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PRESENTACIÓN

O idioma galego, como todas as linguas do mundo, presen-
ta, dentro da súa unidade, variedades territoriais que foron
estudadas e descritas en traballos sobre a realidade viva da fala
desenvolvidos polo Instituto da Lingua Galega ao longo dos
seus anos de existencia. Estes traballos foron a primeira achega
científica á nosa realidade lingüística desde o mundo da inves-
tigación da Universidade Compostelá.

A xa clásica definición en tres bloques, con áreas e subáreas no
interior de cada un deles, non gozaba aínda de soporte sonoro
editado en que atopar testemuños directos representativos das
diversas modalidades lingüísticas. Utilizando os materiais do
Arquivo Galego Oral do ILG, especialmente os correspondentes
ao Atlas Lingüístico Galego (1974-76) e ao Arquivo Dialectal da
Lingua Galega (1992-95) fíxose unha selección de textos nos que
tratou de conxugar o interese lingüístico co interese etnográfico,
histórico e mesmo sociolóxico.

Despois do éxito acadado coa primeira edición e da ampla
divulgación que tivo entre os especialistas e estudiosos en xeral,
o programa Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura
Galega dá ao prelo esta segunda edición, en formato CD, para
continuar co labor de espallamento do eixo e alma da nosa tra-
dición cultural, ou sexa, da nosa fala.

Alfonso Zulueta de Haz
Presidente do Consello da Cultura Galega



LIMIAR

Desde a súa creación en 1971 unha das principais liñas de inves-
tigación realizadas no ILG (Instituto da Lingua Galega) da
Universidade de Santiago de Compostela foi a recolleita siste-
mática do galego oral (para a súa posterior plasmación carto-
gráfica) e a gravación de etnotextos. Proba disto é a edición de
textos orais de diferentes áreas lingüísticas realizada por distin-
tos investigadores do ILG (Negueira de Muñiz en 1975, Feás-
Aranga en 1976, Val de Verín en 1979 e Piantón-A Veiga,
Paradaseca do Bierzo e Lubián en 1985), así como a publicación
Atlas Lingüístico Galego, do que nestes momentos están editados
dous volumes, o da morfoloxía verbal1 e o da morfoloxía non
verbal2.

O material recolleito para a elaboración do devandito Atlas e
a análise de boa parte do corpus de gravacións existentes no ILG
permitiron redactar un manual de dialectoloxía3, no que se divi-
diu todo o dominio lingüístico actual (incluído o galego da fran-
xa exterior) en tres grandes complexos ou bloques (occidental,
central e oriental), con varias áreas e subáreas (e mesmo micro-
subáreas) de desigual extensión xeográfica en cada un deses
bloques.

No ano en que se cumpren os 25 anos da súa creación, o ILG,
en colaboración co Consello da Cultura Galega, presenta en
soporte sonoro unha escolma de etnotextos recollidos en varios
puntos do territorio lingüístico galego, acompañada da súa
correspondente transcrición. Son 90’ que recollen mostras dos
falares do bloque occidental (CD 1 e as pistas 1 a 7 do CD 2), 60’
do bloque central (CD 3 pistas 1 a 19) e 30’ do bloque oriental
(pistas 8 a 16 do CD 2). 

A limitación do tempo da escolma (3 horas) e a diferente
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1. F. Fernández Rei (coord.): Atlas Lingüístico Galego. I Morfoloxía verbal, 2 t. A Coruña: Fundación

Pedro Marrié de la Maza, 1990.

2. R. Álvarez Blanco (coord.): Atlas Lingüístico Galego. II Morfoloxía non verbal. A Coruña: Fundación

Pedro Marrié de la Maza, 1995.

3. F. Fernández Rei: Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais, 1990.



complexidade das áreas explica a distinta duración da mostra
que se ofrece para cada un dos bloques lingüísticos. O galego
occidental é o que conta cunha maior representación sonora,
porque é lingüisticamente o máis complexo, especialmente na
fonética. No caso do galego oriental, a pesar da súa menor dura-
ción, cremos que é unha mostra suficiente dos falares orientais,
tanto dos da Galicia administrativa coma dos das comarcas
estremeiras onde o galego é lingua propia (A Terra Eo-Navia, Os
Ancares, O Bierzo Occidental e As Portelas). 

As gravacións da escolma están todas depositadas no AGO
(Arquivo do Galego Oral) do ILG. Unhas pertencen ó Arquivo
Dialectal da Lingua Galega (AGO-ADLG), proxecto de recolleita
de etnotextos realizado no período 1992-95 con financiamento
da DGYCIT (PB91-0784) e outras están tiradas da colección de
etnotextos do Atlas Lingüístico Galego (AGO-ALGa), correspon-
dentes ó período 1974-76. Hai unhas terceiras gravacións (de
1979 a 1995), feitas case todas por investigadores do propio ILG,
que non pertencen a estes dous subarquivos do galego oral e
que van indicadas coa sigla AGO no apartado “fonte” da ficha
das transcricións.

A selección fíxose tendo en conta, en primeiro lugar, criterios
esencialmente lingüísticos: buscáronse textos representativos do
galego falado nunha área ou subárea, co maior número posible
de trazos fonéticos e morfolóxicos caracterizadores e tamén coa
maior riqueza léxica posible. A maioría dos textos son dos anos
1974-76 e 1992-95 (entre eles intercálanse algúns que van de 1979
a 1990), dous períodos ben diferentes no que atinxe ó grao de
normalización social do idioma, polo que o estudioso pode ana-
liza-la evolución do galego neses vinte anos. Por outra parte,
procurouse que na mostra dos tres diferentes períodos da escol-
ma (mediados dos 70, década dos 80, primeiros anos dos 90)
houbese mostras de informantes de diversas xeracións, para que
se aprecie a variedade e a variación. Ás veces, á hora de selec-
cionarmos material representativo dunha área (e dunha xera-
ción) preferimos gravacións con deficiencias técnicas, pero con
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calidade lingüística, no canto dun texto mellor gravado pero
pobre temática e lingüisticamente. 

En segundo lugar, a escolma de textos fíxose atendendo
tamén a criterios extralingüísticos, procurando a maior varieda-
de temática posible, non só para facela amena para estudiantes
e ensinantes de lingua galega, senón tamén para que un etnó-
grafo, un historiador ou un sociólogo interesados pola Galicia
anónima (a de onte e a de hoxe) poida tamén utilizar esta breve
mostra: os asuntos tratados son tan diversos que coidamos que
investigadores alleos á lingua galega tamén poden tirar partido
deste material. Da mesma maneira, consideramos que esta
escolma pode ser de boa utilidade para os profesionais que usan
habitualmente o galego oral, e de xeito especial para os locuto-
res dos medios de comunicación, dobradores e actores, porque
a fonética e a entoación que nos textos se escoita é toda ela
autenticamente galega.

As gravacións acompáñanse de cadansúa transcrición. Nelas
procurouse un compromiso entre a claridade necesaria para
poderen ser lidas por non lingüistas e o rigor preciso para for-
necerlles ós lingüistas a maior información fonética e fonolóxica
posible. Na transcrición tomáronse como base as Normas orto-
gráficas e morfolóxicas do idioma galego4, tendo en conta as seguin-
tes particularidades:

1. Vocais e encontros vocálicos

1.1. Vocais de grao medio (e, è, o, ò)
a) Os fonemas de grao medio-pechado (tónicos ou átonos),

non levan ningún tipo de indicación do timbre: aghora, toda,
paredes, cabezas.

b) Os fonemas de grao medio-aberto márcanse cun acento
grave, tanto os tónicos (bèrra, vèllos, bòsque, decòte) coma os áto-
nos (tèrrenos, còpiñas). Cando coinciden vocal de grao medio-
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-aberto e til de acentuación úsase un acento circunflexo (^): vên,
tamên, nêcora, côrtase, catôlica, fôra.

c) O ò aberto resultante da contracción da preposición a e da
conxunción ca co artigo o(s) márcase igual ca na escrita normal,
cun til agudo: ó(s), có(s); e o mesmo se fai para marca-la contrac-
ción das formas pra e pa (variantes reducidas de para): pró(s), pó(s).

d) O ò aberto do encontro das preposicións a e pra co indefi-
nido un(s), unha(s) márcase cun til grave: ònha, pròn. O è aberto
da contracción das preposicións a e pra coas formas dos para-
digmas de el, este, ese, tamén se marca con til grave: prèl.

e) Agás as contraccións das preposicións a e p(r)a e da con-
xunción ca acabadas de sinalar, nos casos en que por fonética
sintáctica dúas vocais átonas (a + o, a + u) contraen no galego
oral nun ò aberto, preferiuse non sinalar esa contracción por ser
practicamente xeral a crase: pa onde, era un rapaz, bèrra o mismo,
nunca os sentín, lèva unha boca; habíaos. 

Tampouco se marca o o longo resultante do encontro de o + o
en formas como síntoo, aprécioos5. E para non distorsionar de
máis a escrita tampouco sinalamos crases onde o resultado é un
è, en casos como è entonces.

1.2. Vocal central (a)
a) A vocal central baixa palatalizada márcase cunha diérese:

unhä, mèdiä, märisco, läñala.
b) O a máis aberto márcase cun til grave: i-àghora, n’às pòdas

arrèkhare. Emprégase un til agudo nas contraccións da preposi-
ción a e da conxunción ca co artigo a(s), igual ca na representa-
ción ortográfica normal: á(s), cá(s). E o mesmo se fai ó contrae-
ren as formas reducidas de para con este artigo: prá(s), pá(s).

c) Nos demais casos de encontro de a + a ou de vocal de grao
medio coa vocal central, se o resultado da crase é un à máis aber-
to, non se marca esa abertura, que é xeral no galego oral: xa as
andan a pescudar, unha avèríä, será a albardä; lèvaa, habíaas.
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2. Consonantismo

2.1. Gheada
A realización fricativa faringal ou laringal (xorda ou sonora)

da gheada márcase co dígrafo gh: ghamela, cheghei, aghrú, lògho.
Se a realización é fricativa velar xorda, emprégase o dígrafo kh:
khrande, Kharsía, nekhro, dikhamos. Estes dígrafos empréganse
tanto nas palabras galegas coma nos castelanismos: conghèlado-
re, eghemplo, Khuan.

