hay un vaso 112
N-a aldea d’a Fontela 301
N-a aldea d’as Somozas 170
N-a aldea de Briallos 167
N-a aldea de Piñeiro 268
N-a aldea de Ponzante 210
N-a aldea de Vilar 268
N-a casa d’o probe - que dá d’o que
tên, 314
N-á ciudade d’ó Santiago 306
N-a miña vida tal vín, 63, 168, 190
N-a Ortigueira, nace ó sol, 171
N-a parroquia de Salcedo 172
N-a terra de Galicia ê 174
N-a Vila de Pontareas 276
N-a Vila de Pontevedra 276
N-as Vilas, meus compañeiros, 297
N-o adro de Campañó 187
N-o carreiro d’ó muiño 265
N-o Convento de Cavêiro 264
N-o Convento de Monfero 169
N-o inferno hay unha fêsta 195
N-o vrán, de taberneiro 276
Na alma se me clavou 87
Na calle d’o Pelouriño 218
Na subida d’ó monte 70
Namorácheme d’un primo, 117
Namorados, falar baixo 85
Namoreim'en Redondela, 171
Namoreime d’un soldado 256
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Namoreime d’unha Rosa, 83
Namoreime de tí, miniña 77
Nena que leval’o gando, 287
Nena que pareces pura 258
Nenas de Castro-loureiro, 324
Ninguên se meta comigo 292
Ningún se meta comigo 292
No-me chames mala lengua, 82
Noit’oscura, noit’oscura, 286
Noite-escura, noite-escura, 129
Noite-voa, Noite-voa, 215
Nom’e fales mal d’os homes 203
Nom’e veñas con pinturas, 211
Non arregañes os dentes, 247
Non bailes, non bailes, nena, 137
Non cantés cantígas lôcas 53
Non chas quêro, non chas quêro, 223
Non digas qu'ó rio fuche, 80
Non entendo ese latin, 260
Non hay cántiga n-o mundo 60, 296
Non hay fianza n-os homes, 69
Non hay ôllos que me gusten 84
Non hay portos com’os d'Arosa, 174
Non m'amórnes, nin me quêntes, 274
Non me digas nunca, non, 106
Non me fales d’unha casa 305
Non-me mandes traballar 117
Non me mates á pombiña 128
Non me mires, non me mires, 124
Non me namoro de tí 298
Non me prendas, silva verde 125
Non me quixêche por pobre 191
Non me tires con pedriñas, 105, 143
Non pensedes, por que canto, 121
Non penses, por que t'escoito, 139
Non pôdo comer sin vérte, 117
Non poñas ó pe n-ó meu 138
Non quêro amores contigo 120
Non quêro casa caída 63
Non quêro d’os teus quereres 113
Non quêro nada d’ó dado, 69
Non quêro, non quêro, non, 106
Non quêro qu'a miña dama 219
Non quêro ser muiñeira 207
Non quêro zapato baixo 102

Non se me dá por caer, 103
Non sei lér nin escribir 307
Non t'asañes, non, rapaz, 320
Non t'olvides, quiridiña, 136
Non te canses, nai, 326
Non te cases c’un viudo, 75, 238
Non te mates por tomates, 183
Non te namores, meniña, 70
Non te namores, miniña, 79
Non te namores n-ó Crêgo, 260
Non te quêro, non te quêro, 143
Non te quêro para dama, 97
Non te quêro por bonita 92, 217
Non teño ganas de rir, 77
Non teño pan que comer, 295
Non terei qu'andar de noite 287
Non todos qu'á romeria ván 66
Nonte namores meniña 219
Nosa Señora d’á Barca 147, 149
Nosa Señora d’á Barra 52
Nosa Señora d’as Nêves 54
Nosa Señora d’o Amparo, 283
Nosa Señora d’ó Cármen 51, 52, 56, 301
Nosa Señora d’ó Faro 148, 152
Nosa Señora m'axude 218
Nunca eu á onte chêgue, 229
Nunca fun á romeria 152
Nunca vín rio sin ponte 70
O Abade, dí é dí, 272
O adro d’ó San Martiño 55
O amor c'ha de ser meu, 199
O amor ê unh'albarda 122
O amor qu'ha de ser meu 71, 183
O amor que por tí sinto, 93