2.2. Sibilantes
Se o etnotexto non presenta seseo, empréganse os grafemas

habituais do galego. Isto é, x para a representación da sibilante
lámino-postalveolar (a “prepalatal”) xorda (debaixo, caixas,
dixen), s para a sibilante ápico-alveolar (o s “apical”) xorda (seis,
nasas, peseta) e c + e, i / z + a, o, u para o fonema fricativo dental
xordo (decía, empezamos, centolo, zarandas).

Para os textos das áreas seseantes cómpre ter en conta o
seguinte:

a) O grafema ç representa unha sibilante lámino-alveolar (o s
“predorsal”) xorda (çumbar, çèmpre, dança, maçurca, diçían), men-
tres que o ç indica a correspondente sonora (coçedallos). 

b) O grafema s representa unha sibilante ápico-alveolar (o s
“apical”) xorda (casa, pásame, sabes), mentres que o s indica a
correspondente sonora (casare, despois ábrenos)

c) O ceceo (e o s lámino-alveolar moi “dentalizado”) márca-
se coas grafías habituais para a fricativa dental xorda: cadanceu,
izo, zaber, ècí, cète “cadanseu, iso, saber, así, sete”.

d) O grafema x representa a sibilante lámino-postalveolar (a
“prepalatal”) xorda (dixen, xa), mentres que a grafía j ante cal-
quera vocal indica a corresponde sonora (prijel, ajudar, ja)

e) O grafema x representa unha sibilante lámino-postalveo-
lar xorda que “tende” a ápico-alveolar (sexa, xa, peixe). Se a “des-
palatalización” é total úsase o grafema s para a realización
ápico-alveolar (seito, sa).
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2.3. Alteración do s implosivo.
a) O s aspirado, cunha realización semellante á faringal ou

laringal da gheada, márcase co dígrafo gh: mortogh, chamába-
moghlle, eghte, agh casas.

b) O s rotatizado indícase co grafema r: derde, or nenos, dor
nòvos.

c) O s implosivo parcialmente “palatalizado” márcase co gra-
fema x (Fornix, façíax) e co grafema x se a “palatalización” é total
(casax). Cf. 2.2.e.

d) A asimilación do -s en formas como os santos, as rosas non
se representa por ser un fenómeno xeral no galego oral.

2.4. A nasal velar
a) O dígrafo nh emprégase para a ortografía da consoante

nasal velar en formas como unha, algunha, unhos, disimulábanho,
lárghanhe, langhontinhe, tènhe.

b) O n final de palabra en posición antevocálica únese cun
guión á vocal seguinte cando é alveolar: eu tamên-os teño, velaí
vên-a raposa, non-os hai, quedan-os mozos. Nestes casos, de non
usarse o guión, enténdese que o n é velar, igual ca en formas
como con aqueles, ben armados, etc. 

2.5. A primeira consoante dos grupos cultos só se representa se
efectivamente é pronunciada.

2.6. Para a representación dos restantes fonemas consonánticos
do galego séguese a escrita normal. O dígrafo ll (muller, mollo)
representa unha oclusiva mediopalatal sonora ou unha lateral
palatal sonora, realizacións que ás veces se dan nun mesmo
informante.

3. Outras convencións gráficas

3.1. Apóstrofo
a) Utilízase nos casos en que aparece o alomorfo n’ do adver-
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bio non: n’o vin, n’a quèro, n’hai. E tamén en textos do galego
oriental cando o artigo é l: ta’l país, l’outro (pero non nas con-
traccións: al riu). 

b) Non se emprega o apóstrofo para sinalar elisións vocálicas
de e, que se perde habitualmente no galego oral en contacto con
outra vocal: que estaba en Cuba, díxolle o pequeno, hein de ir èlí.

3.2. Guión
Utilízase nos seguintes casos: 
a) Co alomorfo lo do artigo nos casos indicados nas devandi-

tas Normas ortográficas e morfolóxicas, e tamén noutros casos do
galego oral que non se marcan na escrita: despoi-lo abuèlo, e
Liñáre-lo seu.

b) Coa conxunción copulativa i [j] para indicar que forma un
ditongo coa vocal seguinte: i-ò outro acabou, i-òs tomates, i-èles, i-
èu, i-àora, i-àquí. 

d) Co -n alveolar en posición antevocálica, tal como se indi-
cou en 2.4.b.

3.3. Diérese
Á parte dos casos en que é de regra o seu emprego, usámolo

en formas como folïadas, fomïando, manïobra, para sinalar que o i
é silábico. Sobre o a indica que esta vocal está palatalizada, como
se dixo en 1.2.a.

4. Convencións tipográficas
a) Tratouse de levar a cabo a transcrición do etnotexto tal cal

foi recollido, sen facer ningún tipo de alteración. Os corchetes [ ]
indican que o transcrito non figura no texto oral. Unhas veces
transcribimos unha forma incompleta, pero outras engadimos
algo do comezo que non está no texto sonoro editado, pero si no
orixinal para facilita-la comprensión.

b) Un corte na transcrición por mor da inintelixibilidade dal-
gunha palabra ou frase indícase con tres puntos suspensivos
entre párenteses (...).
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c) Non hai indicación tipográfica das interferencias do espa-
ñol no galego dos textos, de igual xeito que non se fai con gali-
cismos, anglicismos e toda clase de préstamos. Nos castelanis-
mos elimínase o h (aora, asta).

As gravacións van ordenadas atendendo á distribución en
bloques lingüísticos, tal como se indicou máis arriba. En cada
bloque a numeración dos etnotextos segue a dirección norte-sur,
oeste-leste. Na ficha que precede a transcrición de cada texto,
figura o lugar en itálica, a parroquia en cursiva e o concello en
maiúsculas (Soutullo-Erbecedo-CORISTANCO). Nos textos da
franxa exterior tamén se indica o nome da provincia. No caso de
León e Zamora, ó non existiren as parroquias, en primeiro termo
vai o lugar e logo o concello: Pereda de Ancares-CANDÍN
(LEÓN), Lubián-LUBIÁN (ZAMORA).

A seguir figuran os anos e a profesión do(s) informante(s),
coa abreviatura ca. cando a idade que se indica é aproximada, a
data de realización da gravación (mes e ano, ás veces só o ano),
o autor da gravación e da transcrición, así como a fonte, coas
abreviaturas arriba indicadas: AGO, AGO-ADLG, AGO-ALGa.

Nos CD’s os etnotextos van precedidos dunha breve intro-
ducción na que se indica o número de orde, o tema do que trata,
o nome das persoas que realizaron a gravación, o ano e o lugar,
parroquia e concello (no galego estremeiro tamén a provincia)
no que se fixo.

As gravacións foron retranscritas na súa totalidade e adapta-
das ás normas arriba indicadas. Somos conscientes que na trans-
crición dalgúns timbres vocálicos, especialmente nos ditongos, e
na representación dalgunhas sibilantes podería facerse algunha
outra interpretación. Quixemos “simplificar” evitando calquera
clase de manipulación, na procura dunha lectura o menos difi-
cultosa posible para os que non son lingüistas profesionais. De
tódolos xeitos, os editores desta escolma de textos orais sómo-
los únicos responsables da transcrición que agora se presenta.

Queremos dárlle-las gracias a tódolos autores das grava-
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cións, que non puxeron ningunha obxección para a súa utiliza-
ción para a presente escolma. Tamén o noso agradecemento a
Antón Santamarina, director do ILG, especialmente polas sabias
observacións que fixo ás transcricións dos textos; a Afonso
Vázquez-Monxardín, coordinador do Arquivo Sonoro de
Galicia, pois súa foi a idea de elaborar esta escolma de textos
orais; e ó Consello da Cultura Galega por custear esta edición e
por fornecernos dous bolseiros (Miruca Parga Valiña e Afonso
Xabier Canosa Rodríguez) para axudar á realización do traballo.
Sen os ánimos de Santamarina e a idea e os medios humanos e
técnicos procurados por Monxardín esta escolma, se cadra,
aínda tardaría en editarse.

Agardamos que nun futuro inmediato poida estar editada a
colección de etnotextos do ALGa, complementada cos textos dos
anos 80 realizados polos encuestadores do propio Atlas; e que,
posteriormente, se publique unha ampla escolma de textos orais
dos anos 90, con mostras das diversas áreas lingüísticas e de dis-
tintas xeracións. Sería unha boa homenaxe ós centos e centos de
galegofalantes que desinteresadamente prestaron a súa voz, con
frecuencia pensando que falan mal, que o seu non é o “bo gale-
go”... cando, hoxe por hoxe, eles son, en moitos aspectos, un
modelo digno de imitación.

Francisco Fernández Rei
Carme Hermida Gulías
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RELACIÓN DE LUGARES COA INDICACIÓN DO BLOQUE,
DA ÁREA, DA SUBÁREA E DA MICROSUBÁREA Á QUE
PERTENCEN

BLOQUE OCCIDENTAL [CD’s 1 e 2]
Etnotexto 1 [CD 1 / PISTA 1]

Soutullo - Erbecedo - CORISTANCO. Área bergantiñá.
Etnotexto 2 [CD 1 / PISTA 2]

Camelle - Camelle - CAMARIÑAS. Área fisterrá, subárea do
Xallas.

Etnotexto 3 [CD 1 / PISTA 3]
Manda - Coiro - MAZARICOS. Área fisterrá, subárea do
Xallas.

Etnotexto 4 [CD 1 / PISTA 4]
Roo - Santa María de Roo - NOIA. Área fisterrá, subárea do
Tambre-Barbanza.

Etnotexto 5 [CD 1 / PISTA 5]
Ameneiro - Calo - TEO.  Área fisterrá, subárea compostelá.

Etnotexto 6 [CD 1 / PISTA 6]
O Outeiro - Carreira - RIBEIRA. Área fisterrá, subárea do
Tambre-Barbanza.

Etnotexto 7 [CD 1 / PISTA 7]
Friamonde - Callobre - A ESTRADA. Área pontevedresa,
subárea do Ulla-Umia, microsubárea da Ulla.

Etnotexto 8 [CD 1 / PISTA 8]
Fefiñáns - Santa Mariña de Cambados - CAMBADOS. Área
pontevedresa, subárea do Ulla-Umia, microsubárea do
Salnés.

Etnotexto 9 [CD 2 / PISTA 1]
Quireza - Quireza - CERDEDO. Área pontevedresa, subárea
do Ulla-Umia, microsubárea de Moraña-Cotobade.

Etnotexto 10 [CD 2 / PISTA 2]
Loira - Seixo - MARÍN. Área pontevedresa, macrosubárea
Verdugo-Miño, subárea do Verdugo, microsubárea Morrazo-
Fragoso.
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Etnotexto 11 [CD 2 / PISTA 3]
O Hío - O Hío - CANGAS DO MORRAZO.  Área ponteve-
dresa, macrosubárea Verdugo-Miño, subárea do Verdugo,
microsubárea Morrazo-Fragoso.

Etnotexto 12 [CD 2 / PISTA 4]
Lougares - Lougares - MONDARIZ.  Área pontevedresa,
macrosubárea Verdugo-Miño, subárea do Verdugo, microsu-
bárea Redondela-Mondariz.

Etnotexto 13 [CD 2 / PISTA 5]
Abelán - Fornelos - SALVATERRA DE MIÑO. Área ponteve-
dresa, macrosubárea Verdugo-Miño, subárea do Miño,
microsubárea do Condado.

Etnotexto 14 [CD 2 / PISTA 6]
A Calle - Goián - TOMIÑO. Área pontevedresa, macrosubá-
rea Verdugo-Miño, subárea do Miño, microsubárea do Baixo
Miño.

Etnotexto 15 [CD 2 / PISTA 7]
Fornelos - O Rosal - O ROSAL.  Área pontevedresa, macro-
subárea Verdugo-Miño, subárea do Miño, microsubárea do
Baixo Miño.

BLOQUE ORIENTAL [CD 2]
Etnotexto 1 [CD 2 / PISTA 8]

Porzún - Piantón - A VEIGA (ASTURIAS). Área asturiana,
subárea A Veiga-Os Oscos-Ibias.

Etnotexto 2 [CD 2 / PISTA 9]
Fonfría - Fonfría - A FONSAGRADA. Área oriental-central,
subárea da Fonsagrada-O Courel-O Bierzo, microsubárea da
Fonsagrada.

Etnotexto 3 [CD 2 / PISTA 10]
Pereda de Ancares - CANDÍN (LEÓN). Área ancaresa.

Etnotexto 4 [CD 2 / PISTA 11]
A Lagoa - Lamas - TRIACASTELA.  Área oriental-central,
subárea da Fonsagrada-O Courel-O Bierzo, microsubárea do
Courel.
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Etnotexto 5 [CD 2 / PISTA 12]
A Barosa - CARUCEDO (LEÓN). Área oriental-central, subá-
rea da Fonsagrada-O Courel-O Bierzo, microsubárea do
Bierzo.

Etnotexto 6 [CD 2 / PISTA 13]
Lubián - LUBIÁN (ZAMORA). Área zamorana, subárea da
Mezquita-Lubián, microsubárea Lubián-Hermisende.

Etnotexto 7 [CD 2 / PISTA 14]
Castromil - Castromil - A MEZQUITA. Área zamorana, subá-
rea da Mezquita-Lubián, microsubárea da Mezquita.

Etnotexto 8 [CD 2 / PISTA 15]
Hermisende - HERMISENDE (ZAMORA). Área zamorana,
subárea da Mezquita-Lubián, microsubárea Lubián-Her-
misende.

Etnotexto 9 [CD 2 / PISTA 16]
San Ciprián - HERMISENDE (ZAMORA). Área zamorana,
subárea da Mezquita-Lubián, microsubárea Lubián-Her-
misende.

BLOQUE CENTRAL [CD 3]
Etnotexto 1 [CD 3 / PISTA 1]

Chímparra - Cervo - CEDEIRA. Área mindoniense, subárea
occidental, microsubárea Capelada-Ferrol-Guitiriz.

Etnotexto 2 [CD 3 / PISTA 2]
San Cibrao - Lieiro - CERVO. Área mindoniense, subárea
oriental, microsubárea Mariña-Xistral.

Etnotexto 3 [CD 3 / PISTA 3]
Vilamar - Cabarcos (San Xusto) - BARREIROS. Área mindo-
niense, subárea oriental, microsubárea Mariña-Lourenzá.

Etnotexto 4 [CD 3 / PISTA 4]
O Xuncal - Corbelle - VILALBA. Área mindoniense, subárea
oriental, microsubárea Mariña-Xistral

Etnotexto 5 [CD 3 / PISTA 5]
Viladonga - Viladonga - CASTRO DE REI. Área central de
transición, subárea de Meira.
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Etnotexto 6 [CD 3 / PISTA 6]
Deixebre - Deixebre - OROSO. Área central de transición,
subárea occidental, microsubárea Ordes-Terra de Montes.

Etnotexto 7 [CD 3 / PISTA 7]
Santa Comba - Santa Comba - LUGO. Área central de transi-
ción.

Etnotexto 8 [CD 3 / PISTA 8]
Melide - Melide - MELIDE. Área central de transición.

Etnotexto 9 [CD 3 / PISTA 9]
Ouselle - Ouselle - BECERREÁ. Área lucu-auriense, subárea
lucense, microsubárea de Becerreá.

Etnotexto 10 [CD 3 / PISTA 10]
Lamas - Pardesoa - FORCAREI. Área central de transición,
subárea occidental, microsubárea Ordes-Terra de Montes.

Etnotexto 11 [CD 3 / PISTA 11]
Líncora - San Pedro de Líncora - CHANTADA. Área lucu-
auriense, subárea lucense.

Etnotexto 12 [CD 3 / PISTA 12]
Barantes - Barantes - SOBER. Área lucu-auriense, subárea
lucense.

Etnotexto 13 [CD 3 / PISTA 13]
Celeiros - Celeiros - CHANDREXA. Área lucu-auriense, subá-
rea auriense.

Etnotexto 14 [CD 3 / PISTA 14]
Lamela - Coucieiro - BAÑOS DE MOLGAS. Área lucu-aurien-
se, subárea auriense.

Etnotexto 15 [CD 3 / PISTA 15]
Os Pinos -Vilameá- RAMIRÁS. Área lucu-auriense, subárea
auriense, microsubárea do Ribeiro.

Etnotexto 16 [CD 3 / PISTA 16]
Allariz - Allariz - ALLARIZ. Área lucu-auriense, subárea
auriense.

Etnotexto 17 [CD 3 / PISTA 17]
Servoi - Servoi - CASTRELO DO VAL. Área oriental de tran-
sición.
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Etnotexto 18 [CD 3 / PISTA 18]
Vilardevós - Vilardevós - VILARDEVÓS. Área oriental de
transición, subárea de Oímbra-Vilardevós.

Etnotexto 19 [CD 3 / PISTA 19]
Torneiros - Riocaldo - LOVIOS. Bloque occidental, área lucu-
auriense, subárea auriense, microsubárea da Limia Baixa.
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CD 1. PISTAS 1 A 8

ETNOTEXTO 1 [CD 1 / PISTA 1]
Soutullo - Erbecedo - CORISTANCO

ETNOTEXTO 2 [CD 1 / PISTA 2]
Camelle - Camelle - CAMARIÑAS

ETNOTEXTO 3 [CD 1 / PISTA 3]
Manda - Coiro - MAZARICOS

ETNOTEXTO 4 [CD 1 / PISTA 4]
Roo - Santa María de Roo - NOIA

ETNOTEXTO 5 [CD 1 / PISTA 5]
Ameneiro - Calo - TEO

ETONTEXTO 6 [CD 1 / PISTA 6]
O Outeiro - Carreira - RIBEIRA

ETNOTEXTO 7 [CD 1 / PISTA 7]
Friamonde - Callobre - A ESTRADA

ETNOTEXTO 8 [CD 1 / PISTA 8]
Fefiñáns - Santa Mariña de Cambados - CAMBADOS

CD 2. PISTAS 1 A 7

ETNOTEXTO 9 [CD 2 / PISTA 1]
Quireza - Quireza - CERDEDO

ETNOTEXTO 10 [CD 2 / PISTA 2]
Loira - Seixo - MARÍN

ETNOTEXTO 11 [CD 2 / PISTA 3]
O Hío - O Hío - CANGAS DO MORRAZO

ETNOTEXTO 12 [CD 2 / PISTA 4]
Lougares - Lougares - MONDARIZ

ETNOTEXTO 13 [CD 2 / PISTA 5]
Abelán - Fornelos - SALVATERRA DE MIÑO

ETNOTEXTO 14 [CD 2 / PISTA 6]
A Calle - Goián - TOMIÑO

ETNOTEXTO 15 [CD 2 / PISTA 7]
Fornelos - O Rosal - O ROSAL





CD 1 .  PISTAS 1 A 8

ETNOTEXTO 1 [CD 1 / PISTA 1]
Soutullo - Erbecedo - CORISTANCO

Informante: Unha veciña, 85 anos, labrega.

Data: 1993.

Gravación e transcrición: A. X. Canosa Rodríguez.