O anelo d’ó meu dedo 134
O anillo que tí me dêches 292
O ano será abundante 298
O bên querer, meu Anton, 134
O cabazo ha de ser tál 279
O Cabe verte n-o Sil, 175
O camiño bên-o sei 305
O camiño d'onde vín 306
O cantar d'alá d'arriba 243
O cantar d’aquela terra 166
O cantar d’o Galleguiño 165
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O cantar d’o lailaliña, 165
O cantar d'os castellanos 166
O Cantar qu'á Virxen canta 52
O cantar quêr vir de gracia, 72
O carabêl, cando nace 94, 122, 187
O carballo d’á Portela 145
Ó carballo qu’ê pequeno, 73, 78
O carballo tên bogallos, 142
O cariño d’os homes, 255
O cariño que che teño 85, 87, 98, 265
O casado, casa quêr, 60, 69
O castaño temperán 173
O ceo me dé paciencia 202
O Ceo sea testigo 119
O comer, quêr que ó rôguen, 94
O corazon d’unha pulga 184
O corazon de Teresa 133
O corazon se me cubre 135
O coxo é mais ó manco, 196
O Crêgo, cando vai fora, 255
O Crego é mais á besta 254
O Crêgo é mais á criada 252, 253, 255
O Crêgo foi ó muiño, 252, 255
O Crêgo, foi ó muiño, 255
O Crêgo, vender, vender, 252
O Crêgo, vendeu á besta 254
O cuarto, ê honrar, 265
O cuco é mail-a cuca 227
O cuco é mais á rula 227
O Cura cando vai fôra, 252
O Cura, chamoume rosa, 129, 254
Ô Cura de Barrabás 255
O Cura de Paradela, 168, 169
O Cura de San Vicente 254
O Cura - de Santa Unxia 314
O Cura de Taragoña 253
O Cura, n-a confesion, 248
O Cura que me casou, 180, 235
O d’a camisa rayada, 248
O Démo cando rabéa 261
O dêmo d’o mêrlo môucho 189
O dia d’á miña morte 144
O dia quince d'Agosto 163
O diñeiro de Castilla, 307
O ferreiro tên á febre, 198

O gaiteiro - de Santa Marta 313
O gaiteiro d’este Mayo, 330
O gaiteiro d’ó Bioño, 245
O gaiteiro, sin á gaita, 62
O gaiteiro, tôca, tôca, 108
O galo é mais á galiña 285
O hôme é mais á mullér 266
O limon, é bonitiño 109
O loureiro, bate, bate, 287
O lugar de Viascon 276
O mar enche é devora, 66
Ó mar enche par'arriba 100
O meu amor ê pequeno, 225
O meu corazon ê vidro, 109
O meu damo, êvos pequeno, 262
O meu damo, no-me fala 291
O meu damo trata en peras, 183
O meu damo vên d’a Vila, 210
O meu hirmán está en Cades 257
O meu hôme, vêu de Noya, 187
O meu pai, pra casarme, 232
O meu refaixo amarelo, 67
O muiño, anda, anda, 206, 234
O muiño d’o meu pai, 185
O muiño non ê muiño, 297
O muiño, roise, roise 73
O muiño, troula, troula; 234
O noso Mayo, 331
Ô noso Mayo ayer 330
O noso Mayo trae 330, 331
O noso Santiaguiño tên 57
O novo, Curiña, novo; 253
O ôllo d’o pê de millo 293
O pandeiriño, está roto 291
O pandeiro, bate, bate, 204
O pandeiro de Baliñas, 161
O pandeiro, toca bên 172, 320
O pañuelo d’ó mêu damo 100
O pasar á barca - díxom'o barqueiro: 315
O piollo é mais á pulga 193, 202
Ô Portugués rebeludo 290
O prixél, ê miudiño, 271
O prixel ê miudo, 115
O qu'anda n-o torreiro, 271
O que bên quixo algun dia, 132
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-O que non canta nin baila, 77
O que se vai á casar 258
O que tên á muller fea 265
O que tên xornaleiros 79
O que teña rapaciños 63
O querer, é non querer, 105
O quinto, eche matar, 265
O reiseñor n-ó loureiro 142
O rio Alba, verte n-ó Lerez, 128
O rio cando vai cheo 93, 111