Fonte: AGO-ADLG.

A raposa de morrazos
Chamábanlle a raposa de morrazos. È víana moitos, eu nunca a
vin. È nôs, ibamos ó muíño de noite, moito de noite. Se cadra
inda ibamos durmir un anaco è levantabámonos è ibamos ó
muíño. È por aquí abaixo, berraba un bicho. Pò nôs nunca
vimos, unhas carpas si, que as sentimos, moitas veces. Pò disque
bota lume pola boca, è nôs buè[no], tamên non miramos moito,
pa riba. Porque eu vina un día na tèlèvisión è botaba bafaradas
de lume pola boca.

E: ¿Que viu pola televisión? ¿A raposa de morrazos? ¿A de
aquí? ¿A de Cereixa?

I: Vin a que, a que lle chaman raposa dos morrazos, ê coma
un, nin ê animal nin ê cristiano, así da feghura dun... aghora que
aí en Cereixa, estaban sentados ó, ó, no vran, así a, è víana todos,
pasaba: ¡Rrr, rrr! ¡Ueee, ueee, ueee! 

E: ¿Pèro como èra lògho?
I: Ai n’o sei, que eu non sei como ê, que eu nunca a vin. Eu

vina aí na tèlèvisión, un día que saliu aí, nunha película. Ê, ê así,
nin, tèn partes de animal è tèn partes de xente; porque, din que
eses que èran santos, cando, ánxeles cando, Nòstro Señor subiu
pó cèo, è disque dixo “ghlòria in escèlsis dèos”, cando foi, subiu
pó cèo, è os ánxeles que estaban no aire quedaron no aire, è os
que estaban na tèrra, quedaron na tèrra, è os que estaban no cèo
quedaron no cèo; è eses disque son, cousas desas que quedaron
no aire. Pò eu n’as vin.
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E: ¿Pò houbo xente que as viu de aquí?
I: Vin quèn-as viu. Amais òíno, quèn-as viu; pò eu nunca as

vin porque, nôs, sentíaamos esas ghritas de noite, aló ás tantas
da noite cando ibamos ó muíño moitas veces, prò, non, nunca,
non, o que èra n’o vimos. Aghora que, aseghún decía a xente, as
ghritas èran coma as dèla. Bèrra ighual cá raposa. ¿Non sabes
como bèrra a raposa? ¿Non, nun[ca], nunca sentiches berra-la
raposa?  ¿A raposa das ghaliñas?

E: ¡Ai si! Alghunha ves sentín.
I: Buèno, pois èla bèrra ighual, bèrra o mismo. ¡Ueee, ueee!

Aghora non, nadia, dendes que se fixo aí capilla, non, non, eu
non creo, que non se sentiu máis eso. Porque aí había moitos,
moita xente enterrada; nôs, a nòsa familia inda está toda ente-
rrada alí. En, en Silván sòlo hai meu padriño è meu pai, dos
vèllos; que despois, buèno, o pai deles xa se enterrou en Silván;
a nai enterrouse en Erbecedo, amais, dous irmáns, están en
Erbecedo, enterrados; así que, disque tiña meu pai, seique, seis
anos, cando lle morriu súa nai; è, è esa inda está enterrada en
Cereixa, pò despoi-lo abuèlo xa está enterrado en Silván, disque
foi o pirmeiro que se enterrou, el amais unha mullèr de alí. È
despois abuliuse aquelo è quedou, a xente botou man dos tèrre-
nos è quedaron-as, as paredes, sòlas. È ó queda-las paredes, dòn
Ramiro, un día dixo:

-Buèno se a parròquia me axuda, se quèren, face[mos],
levantamos alí unha capilla. È, è ieu compro a Milaghròsa.

Porque aquí xa houbo a Milaghròsa, que din que a
Milaghròsa de Cereixa, que ê a que está en Caión: que disque a
venderon, o crègho, que a vendiu pra Caión. È como estaba nun
sutèrráneo, aquí está nun bòsque, aló que tiña, a esa, que tiña
que estar nun bòsque ighual; è como èra bòsque lovárona pa
Caión, está aló. Din eso, aghora que eu non-o sei. È despois abri-
ron è xunt[aron], abriron aí máis òsos, ghuèsos, pèrnas enteiras,
brazos enteiros, cabezas enteiras, anacos, è xuntáronos nun,
fixèron así un, nun cacharozo de cemento è botáronos alí; pò
despois, enterráronos è quedaron enterrados alí todos. Non-os
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levaron pa Silván tampouco. Están alí enterrados. È aghora n’o
sei. Ó, se ó habe-la capilla alí, hai misiñas, bótanse misas, è bóta-
se tal; aghora a xente de aghora non, non lle sinto nada deso,
que nin que ven, nin que, nin que sinten, nin, nin nada. ¡Ai antes
sentíana! ¡Ca! Tódolos días ó cèrrar da noite, è así acerca do día.
Inda un, unha ves taban unhas poucas mozas alí nunha ieira è
sentírona vir è dixèron:

-Vamos de aquí que velaí vên-a raposa. 
È metéronse alí nunha caseta que había alí, deixárona pasar

pa baixo, pasou pa baixo. Prò eu nunca me cadrou de vela,
nunca, nunca; menos cando ibamos ó muíño de noite, aló ás tan-
tas da noite, sentiamos por aquí; viñan esas carpas así por aquí
cara a abaixo, iban por aló abaixo. Eu, lume nunca llo vin bota-
re, nunca.

E: ¿Que iba polo cèo, lògho?
I: Vai pola tèrra, esa non está no cèo, esa está na tèrra è anda

no aire.
E: ¿Pèro anda no aire pola tèrra ou polo cèo, hò?
I: Nò anda no aire pola tèrra. ¡Nò! Esa anda no aire, vese,

unhas veces vai máis alta e outras veces vai máis baixa. È nôs
sentíamos eses, esas ghritas, pèro non, nunca lle dimos impor-
tancia, non...

E: ¿Que iba voando, lògho?
I: ¡Òmbre! Claro que iba polo aire. È pasaba aquí decòte por

esta, aquí polo medio dä aghra, por aquí abaixo cara aló abaixo,
por aló carä á Braña. È a aquèlas no, a aquèlas tantas da noite,
non, por aí serían as dúas, ou por aí as tres, porque botabámos-
lle se cadra unha sabadeira de ghran ó muíño è despois levan-
tabámonos è ibamoslle botar outra a acabar aquèla; è, è non creo
que houbèse paxaro ningún daquèla que berrase. Que de noite
os paxaros non bèrran, non sendo o moucho, ese, è a curuxa
pòde berrar; pò maormente bèrran ó, ó cèrrar da noite, que des-
pois non bèrran. Eu nunca os sentín berrar, despois; ó cèrrar da
noite si. O moucho, ese inda berraba bèn de noite, que inda nos
viña berrar aquí á pòrta da casa. Aghora non se sinte nada, nin
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se sinte moucho, nin se sinte curuxa nin se sinte nada. Non bèrra
bicho nincún. Non, marcharon de aquí todos, non hai nada
deso. Aghora que, inda poñían medo ás veces. Aora non hai
nada deso. Marcharon, que aquí aghora non hai abrighos.
Marcharon os abrighos todos è... Aghora que o que vaia aí á
Carboeira, aí aínda se sinten bèn bichos. Hai bichos aí con forza;
pò, aquí non hai. Non hai porque, foron sacando os albres todos.
Había moitos castaños vèllos, había moito, maceiras ghrandes,
había un... Aghora non hai nada. Foi, desaparecendo eso todo,
había... è os paxaros, tamên van a donde había, a donde hai
abrigho. Maceiras aghora todas son pequeniñas, è castaños non-
-os hai, carballos tampouco, è eses dòrmían moito nos, nos cas-
taños; facían, os petos facían buratos, è, aghora non hai nada
deso. Nin hai un niño aquí de, deses petos carpinteiros lle cha-
man, è habíaos moi bonitos, non hai. Aghora non hai nada, acá-
base todo. È os vèllos imos morrendo, è despois inda se acaba
máis. Acábanse os vèllos è quedan-os mozos è han ser vèllos.
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ETNOTEXTO 2 [CD 1 / PISTA 2]
Camelle - Camelle - CAMARIÑAS

Informante: Un veciño, 63 anos, mariñeiro.

Data: Abril de 1994.

Gravación e transcrición: B. Tajes Marcote.

Fonte: AGO-ADLG.

O traballo na Costa da Morte
I: Ás uito marchar pó mar, pä nêcora ¿èh?, pä nêcora.

Entónsese traballar toda a nuite, a lanses, cada lanse unhä hòra,
cada lanse unhä hòra. Entonses sácase o märisco è lárghase, se
non se còllen äquí poise sepárase se cadra dousèntogh metros
ou, ou unha milla ou dúas millas, eso depènde. È trabállase toda
a nuite, asta pola mañán; äí áse, ás sinco da mañán cárghase o
äpärello è vênse con el, pä còsta ou pä tèrrä, descarghare; desís-
canse agh nasas è pó muèlle. Entónse-lo märisco, hai que capa-
lo; ä nêcora capala è enviveirala.

E: ¿En que consiste capala?
I: Capala, quèrse disir, sacarlle o, o anclo ¿non sabes? O anclo

co älicate, pois, côrtase, que se non devòran unhas as outras,
mátanse. Entonses bótase nun, nun viveiro, enviveirada, è
ighual ta aí uito días como quinse días, depènde das vendäs; è
entonses de día durmire, un par de hòras, è despoise prepara-la
carnada outra ves, se ta no conghelador, saca-la carnada do
congheladore, a desconghelare, a läñala, pa äí ás sète è mèdiä
marchar pó mar outra ves, toda a nuite, traballare. Cadä, cada
lanse unhä hòra; á vòlta dunha hòra levantare, è veña, saca-lo
märisco, preparalo pòn redeño, amarrado no costado porque se
non mòrre, colghado na ghamèlä, è äsí ta asta que se veña pá
tèrra. Se se bota a bòrdo pois, mòrre, ¿non sabes? Entonses hai
que telo äí, colghado toda a nuite. Ese ê o òfisio da nêcora.