O Riveiro, é mui alegre 173
O Santo Cristo d'Ourense 278
O secreto d’ó teu peito 79
Ô Señor Abade 332
Ô Señor Alcalde 332
O Señor Conde Muiños 179
O soldado, vaise, vaise, 81
Ô subila y-ó baixala 151
O tabaqueiro d’as nenas 196
O teu amor, Marîana, 93
Ô teu portelo, meniña, 192
O vênto que vên d’ó monte, 6, 65
O viño, é cousa santa 78
Ó vôso galo, comadre, 191
O vou sôlto, bên se mira, 267
O zapato que m'apreta, 70
O zapato quêr á media, 62
Oliveira derramada, 64
Oliveiriña de Vigo, 270
Olvidácheme, olvideite, 111, 115, 221
Olvidácheme por pobre, 111, 208,
267, 282
Ond'hay piñeiros,hay piñas, 137
Onte, pol-a noite - rompin á cabeza 316
Ôra vai é vénte lôgo 130, 291
Ora vaite, ê nunca volvas, 219
Os amores d’outro ano 134
Os cabeliños d’á frente 123
-Os carrizos de Narayo 170
Os homes non ll’e consintas 81
Os homes qu’agora hay 178
Os meus ollos tên á culpa, 136
Os mozos qu'agora hay 245
Os mozos que van n-a guerra, 246
Ôs novios, facerll'a cama 217

Os ollos d’á nai me matan, 109
Os prados quêren procuro; 80
Os rapaciños d'agora 216, 226, 227
Os rapaciños d'agora 229, 231, 262
Os rapaciños d'agora 262
Os rayos do sol, meniña 99
Os soldados d’ó Castillo 278
Os soldados, vanse, vanse, 149
Os teus ollos, miña xoya, 144
Os teus óllos, quiridiña, 129
Ôs tres dias de casada, 234
Os xastres y-os zapateiros 275
Ou te sêntas, ou te vayas 95
Oxe vêñen os soldados, 167
Palabra de casamento 131
Pandeiro de catro esquinas 69
Pandeiro de catro puntas 243
Para Barro, para Barro, 172
Para cantar, beño êu, 294
Para cantar ê bailar 166
Para Godos, para Godos, 165
Para Lêrez, para Lerez, 168
Para o Domingo que vên 85
Para pan de trigo, Caldas; 164, 176
Para pan, terra de Lugo, 173
Para que m'acariciabas 12
Para que m-o prometiche, 226
¿Para qué pasas cantando 113
Para un hirman que teño, 285
Partéchem'ó corazon 133
Parvo me chaman á min 73
Pasa pol-á tua porta 249
Pasando non sei por donde, 188
Pasea por eiquí mozo, 223
Pasei á Ponte d’ó Burgo, 145
Pasei á Pontesampayo, 107, 110
Pasei ó mar d’á Marola, 96
Pasei pol-á ribeiriña, 143
Pasei pol-á tua porta, 65, 92, 110, 116
Pasei pol-a tua porta, 204, 246, 250, 298
Pasei por Padron cantando, 150, 158
-Paxariño ruiseñor, 301
Paxáro que vás voando 74, 76
Pedímoslle castañas 333
Pedriño, Pedriño, Pedro, 266
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Pedro chosco - tí no-me lêves, 313
Pedro Chusco - vêu pol-a porta 319
Peina, meniña, ó cabelo 59
Pendentes com'eses têus 272
Pensa[rá]s por que che falo ... 74
Pepa, Repepa, - camisa lavada, 316
Pepiña, ha de vír, 119
Pepiña, Pepiña, Pepa, 282
Perdin á roca - ó fuso non hacho 318
Perdín ó mêu carton nôvo 261
Pereira que non tên peras, 76
Pereiriñas de Don Guindo, 80
Petendínte, é non quixêche, 115
Picarón, rascon d’as mulas, 247
Piñeiro, dam'unha piña, 104
Pol’amor d’ó haino, haino, 78
Pol’ó mar abaixo vai 151
Pol’ó mar vên un barquiño 150
Pol’ó rio abaixo vai 151
Pol’ó rio de Padron 150, 151
Pol-á call'abaixo vai 119
Pol-a falda d’a camisa 229
Pol-á mar abaixo vai, 83, 171, 298
Pol-á mar vai un barquiño, 150
Pol-á miña porta pasa 122
Pol-o d'hoxe vendo libre, 207
Pol-ó mar abaixo vai 51, 227
Pol-o regueiriño d'Abia 159