Á laghostä, aora sa non se anda, pois, márchase de äquí, ás
nòve da mäñán. Entonses levántase, son nasas mágh ghrandes,
è entonses bótaselle tämên carnada dentro: xurèlo, ou, ou cäbe-
sas de, de pescada, calquèra clase de carnada lèvä; è entónsese,
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poise, levántase è a larghare, no mismo sitio ou, ou cámbiase de,
cámbiase de mare; despoise, cando se traballaba ighual se daba
outro lanse pola tarde; ás sinco da tarde (...) Levantábase outra
ves, è, a nasa que non trae carnada bótaselle carnada, a larghare,
cada riseiro trinta nasax, ou cuarènta, eso depènde; pôdeselle
bota-las que se queira, è entonses quedan, a laghosta envivéira-
se ighual, ¿non sabes?, enviveirala, nunha caixa, bèn prepärädi-
ñas porque se non, pican unhas äs outras è mòrren; è despoise
cheghas a puèrto è faise a misma mänïòbra. Cámbiase dunha
caixa pä outra pä estibalas, con corchos dentro è estibädiñas astä
a hòra de lovalas pá venda. Ese ê o òfisio da, da langhosta, è lum-
brighante è sentolo, tämên se còlle, è boi. A nasa còlle todo eso.

A da nêcora còlle a nêcora, còlle a sentola, còlle o... este o... o
parapeto, è non hai máis. Aora, a da laghosta còlle a laghosta,
còlle o sentolo, còlle o boi è còlle o lumbrighante. Nos tres meses
de vran, que ê ghulio, ghunio, è ghulio è aghosto. En setièmbre
sa ta, sa ta vedada. Ese ê o, o, a clas de märisco.

Despòse, ó xeito, traballando ó xeito, ó palanghre, pois, è
chámäse as pèsas do seito. Lárghase ó sarrar da nuite, ta unha
hòrä ou hòra è mèdia o äpärello largho, entonses levántase; se
tèn särdiña desmállase, se ê que malla muita, cárghase o äpäre-
llo todo a bòrdo è desmallar a puèrto. È entónsese vale pa car-
nada, vale pa vendere, è magh vale pa comere, se se còlle, se non
se còlle pois, xa nada. Eso ê o, o artículo.

Ó palanghre do conghrio; pois ighual. Aorä, lárghanhe, aí ás
nòve ou ás dès da, da nuite, asta pola mañán. Pola mañán, äí ás
catro da mañán lovantan; entónsese, lèvä sète ou uito hòras en
levanta-lo äpärello todo, que son vintètantos palanghres que hai
que larghare, ou trinta, è cada palanghre lèvä sènto sincuènta ou
sènto, ou dousèntos änsuèlos. Ê muito tiempo, que alcansa, o
menos catro millas. Entonses despoise vênse pa puèrto, vaise
botando o palanghre todo na, nas sestäs, è preparalo, pa de
nuite, volvere, outra  ves ó mar. È o peixe que se còlle: còlle o
conghrio, còlle o, a bertoella, còlle a chèlra, è, còlle o mälghacho
è des[pois] còlle a quènlla, esa clas de peixe, non còlle máis, más
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peixe. È despò-lo peixe, pois, ou se vènde no porto que se ta ou
se trasporta pa Coruña, ou pä Vigho ou pa onde sea. Eses son-
-os artículos de äquí, que se traballa äquí.

È as nasas son de mädeira è mas de fèrro, ¿non sabes?
Pódense levar de, das, das dúas clases; por eghèmplo poise, pa
nêcora millor ê a de fèrro cá de mädeira, tèn más diámetro, tèn
más poso è amaise... 

E: ¿Que ê o poso ese?
I: Máse, más amplitú ¿non sabes?, tèn más amplitú, è a, amai-

se ê más pesada è n’a domina tanto o mar coma a de mädeira, a
de mädeira ê máis, máis ròlete. Aora, por pescare, pèscan tamên
bèn, tanto se pòde levar de mädeira coma de fèrro; pèro polo
reghular pa nêcora millor ê de fèrro; despòse haias de mädeira
ighual, que o que n’a tèn de fèrro pòs lèvaa de mädeira, e,
nonhe, sa digho, non...

E: ¿È que partes tèn a nasa ou non, non tèn así partes?
I: Non, a nasa ê toda, tèn sòlo unha, unha parte de riba pä

entra-lo märisco, ê toda särrada...
E: ¿È esa parte?
I: ...Unha boca.
E: ¿Esa parte chámase boca?
I: Si, chámase a boca da parte da nasa, a parte alta; despois

nas, nas dúase partes, nas tèstas, eso vai tapada cun aparello,
todo envòlta, tapada cun aparello; è dentro ê onde lèvä a carna-
da, chá[mase] o sebo, chámase o sebo, pèro vai a carnada. Lèva
unha boca, de, de trinta de diámetro por quinse sentímetros de
alto, è entonses lèvä un furado en cada parte pa colghare aí as
carnadas que lèvän pa, pra come-lo märisco.

E: ¿È as tèstas que son, as partes laterales?
I: Eso, si, èsatamente.
E: Unha parte è mas a outra. Esas son as dúas tèstas.
I: As dúas tèstas eso. A nasa tènhe por eghèmplo, de, de lar-

gho de cuarènta, por trinta, non, por trintä seis ou trintä sète de
diámetro en vòlta. Ese ê a nasa da, da nêcora, haias de muitos,
de muitos diámetros.
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E: Además da nasas que, que outras cousas...
I: Además das nasas...
E: ...¿que outras cousas prä pescar se utilisan, ou pä coller

marisco?
I: Pa coller märisco non hai más ca eso, ca nasä, pó märisco

non hai más ca nasä, tanto pá laghosta, como pa nêcora, coma
pó p[ulpo], o pulpo tamên se còlle coa nasä; pèroe, pó märisco
non se pòde collere, na bäixura, porque despôs hai os barcos de
arrastre, que no arrastre a nêcora n’a còllen pèro còllen-a gham-
ba, è còllen-o langhostinhe, è todo eso, que non-a còlle a nasä.
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ETNOTEXTO 3 [CD 1 / PISTA 3]
Manda - Coiro - MAZARICOS

Informante: Unha veciña, 46 anos, labrega.

Data: 1985.

Gravación e transcrición: M. C. Lado Franco.

Fonte: AGO.

Cousas do demo
Papá, un día que viña das moçax tamên lle paçou un, unha
couça deçäs que çèmpre, nunca cría no medo è çempre diçía:

-Çodes uns tolos, çodes así è çodex andando.
È entonçes el unha vegh viña dagh moçax è tuvo unha pelea

cun, cun hòme xa vèllo è díxolle que o había de ir eghperar ó
camiño. È entonçes el viña con algho de temor que o vèllo viñè-
ra eghperalo a el ó camiño. È entonses cheghou a unha finca
ghrande è apareçiulle unha lus, è dixo:

-Aí vên-o vèllo.
È vai el è púsose cogh pelogh de punta pra ire, pra lle ir çum-

bar ó vèllo; è reçulta que vai è cheghou ó camiño è dou en correr
tragh do, da lus, pensando que èra o vèllo; pèro depois aquèla
lus arraiou todo è el tuvo que se escapar. È non çoubo o que fora.
Marchouçe è máigh nada. Vèllo non-o èra.

E: ¿Pèro pensou que èra do outro mundo?
I: El non pençou nada, pençou que aquelo que fora un çusto,

è el fuille unha cousa que non lle pareçiu que èra bèn aquelada,
porque se non el... El curriu cueso de que non tiña medo, pèro
deghpoix el medo agharrou; è non viu máigh nada que eso, que
ê unha lux que espallaran; è èra un hòme que non tiña medo a
nada. È entonçes muitas cousas, inda nogh fai crier que din que
non hai eço, è que tal è que sei eu, pèro el ese susto paçoulle por-
que o sei eu mullère, eso seino eu. 

E: Eso si pèro, o dèmo podíasevos apareser en forma de car-
neiro, viñas de busca-lagh vacagh è paresíavos que èra un car-
neiro è non iba pá caça, cóntame tamên.

I: È non iba; purque entonçes ti currías toda a nuite tragh do
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carneiro è o carneiro non iba prá caça. È entonçes así que te far-
tabas de correr tragh do carneiro, o carneiro marchaba, è, è pele-
abas è peleabas cuel, pèro prá corte non-o mitías, non èras
capás.

E: Entonses disían que... o mighmo cunha vaca è cos outros
animales.

I: È o mighmo che formaba unha forma dunha vaca è non èra
unha vaca.

Unha ves Domincos do Roque ¿pòdo di[çir]? Unha ves
Domincos do Ròque, levantouçe a, aí ás tres da mañán; è che-
ghou á eira è tiña unha vaca comendo no millo, no pallòte.
Estaba comendo no millo è vai el è dixo:

-¡Vaca tò!
È vai a vaca è douçe en formar è en envistir cara a el, è vai el

è díxolle:
-¡Mi madre, è cômeno-lo millo todo!

È el, cos outros na caça xa esperando por el que quirían salir
pròn traballo è el correndo tragh da vaca. A vaca botoua da çúa
eira que lle cumía o millo todo è fui prás còles do Cançèlo.
Cheghou ás còles do Cançèlo è a comerlle alí. 

- Pois teño que llas turnar das còleh do Cançèlo.
È di el, así que se fartou de correr toda a nuite, non dixo

nada, nin dixo “arnèghado sea o dèmo” nin a nada è deixou a
vaca. È ó outor día fui mirar: nin había o millo comesto nin-as
còles do Cançèlo.

Açí que couças desas habíaas.
E: Cousagh desas habíaagh pèro eso contábano os vèlloh,

pèro eso viuo a xente nòva, da túa edá, è todo eso.
I: Eso viuo unha persona da miña èdá, que tèn sobre, corèn-

ta è sète anos.
E: Corènta è sète anos. 
I: Eu eço non-o vin, pèro a el çintinllo diçir. Dixo:

-Eu currín toda a noite tragh da vaca, è a vaca, unha vaca
boa que metía medo, è eu sin, sin me dar conta de que a vaca
façía eço. Porque eu pençei que èra vaca, de çèrto; è non èra vaca
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que deghpois nin comiu o millo nin comiu as còles. È dixèno
que èra a for[ma], a forma do dèmo.

E: ¿È contra o dèmo que fasías, cando...?
I: Contra o dèmo había que desarnèghalo.
E: ¿È a eso como?
I: È ó desarnèghalo marchábache; tirábache cagh paredes è

marchaba.
E: ¿ Pèro como o desarnèghabas?
I: ¡Arnèghado sea o dèmo, san Silvestre!
E: ¿Sèmpre o mighmo?
I: È sèmpre o mighmo, ou te porsinabas...
E: ¿È xa pasaba o medo?
I: ... è entonses el marchaba:

-¡Arnèghado sea o dèmo, San Silvèstre!
È ó façeres eço, entonçes o dèmo non che façía caço porque ti

non fasías ca[ço]. El paresíalle que ti que non estabas contra o
dèmo, è entonçes... pèro se lle façíax caço, o dèmo, corrías tragh
del toda a nuite è púñaseche en forma de animal.

E: ¿En forma de animal?
I: En forma de animal
E: ¿De persona nunca?
I: De persona non, de animal, en forma de animal; è botába-

che aghrúgh coma persona. Aghruábache.
E: ¿Como èra o...?
I: Botábache un aghrú coma a forma dunha persona. È dis:

-¡Diòs mío! ¿Quèn vên aí?
Prò deghpois púñaçe en forma de animal.
E: ¿È eso èra sobre todo, no, máis què nada pologh camiños

donde pasaban mortos...?
I: Eso por camiños donde, non; por eghemplo, polo Vade

Vilare, èra un camiño tapado cun pinal... èra un camiño donde
non pasaban mortogh nin nada, èra un camiño aquelado. Como
por eghemplo, chamábamoghlle os Nabais, aghora donde hai
unha carretèra ¿non? pèro chamábamoslle os, os Nabaix è eí
apareçíaçe çèmpre eço. È entonçes ibas pra Furníx, que ti sabes
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ondi ê Fornix, è íbamos pra Furníx è entonses alí, botábache un
aghrú, ou che diçían:

-¿A onde vas Carme?
È ti diçías:

-A Fornís.
-¿Lògho quès que vaia canda ti?

È ti non vías ninquên; è deghpois diante vías un carneiro:
-¡ Ai! - dixo - ¡Ai Diòs mío  onde hai un carneiro! Hai que

o levar pró lughar.
Púñaste a correr tragh do carneiro pèro pró lughar n’o tra-

ghías. Non había caço que non viña. È corre, è corre è corre, è se
lle diçías:”¡Arnèghado sea o dèmo, san Silvèstre!” o carneiro
marchaba.

E: ¿È nagh casagh, cando estabas na casa?
I: Non, nagh casas non deço non apareçía, non.
E:¿O dèmo non?
I: Non.
E: Pèro non desías que parese que a xente quedaba sin fala

ou...
I: Buèno, eço paça na cama, eço pásame a min aíndä, ¡èh!

Quedas, apèrtáçeche coma o, açí un, unha pesadilla ghrande, è
entonçes ti, unha cousa que non che deixa falar è ti tès o conoçi-
miènto de falar è eço inda me paça a min tamên. Pèro...

E: Entonses ti dis que ê o dèmo aínda.
I: È eu digho si çerá o dèmo que me atenta, que demais eu

non vexo nada ¡èh!, a verdá ê que non vexo nada. È ghrimos
desos eu tamên-os teño, pèro non vexo.

I: ¿È pasouche alghunha ves de te asustares tamên co dèmo,
a ti tamên, non?

I: Buèno, eu co dèmo a diçi-la verdá, así en forma de, de ani-
mal è eço eu non-o vin, ¡èh!

E: ¿Pèro agh vèllas así coma túa nai?
I: Pèro miña nai çi, miña nai çi. Miña nai viña do Fesuíño

busca-las vacagh unha ves, do monte, do prado, coma ti sabex,
è entonçes cheghou ó Brañal, que sabes onde ê. È entonses vai è
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non viu vacagh nin viu nada. È agh vacagh viñan de diante è
entonçes dixo èla:

-¡Ai, Diòs mío! ¡È marchánome agh vacas!
È vênse correndo è dèno en cae-las paredes todas è dixo:

-¡Ai, Diòs mío! ¿Que andará aquí?
È resulta que caeran-as paredes todagh do Brañal. È dixo:

-Mañán, alí andou xente tirando con paredes ...
È èla marchou asustada pençando, cun medo non; pèro

pençando que èra xente que tiraba ah paredeh. Ó óutor día fui
pró monte e as paredes todas irghidas.
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ETNOTEXTO 4 [CD 1 / PISTA 4]
Roo - Santa María de Roo - NOIA

Informante: Un veciño, 76 anos, labrego.

Data: Xullo de 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

As diversións e a mocidade de antes
È poise na, nas casas façían, formábase un baile nunha sa[la],
nunha casa è coa misma prinçipiábaçe a toca-la pandèreta è
veña baile: a ghòta, a muiñeira, o pasodòble, o valse. È en fin,
tódolos bailes que había: dança, maçurca, todo que aghora non
había estes bailes modèrnos de, de abraçarçe tanto, de apretarçe
tanto. Eço non, çeparados un de outro. È entonçes si, aquelo
daba gusto. Ademais, as mullères, daquèla iban coas saíñas asta
alá abaixo, a casi a rastro do chan; pèro despois, este, a bailar,
poise non nos freghábamos nada, estábamos separados, è, en
fin. Non había bicos tampouco no baile. Eso, os bicos èra cando
íbamos, por eghèmplo, íbamos açí è estábamos nun çitio tal;
pèro cando çe lle daba un bico a unha mullèr xa èra unha couça
moi sèria: ¡Diòs nos libre deço! Daquèla a couça èra, èra un
çaghrado. Hoxe non. Hoxe xa non çe, xa çe abraçan os moços è
as moças, andan abraçados xa por aí adiante, á vista da xente.
Nôs cando nos abraçábamos naqueles nòços tempos, hai çaçen-
ta anos, çincuènta anos, daquèla daba ghusto, que cando mirá-
bamos prá nòça mòça non, ninguên lle podía chiscar ¡èh!
¡Coidadiño! Estábase mirando pra èla è mirábase coma pra
Diòs, non çe lle tropeçaba; asta cando èra nos açunto de, de pidi-
-la mòça, ¡ai!, daquèla çi, daquèla çi que daba ghusto. Cando lla
daban a un, pèro cando lle diçían que non, ¡ai, cando lle diçían
que non!, entonçes si; entonçes que viña un, poñíanselle os pelos
de punta. 

Eu tuven unha mòça, eu tuven unha mòça que fun, fun, con
èla, çète, çète meçes è medio è non lle, non lle trope[çei], non lle
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tropeçei nin nun pelo da roupa. ¡Nadiña, nadiña! È miraba pra
èla como para, pra, para María, para María çantíçema ¡alabado
çea èla! Pèro, claro; eu despois, vai èla è díxome un día, unha
noite cheghei, que eu iba çèmpre moi contento pra alí, eu che-
ghei alí è cando cheghei vai èla è díxome, cheghamos á pòrta da
caça, salimos do baile è cheghamos á pòrta da caça, è entonçes
díxome èla: 

-Mira, non volvas máis. 
-¿¡Como dixèstes!?
- Non volvas máis, que non què[ro]...
- ¿È lògho por que?
- Porque non quèro ter moço, eu non què[ro].
- ¿È lògho cando queiras ter moço -díxenlle eu- cando

queiras ter moço, non me, non me has de falar?
È dixo èla:

- ¡Ai despois, veremos!
Eu salín de alí, meus hòmes, fomïando. Salín fomïando por

arriba polo camiño arriba astra cheghar á casa. Aquèla noite non
dormín. Foi unha couça que, ¡Diòs nos libre que hoxe çentiran
tanto as cousas como sintíamos nôs daquèla! Hoxe non hai ver-
ghonça: tanto lle tèn que lle dighan que vaia coma que non vaia.
Se vai, vai, è se non vai queda. O que, o que si, que cando van,
xa van con èlas amarradas, xa as lèvan preças. Se ê un hòme
lévaa preça a èla, vai enghanchada nel. Açí que, non se çabe...
hoxe non se pòde diçir nada. Pèro se volvemos á aqueles mun-
dos de antes, aquèlas trouladas, aquèlas folïadas, aquèlas
pandäretas, aqueles brincos, aqueles tal, aquèlas tombadas,
cando íbamos ós herbales, que íbamos por:

- Vou ir á hèrba a tal sitio.
Entonçes çalíamolle alá. È entonçes veña á tumbada polo,

por aqueles pra[dos], prados abaixo. ¡Ai Diòs mío! ¡Onde van
aqueles mundos! Pèro eço èra á vista da xente. Víao todo o
mundo cando façíamos esas cousas. Aora do rèsto. ¡Çèmpre
houbo algho hò!, çèmpre houbo algho. Pèro non açí como agho-
ra, ¡contro! Aora, aora ê unha barbaridá, meus hòmes. Non çe
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vos pòde andar. È pònse, arriman o fuçiño como çe nada, eu,
pareçe que querían quedar peghados xa toda a noite ou todo o
día, se están. Paçan por diante da xente: ca, xa non ven a nin-
guên, non ven máis que un ó outro. Tropèçan nun è tropèçan en
calquèra, porque non ven, cando van. Eu véxoos aghora, ¡meu!
Eu aora teño çätenta è çeis anos, è eu estou falando daqueles
tempos porque estuven naqueles mundos è máis aora estou nos
de aghora ¡Ai Diòs mío! Estamos perdidos. Ê dicir, perdidos
non; que, total, como çon todos. Se fora un sòlo ou dous ¡buèno!
èra unha verghonça pró que lle paçaba, pèro aora son todos è, è
a, a nai que tèn unha filla è non tèn moço xa di:

-¡Ai Diòs mío! ¡È pois a miña filla non tèn tanto mal, è pois
a miña filla podía ter moço coma outra!