Pol-ó sol, mándoche cartas, 105
Pontevedra ê bôa Vila 145
Pontevedra, é vôa Vila, 155
Pontevedra non tên auga 158
Por cantar’ e'star alegre 81
Por causa de tí, miniña, 153
Por de noite nunca sallas, 82
Por mais que tí t'empeñes 270
Por moito qu'amin me digan 241
Por moito que te compoñas, 260
Por-onde imos, arrasamos, 289
Por qué non te casas, Pedro, 60
Por tí non durmo de noite, 92
Portugues, no-me ronques, 66
Portugués, Portuguesiño, 168
Posto n-á pedra d’ó couto 74
Pouca palla, rapaciño 227

Pôuco me importa - me chamen
Oleiro 312
Pr’ô Mayo nos pidimos, 331
Pra cantar, non hay quên cante, 244
Prende, salgueiriño, prende, 139
Pretiño d’á Rua-Nova, 147
Prinde, salgueiriño, prinde, 100
Proves vaquiñas miñas, 125
Puxénm'á contar estrelas 258
Púxenme á contar estrelas 288
Que ll'han d'agradar 327
Que poñas monteira nova 307
Quédate con Dios, adios, 286
Quên ch’o dixo á tí, amante, 284
Quên che me déra unha nai 63
Quên diría, miña xoya, 98
Quên me dêra dar un ¡ai! 290
Quên me dêra en Paradela, 269
Quên me dêra, miña filla, 153
Quên me dêra n-a Hermida, 167
Quên me dêra poder sempre 276
Quên me dêra tér un primo 206
Quên me dêra un pau de buxo 250
Quên me dêra unha d’as mozas 271
Quên t'ha de ver, rapaciña 107
Quên t'ha de vér, choquêiro, 155
Quên tên os fillos pequenos 293
¿Queredes que vos eu conte 217
Queriaste casar comigo, 237
Queridiña, non t'olvido 306
Quêro á un home hay moito têmpo 92
Quêro mellor ser pereira 194
Quéroche bên, quiridiña, 122
Quêrote bên, non hay duda, 93
Quêrote tanto, Antoniño, 92
Quêrote tanto, meniña, 106
Quinta feira fai un ano 182
Quítate d’esa ventana 141
Quixen facer un cigarro 296
Rabéa, Démo, rabéa, 261
Rabo de sardiña crua, 322
Rapaciña, estou enfermo, 258
Rapaciñas de Mourente, 328
Rapariguiña d’o gando 214
Rapaz, que chegach'agora, 265
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Rapaza d’o pano branco 298
Rapaza, n-á tua cama 257
Rapaza, ó bên querer, 266
Rapaza, ó teu tinteiro 259
Rapazas, vind'ó gaiteiro 259
Rema, barqueiriño, rema, 297
Repenican as Campanas 172
Respóndelle éla 332
Rianxiñas, Rianxeiras, 151
Rio tinto, rio tinto, 140
Rita, encende catro pallas 325
Rosa branca, vota frores, 127
Rosiña, anda descalza, 67
Rosiña, cando me fún, 100
-Rosiña d’ó mes de Mayo 97
Rosiña, non andes descalza, 92
Rosiña, Rosiña, Rosa, 89, 106
Roubôull'á levita, 328
Rufino, pobre Rufino, 280
Sabeliña, á tecedora, 90
Sal’ afora valentón 287
Salgueiro d’ó pê d’ó río 269
Salgueiro prênde de pônla 194
San Amaro de Oira, 221
San Amaro foi ô forno 195
San Andres de Lourizan 156
San Antonio d’a Caeira 174
San Antonio de Peralta 151
San Benito de Palermo, 240
San Francisco é San Martiño 176
San Pedro de Campañó 157
San Têlmo leva n-a mán 57, 58
Santa Lucia querida 86
Santa Margarita tên 155
Santa Maria - ê miña tia, 314
-Santa Maria - ora pro-nobis 317
Santa María Adina, 56
Santa Maria de Portas, 160
Santa Marta de Ortigueira, 322
Santa Marta é Santa Rita, 210
Santo Cristo de Fistérre, 274
Santo qu'estás n-o canizo 281
Santo San Bartolomé 158
Santo San Breixo de Barro, 148, 155,
156

Santo San Breixo de Barro, 159, 294
Santo San Breixo quirido, 54
Santo San Cibran d’ó Monte, 54
Santo San Xuan de Portas, 167
Sardiñas frescas d’ó Porto, 152
Se non fóran as vixigas, 256
Sei cantar é sei bailar, 76
Sementêi é non collín 133
Sementei millo menudo 224
Sementei millo miudo 79
Sementei ó bên che quero 108
Sempre andas, voume, voume, 118
Sempre m'andas preguntando 68, 160
Sempre malla que te malla, 300
Señor Abade de Poyo, 166
Señor Xuez no-me prenda, 197
-Señora Maria-Antonia, 154
Señora Santa María, 56
Señora Santa Mariña 51
Sete anos de parranda 214
Si aguinaldo nos han dar, 332
Si ch'está pesando agora 182
Si ê que non chego á vér 127
Si eu che soupera escribir 136
Si eu son de menos-precio 308
Si êu soubera que tí dabas 113
Si êu toco á pandereta, 293
Si foches comigo á laxe, 306
Si fóres á San Amaro, 273
Si fores á Santiago, 300
Si m-o dêches, non m-o deras 197
Si me dás ó chirlo-mêrlo 200
Si me miras, Maruxiña, 136
Si me poñ’á botar coplas, 302
Si me quêres amar, ama, 114
Si me védes por ahí 181
Si non me quêres oir 242
Si ó gastamos xuntos 308
Si ó mar tivera barandas, 130
Si ó vento que vên d'abaixo 156
Si os ollos che dôn, miniña, 57, 175
Si, pois, no-lo han dar, 333
Si querédes comer froita 175
Si queredes n-o Outono, 294
Si querédes vér refaixos, 170

361

Si quêres á boa vara, 77
Si querés armarll'ô mêrlo 215
Si quêres, bên poderás, 229
Si quêres c'ó carro cante, 60
Si quêres c'ó rio corra, 61
Si quêres chegar á vêllo, 81
Si quêres eiquí, eiquí; 179
Si quêres falar con éla 212
Si quêres qu'auga corra, 62
Si quêres qu'eu ch'escriba, 217
Si quêres que vaya á verte 224
Si quêres que vaya é veña 103
Si quêres saber as penas 98
Si quêres tomar amores, 201
Si quês que case contigo 305
Si soubêras ó qu'êu sêi 229
Si te vas á romeria 80
Si te vás á San Benito 170
Si tí foras miña dama 307
Si tí foras ó d’a alma, 217
Si tí viras ó qu'eu vín 163, 273, 323
Si tivera por onde ir, 115
Si vês por pasal-ó têmpo, 305
Silva qu'estás n-o valado 225
Sin rabo, desfais'á fror, 266
Soedades danm'os campos, 126
Soedades, lêvo, lêvo; 137
Solamente as de Sanxenxo 149
Soldadiño d'acabalo 73
Solteiriña, non te cases 72
Sombreiro baixo redondo, 166
Somos de Poiño, Poyo, 157
Son os teus ollinos negros 114
Sortixa de filigrana, 114
Tamên trae ó Mayo 331
Tantas naranxas d’a China, 251
Tanto bailei - á porta d’o Cura 311
Tanto bailei - co-a ama d’o cura 311
Tanto teño d'ir é vír, 83
Ténte dereita, miniña, 233
Ténte pedra n-á parede, 114
Teñ’un amor peneireiro 228
Teñ'un carabel n-á horta, 138
Teñ'un niño de paxáros 228
Teñ'un pesar com'un puño, 141

Teñ'un xuramento feito 177
Teñ’unha herva n-a horta 288, 292
Teñ’unha moza n-o Porto, 156
Teñ'unha vaca á ganancia 296
Teño á pruma n-á man 100
Teño d'ir á Santa Emilia, 56
Teño ó amor repartido 259
Teño ó meu corazon 112
Teño ouro, teño prata, 88
Teño polainas de buxo, 180
Teño pulgas n-á camisa 258
Teño sede, teño fame, 128
Teño sête calzoncillos 224
Teño sono, dormir quêro 72
Teño sono, teño sono, 90
Teño un carabél n-á horta 140
Teño unha herva n-a horta 225
Teño unha mazán n-a ucha 87
Teño unha prima muy prima 223
Teño unha rosa n-a horta, 240
Teño unha veiga de liño 281
Teño unha vêlla - n’unha ola nôva 313
Teño xuramento feito 190