Xa quèren que o teña, xa quèren que o teña. O mundo está
perdido. Buèno, xa será o que sexa. Asta outros tempos, ha de
haber tempos mellores que estes è mais máis malos. Pèro, polo
de pronto, eu nestes xa vexo.

44

Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías



ETNOTEXTO 5 [CD 1 / PISTA 5]
Ameneiro - Calo - TEO

Informante 1: Unha veciña, 60 anos ca., labrega.

Informante 2: Unha veciña, 60 anos ca., labrega.

Data: Febreiro de 1982.

Gravación: R. Alvarez Blanco, L. González Tosar e 

H. Monteagudo Romero.

Transcrición: X. Graña Núñez.

Fonte: AGO.

Algúns retallos da guerra do 36
I1: Eu taba aí diante a pòrta, pèro aínda èra nos primeiros días,

daquèla... inda non había, non se sabía o que iba, a pasar. Eu, taba
así arrimada, había aí máis, así, foi cando, apuntaron os fusiles è
que abaixase a man; deberon de pensar que estaba saludando en
puño en alto, è eu na miña vida en puño en alto salu[dara], salu-
dara; è, así que buèno hò. È meu irmán Manuèl, que inda lle dixen
o outro día aí, que, meu irmán Manuèl non, èra o máir novo, èra
un neno mimado, así moi... È vèu aí unha mullèr cando se empe-
sou o Movimiento, vèu unha mullèr de aquí da, da nòsa al[dea],
da outra aldea de aí de baixo è díxolle a miña nai: 

-Pèpa, bota o, bota o teu Manuèl pá Habana pa onda seu
pai que... tamên Kharsía de, do seu, bota o seu, è Liñare-lo seu,
è, è botas, que os cartos téñoos eu. 

È dixo: 
-Buèno. Pois si quère marchar.

È díxollo, è dixo el:
-¿È eu que vou marchar se eu non lle fixen mal a ninguiên

è por que eu vou marchar? Que... ademais vai, se non pòdo
pagha-lo, o viaxe quedades empeñadas pá vòsa vida, que èra
moi... è dixo: 

-Buè[no], se quères marchar, marcha que...
Pèro non quixo. È despois foi cando, tu[vo], tiña que ir pola

súa quinta, que èra do trinta è seis. È, è despois non se presen-
tou, cando iba busca-la cartilla díxolle un: 
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-Manuèl, non debes de ir busca-la cartilla que, ti ó millor,
vaiche a, vaiche a pasar mal 

Un compañeiro, un que èra pariènte de aí de, èra dunha
familia moi rica aí embaixo. È è el foi pèro despois empesaron a,
a prende-la xente, è non foi, non foi ó... pèro el, a el non-o per-
seghían pa nada è, è entonses volveu a vir esa mullère, esa que,
que lle ofresera os cartos. È esa mullèr tuvèra un fillo, que des-
pois tíñao na, en Buènos Aires, que fora tasista; è así na eira tiña
un, un cubèrto è alí tiña unha, pèro un cubèrto bèn, tíñalle unha
cama ó fillo amaise, cun, buèno unha cama bèn pòsta pa cando
o fillo cheghaba co còche, a Alteira de, xa entraba pa alí è non
iba á casa onda súa nai. È díxolles:

-Heille deixala... è Manuèl que vaia durmir alí.
Volveu outra vez, dixo:

-Que vaia durmir alí á cama do meu fillo, que lla hei de ter
eu xa arreghlada, heille ter alí unha vèla, heille ter todo arre-
ghlado è que vaia pa alí. 

I2: Daquèla non había lus.
I1: Daquèla non había lus. 
I2: Buèno, non había lus...
I1: Nôs tíñamola, pèro èla n’a tiña que alí èra un cubèrto; è

entonses, buèno, aquèla noite foi. Tíñalle unha vèla á beira da
mesa de nòche è mais un, un plato con, con castañas, cousa, que
el xa iba senado. È foi varias noites, pèro despois un día, tiña
que salir sedo antes de que o visen os, os vesiños claro, porque
se non podían... È un día vèu è dixo, que el que non, vèu pola
mañán è dixo: 

- Non volvo máis dormir alí, que, que me parese que me
viron. 

È, è a finada de mi madre dixo:
- È ¿ti viches...?
- Si, eu vin que o, que, que, buèno, que me viron salir de

alí.
È èra noi[te], è á noite, comeu, xa, así á sarrada da noite, aí...
I2: Aí foi cando nos esconderon de todo, è cando...

46

Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías



I1: Buèno pois ê o que eu digho. È despois, tuvo mirando aí
na eira non sabía que rumbo había de collere, nin sabía se fose,
se non fose, se... è, pèro aspois vèu è dixo: 

-Eu vou ir pa alí pá, pá carballeira, asta aí ás tres da
[mañán]; è despois veño pá casa que despois... -daquèla hòra
rara èra a ves que viñan- è, pèro asta esa hòra vou ir pa alí. 

È foi, colleu por aí arriba è foi. È mismo ó saltar para alí tíña-
mos nôs a casa de, de miña abuèla è mais de miña tía, miña
abuèla xa morrera; è, vighilaban a casa porque lle paresía, anda-
ban en busca de Èduardo è paresíalle que alí que iban a, eles,
claro; que alí foi onde colleron unha ves a Èduardo.

I2: Collérono en blusa.
I1: È, è mismo ó saltar así un valo pa baixo pó, pó camiño xa

lle dèron o alto. Collérono, è levár[ono], tiñan o còche na carretè-
ra eghta alá arriba, levárono pá carretè[ra], pá, pó, pó còche,
metérono no còche è alá nese sitio...

I2: No Rueiro.
I1: Onde lle chaman O Rueiro, que daquèla non había casas

ningunhas, mandárono baixare, è disparáronlle, pèro el meteu-
se por un barranco, doulle a vòlta è, è Manuèl, eles foron mirar,
pèro Manuèl non aparesía. Crusou unhas curtiñas, crusou
unhas curtiñas è crusou... pèro Manuèl èra pola mañán, Manuèl
non aparesía. Èran ar dose è Manuèl non vèu, èran as tres da
tarde è Manuèl non vèu, ¡è claro!, pois algho lle pudo pasar. Alá
xa lògho èra a tardiña cheghou Manuèl, todo pingando, cos...
todo, buèno co, de andar polo, polo, por, polo, polas curtiñas è
polos, cos pés pingando è os pantalóns por baixo todos pingan-
do, è sentouse, así á beira da lareira, è díxolle a filla de, a finada
de mi madre: 

-¿È ti que, ti onde tuvèches hò? -pèro el non dixo nada-,
¿pèro onde tuvèches, ti onde tuvèches?

È non... Despois vèu a madriña del, que èra de aí de, doutra
aldea, è díxolle a finada de mi madre: 

-Comadre, Manuèl debeu, débese, débeseme de poñer mal
da cabesa, que cheghou aghora è non dá unha...
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È èla èra moi parrandèra, así moi...  è dixo: 
I2: Èla tamên tiña o fillo preso. 
I1: - Deixa que, ¡ala!, vai alí, trai medio cuartillo de caña.
È entonses, empesa[ron], dêronlle unhas còpiñas de caña è o

hòme empesou a, a cantare. Dixo o que lle pasara. È derde aquè-
la, xa foi cando se escondeu de todo è alí, è así ghanou a súa
mòrte que... è despoise, anduvo escapado os tres anos, asta que
despois se foi presentar a, que foi ese que tuvo que ir ca, ca cha-
queta prestada, que nin chaqueta lle deixaron. Bo ê, bo ê deixa-
lo a el, que como disía, como lle disía Ricardo Otèro a, ó irmán: 

-Non díghar nada, non dighades donde nos, donde me
viches que se, se nor ven cáivolo, cai, cáeno-lo pelo.

È díxolle o irmán 
-Òh, o pelo non èra nada, que che volvía a medrar, o caso

ê que che caia a cabesa.
I2: O caso ê que che caia o pescoso. 
I1: Que che caia o pescoso; è, è a Manuèl tamên, bo ê que, a

chaqueta...
I2: È lògho cando taban no monte, el e mailo portughés aí na,

na Estivada è foron os falankhistas de Òrtòño è leváronlle a...
I1: A roupa que tiña.
I2: A roupa, è despois pasaron con eles por aí arriba, con èla

por aí arriba ó lombo, inda, inda pasaron por diante da pòrta pa
se rir aínda de nôs. Nôs tíñamos moitisma roupa desas de camas
è...

I1: ¡Buèno hò! ¡Traballamos, buèno non, non traballamos
nada, que nôs nunca frío na cama pasamos! Pèro levar, leváron-
nos todo.
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ETNOTEXTO 6 [CD 1 / PISTA 6]
O Outeiro - Carreira - RIBEIRA

Informante: Un veciño, 24 anos, mariñeiro.

Data: Xullo de 1995.

Gravación e transcrición: X. A. Pena Romai.

Fonte: AGO.