Teresa vai pol-a calle 181
Tês as cirolas de liño 229
Tês ollo de namorar, 240
Tês ollos de perdíz, 239
Tês os olliños negros 86
Tés un andar muy sabroso, 223
Tí bên sabes ó qu'êu sêi: 182
Ti chamácheme morena, 180
Tí deixácheme por pobre, 191
Tí dices que non me quêres 116
Tí dices que non, que non, 73
Tí ês muy entretenido, 264
Tí penas porque me marcho, 135
Ti, Portugués rabeludo, 173
Tí xa quêres namorar, 242
Tiñas os olliños negros, 109
Tirácheme c’unha pedra, 127
Tírate de xunt'á min 200
Tirei unha naranxa 143
Toca pandeireta, toca, 294
Tocan ó tambor n-á guerra 91
Tod’á muller que se casa 235
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Toda á miña vida anduben 201
Todal’as mozas d'aldea 267
Todal-as mozas d’a Vila 213
Todal-as tecedeiriñas 220
Todas as estrelas corren, 104
Todas as herviñas cheiran 160
Todo acaba n’este mundo, 295
Todol’os Crêgos tên fillos 255
Todol’os Curas, miniña, 262
Todol-os de Vigo 328
Todol-os estudiantes 187
Todol-os homes d'agora 180
Tódol-os hômes son vós, 231
Todol-os que dán son vós, 62
Todos me dín que te dêixe, 256
Todos os curas é cregos, 247
Todos os paxâros 327
-Toma, cêgo, á limosna 257
Toma nena d’á Camiña, 68
Tómame ó soniño, tôma, 193
Traes ó sombreiro ô lado 71
Trai, Pepiño, trai 325
Tratáronme ó casamento 237
Trayes á gorra ô lado 224
Tres anos te pretendín 69
Tres dias hay que non como 94
Tres novias me têñen preso 202
Tres veces cain n-á têrra, 105
Trocáchem'a min por outro, 221
Trócam'ó meu pol-o têu 197
Tua nai ê unha lúmia 306
Ujujú, Maria Antonia 204
Un anillo me diu Xán, 284
Un Crêgo foi ó muiño 253
Un piollo pol-o monte 282
Unha capa vêlla 329
Unha dama como ti, 218
Unha dama entrôu eiquí, 291
Unha noite n-o muiño, 185
Unha pera, duas peras, 116, 193
Unha rosa de cên follas, 144
Unha rosa no-na quéiras, 140
Unha señora me dixo, 68
Unha terra bén labrada, 64
Unha vêlla c’os seus mexos 186

Unha vêlla dixo á outra 188, 189
Unha vêlla dixo á outra 189, 226, 277
Unha vêlla, fixo papas; 184
Unha vella, moito vella, 186, 237
Unha vella moito vella, 237
Unha vella mui bên vella, 74
Unha vêlla muy vên vêlla 227
Unha vella m'engañou, 218
Unha vôlta, así, asi, 120
Unha xa non vé 329
Unhos corren pra Castilla, 79
Uns corren para Castilla, 61
Vai d'ahí, hôme pequeno, 263
Vait'á casa meu miniño 59
Vaite d'ahí, démo negro, 254
Vaite d'ahí é non volvas, 230
Vaite d'ahí, non ês nada, 110
Vaite d'ahí paxariño, 110
Válgame Dios que regalo 127, 286
Válgame Dios que regálo 286
Válgame Dios, quiridiño, 272
Vállate Dios - aquela qu'ê vêlla 314
Vámonos para Baliñas 146
Vamos indo, vamos indo 78
Vamos ó muiño, vamos, 264
Vamos ruando á heito, 320
Vel-ahí ó Mayo 331
Vel-ahí vai ó touro bravo, 215
Vel’ahí vai ó touro bravo, 256
Vel’ahí vên á Carrilana 122
Vel’ ahí vên bolo d’o pote 271
Vel’ahí vên Lidon 328
Vel’ahí vên, mozos d’á rua, 123
Vel’ ahí vên ó Mayo 327, 328, 332
Ven acá loureiro verde 203
Ven aca Maria - trae esos trapos 312
Véndem'os vois - é véndem'as vacas 312
Ventana, media ventana, 282
Ventana, sobre ventana, 78, 121
Vente comigo, naranxa, 242
Vente comigo, Rosiña, 119
Vénte sentar ô mêu lado 83
Vente, ventiño d’ó mar, 127
Vente vindo, queridiña, 239
Vente vindo, vente andando, 205
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Vénte vindo, vénte vindo, 104, 106, 293
Veñ'as mozas esta noite, 259
Veña ó pandeiro á ruar 320
Veña por onde quixêr; 321
Veño de pechar Bayona 87
Veño de Serra Morena 131
Vexo Cangas, vexo Vigo, 146
Vilaxuan ê mui triste, 150
Villagarcia, ê mui triste, 165
Vind'acá mulléres, 329
Vinde acá hômes - d’a cara rachada 317
Vinde, mociñas e mozos 289
Vinde mozos, vinde mozas, 289
Vinde, vínde, raparigas, 121, 289
Vindimai, vindimadeiras, 278
Vintecinco servilletas, 230
Vintêcinco, sete rosas, 137
Virán chuscos (-Dio-lo queira-), 320
Virxen d’á Pena d’as Conxas 53
Virxen d’ó Carmen quirida, 57
Viv'á xênte d’a ribeira, 169
Viva Lérez, viva Lérez, 174
Viva meu pai moitos anos 235
Viva Noya, Viva Noya, 164
Viva Toubes, viva Toubes, 163
Vivan as mozas gallegas 320
Vivan elas, vivan elas, 157
Vivan os Carabuñeiros, 300
Vôs decís, gardar, gardar, 201
Votade fora á tristeza 162
Votei un limon correndo, 123
Votei un limon n’un pozo, 123
Votei un toxo n-o lume, 210
Vou parar, que xa me canso, 302
Vouche dár á despedida, 120
Vóuchem'a beira d’ó río 275
Xa qu'eres tan boa moza 231
Xa que te vexo muy dada 238
Xa non podo cantar mais 299
Xa tomei amores novos 143
Xa vên á noite, vidiña, 99
Xa vên ó têmpo - de mazar ó liño, 314
Xan d'Outeiro tên un can 222
Xaniño, Xan de Varela, 323
-Xastre, quêroche perguntar, 95

Xulian d’a gorra branca 198
Y-a razon está bên dita, 306
Zapateiro, correeiro, 272
Zapateiro, oficio porco, 220
Zarandéate, naranxa, 284
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Poucos anos despois da publicación dos Cantares gallegos de Rosalía de
Castro e da Historia de Galicia de Manuel Murguía, e no ambiente favorable
que estas -e outras- obras contribuíran a espallar, un mozo pontevedrés de
a penas vintecatro anos e futuro médico, Xosé Casal Lois, comezou unha
tarefa calada e fecunda que ía continuar
ao longo de toda a súa vida: a recolleita
de cantares populares galegos, que foi
anotando coidadosamente e dos que
chegou a xuntar preto de catro milleiros;
el mesmo escolmou os 1816 que forman
a presente Colección de cantares
gallegos, coa que obtivo un primeiro
premio -en competencia nada menos
que coa colección de Pérez BallesterosCOLECCIÓN DE
Xogos Florais de Pontevedra en
CANTARES GALLEGOS nos
1884. A autenticidade das súas fontes,
por José Casal Lois
a súa amplitude e a súa riqueza
temática e léxica fan desta obra que
hoxe -a instancias do Consello da Cultura Galega- ve a luz por primeira
vez un dos tres grandes cancioneiros populares (xunto cos de Saco y Arce
e Pérez Ballesteros) da Galicia do XIX e, por iso, unha peza fundamental
no patrimonio literario, lingüístico e cultural de Galicia.
O profesor Domingo Blanco, especialista en Literatura Popular que
dedicou varios anos ao estudio de Casal e as súas coleccións de cantares, é
o responsable desta edición, guiada pola fidelidade ao texto manuscrito,
que se complementa con abundantes notas explicativas e un glosario, e
do estudio introductorio que axuda a comprendermos a significación de
Casal e a súa obra no cadro da Galicia do século XIX.