A pesca no banco sahariano
Ê unha vida, bonita, si, o traballo ê bonito, ves, tas no mar, unha
vida moi, dikhamos, dentro do que che pòde cansar o, o traba-
llo pois, sosekhada. Personalmente a min pois, estar no mar,
navekhar, o sòl, ver as estrellas, ás veses ver unha puèsta de sòl
na, na sona marroquí ou pola, polo sur das Canarias ê moi dife-
rente a como a podemos ver aquí; ver unha chuvia de meteòros
con sièlo estrellado no medio è medio do mar ê, ê impresionan-
te, máis impresionante ê ver unha tormenta, que che colla unha
tormenta no medio do mar. Así como ê impresionante ê, aco-
khonante, lò. 

Tamên, pois si, ê bonito eso, lò, navekhar, ver oitros bárcose,
ó teu lado è saludar á xènte doitros barcos ou incluso falar pola
telefonía con eles. Ê khodido porque, moitas veses veste impo-
tente, lò; estás, limitado aí nunha dimensión de, de madeira ou
de fèrro, nun habitáculo dentro do que pòde ser un barco khran-
de na, na khrande estensión do mar pois ê moi pequeno. Cando
hai, temporal, pois veste impotente porque non, veste impoten-
te, que está o mar a, estás á mersede do mar è non pòdes faser
nada pa, nin pa ir pa tèrra nin pa nada. Ás veses non, ê, êche
imposible navekhar, polo mal tempo, pola, pola cantidá de
vento è òleakhe que hai è non pòdes navekhar porque o mar
poder, pôdeche desfase-lo barco; è tèste que quedar, á capa, lò.
Á capa chámaselle cando hai mal tempo, a non poder navekhar,
lò; pois quédaste, ê o que se lle chama atravesa[do], medio atra-
vesado á víä, ao amparo do vento, lò, cortando así, medio de
travês da proa do barco. A proa ê a parte dianteira do barco
¿non? È nin, nin moi direito ó vento nin moi atravesado, lò; pa,
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dikhamos pa cortar o vento è as òläs, pa estar máis á mersé das
òläs pa, ó vaivên das òlas, lò, pa que non che, non che colla tan
de cheo o, o òleakhe nin o vento, ¿non?

Veste impotente tamên pois cando, cando tès unha avería.
Personalmente eu can[do], son mecánico, è teño sufrido averías
è, è vamos, non pola dificultá en si por arrekhlalas sinón polo
tempo que che pòda levar; porque o mar, si, o mar ê moi khran-
de, pèro, tès barcos navekhando, barcos pesquèros, mercantes,
pasando dun lado pa oitro, que... por sièrto, os mercantes si non
che respètan moito a distansia que debían khardar de navekha-
sión, sèmpre se che mèten moito na, na còsta, moitas millas
adentro da còsta pa, pa aproveitar, vamos, pa khanar tempo è, è
consumo, lò; è, crean moito pelikhro ós barcos que estamos pes-
cando, lò, que non ê o primeiro caso de pelikhro de envestir
outros e de embestida è, è afundimento, como sa tèn habido, lò. 

Impotente pois nunha avería cando, tès unha avería è pôde-
che levar tempo ou non tès un repuèsto è tès que entrampar,
dikhamos, co que tès a bòrdo, lò; faser ó millor unha pèsa a
tòrno ou, ou soldar por non ter un èkhe de repuèsto ou äsí; è ó
mellor pois, vênche o patrón, o patrón de pèscä: 

- Pois apura aí, que vèñen aí un, vên aí unha sèrie de bar-
cos è...

È, è vamos, acokhónache máis porque ¡coño!, vèñen barcos ê
ó mellor veranos ó mellor non... porque os mercantes moitas
veses van co piloto automá[tico], o automático, è entèraranse ou
non. È acokhónache, lò; è, è veste nekhro pa, pa en menos tempo
do que che fai falta arrekhlar eso. Se ê nunha sona de, de nave-
khasión como ê o Estreito de Khibraltar, pois vamos, ê, ê moi
acokhonante, porque hai sèntos è sèntos de barcos entrando à
salindo nunha sona moi, moi estreita. 

È despois, ¿que máis? Pois, que teñas unha averíä è n’à
pòdas arrekhlar; quedas á mersé de, á mersé do tempo, das òlas
è, si tès un barco, que, sèrca que che pòda traer remòlque pois,
aínda, aíndä; pèro que non teñas nincún barco sèrca, o remolca-
dore estea moi lèxos ou ó mellor non pòdas sekhir polo mal
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tempo, estás á mersés do tempo, que che pòde levar ou bèn mal
a, mar a fôra, ou bèn cara a unha sona donde están pescando
barcos ou están barcos ó mellor á capa, è a millor moitos barcos,
de pèsca, non están preparados debido ó seu tamaño como pa,
pa levar un remòlque dun barco, coma o nòso, das dimensións
do nòso. 

È... ¿que máis? O mal tempo; si, o máis, o máis, o máis que
che acokhona ê o mal tempo. Si che lèva mar a fôra, pois non
tanto, porque mediante a, a telefonía è, è sistèmas de comunica-
sión que hai pois, por satêlite xa, xa che localisan ó instante as,
as costèras è máis os sistèmas de lante, de salvamento, lò. O
maiòr problèma ê si che lèva pá tèrra, pa cara ós, uns arresifes,
cara... vamos, ê o maiòr problèma que encalles ou, ou que vaias
varar o barco, que che pòde desfaser o barco todo, lò; ese ê o
maiòr problèma. Pèro vamos, dentro do, do que cabe nunca
estás sòlo no mar; as comunicasións hoxe día están bastante bèn,
è sèmpre pois, pòdes dispoñer dun barco sèrca que, malo será
que non estea un barco de salvamento, si non ê dun país ê de
outro, ou un barco pesquèro alí sèrca ou, ou alkhên que, a moi,
a moi lèxos que estea pois malo será que non, que non che estea
a, a me[nos], a menos de dose hòras de ti, lò. 

Sobre as, os diferentes artes ós ¿ós que traballín? Pois, ò sea,
no que estou aora ê o que lle chaman o pincho, que xa falín antes
un pouco del. Vamos, ê unha, dikhamos un, unha sèrie de
cordèles de chi... de fí[os], de, de fíos, lògho, de, de material de,
de tansa, que lle chaman. Unha sèrie de cordèles postos no mar;
van balisados, ò sea, postos no mar por pèdras no fondo è por,
por bòias è, no, a flòte, lò, na superfisie do mar, pa, pa akhuan-
talos a unha, a unha determinada altura, lò. Pôdenche levar
unhas bôlas no medio pa lle dar o, o arco que ti quès, a, ao arte,
ao arco da, da curva que crea o aparello, sekhún o, o peixe ó que
traballes, lò. Despois cada, cada pèsca pois tèn a súa teoría de “a
tantas brasas ê millor” ou, ou “a tantas brasas ê millor unha
bôla, ou ê millor unha pèdra, ou unha pèdra máis pequena ou
unha bôla máis khrande”. Ê unha sèrie de, como dikho de, de,
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de cordèles dikhamos, que cada tantas brasas lèvan uns ansuè-
los, que lèvan carnada; carnada ê un determinado peixe, que se
lle mète pa que o peixe pique, lò, pa que o peixe en cuestión que
vas pescar pique. È dáslle un tempo de, dikhamos de repouso
pa, pa que o peixe coma, lò; è depois valo metendo, valo meten-
do por un aparello que lle chaman halador; halador ê un apare-
llo hidráulico, un aparato hidráulico, ò sea, hidráulico ê que se
mòve por, por aseite, lòkho, por forsa hidráulica, de aseite; è tèn
un, un disco khrande pa, que che tèn coma unhas, coma unhas
mordasas, que pola parte de arriba, sêrraseche; por dentro tèn
unhas khías, ¿non?, è ó chekhar ás parte[s], á parte darriba, khi-
rando o halador sêrrache è môrdeche a madre pa ir metendo
¿non?, porque eso pòrta moito do mar, pesa moito è tès que ter
alkho que che akhuante bastante bèn, pa ir tirando por èla. È
pois ó ir metendo, ó ir dando vòlta, cando dá un cuarto de vòlta,
pois a, a khía que tèn por dentro vaise, vaise estreitando è, è as
khías van abrindo; as, as mordasas van abrindo è van soltando
a madre; è van caendo na cubièrta.
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ETNOTEXTO 7 [CD 1 / PISTA 7]
Friamonde - Callobre - A ESTRADA

Informante: Un veciño, 55 anos, labrego.

Data: Xullo de 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

Se eu fose crego
Había cèrto suxeito, que taba falando un día, è dixo: 

-Se eu fose crègho, había zampar cada domingo un ser-
món, que había poñerlle de pè os cabelos ó máis valente.
Sòlamente había tratar máis, namais ca do infèrno. ¡Olla! Non
hai frábica que tanto diñeiro teña dado. 

-¿È que había decire? 
-Cala, que aí che vai un sermón:

Queridos frighreses, queridas frighresas, que eu estoupe
como unha castaña, que eu ado[eza], adoeza coma os cans, si
antre vôs, si hai antre vôs quèn se teña nembrado de morrer.
Traballades è comedes coma bestas, sin vos acordar de que ten-
des un mighallo dunha alma, que pòde arder nas caldeiras do
infèrno. ¿Vôs sabedes que ta, como está feito o infèrno? ¡Que
habedes saber vôs, larpeiros, que habedes saber vôs! Fogheiras
de lume por aquí, fogheiras de lume por alí, fogheiras de lume
por acolá, dèmos con, con còrno na tèsta moi ghrandes; nestou-
tra banda vên outro dèmo cos dentes arrèghañados, è botando
lume polos ollos, è pétavos co rabo no fuciño. ¿Vôs pensades
que facedes, podedes alí facere, como facedes aquí antre vôs?
¿Ferrarlle cun ta, cun sacho na tèsta a calquera è ir dar parte ó
xusghado? Alí hai que roelas, hai que arder como unha cañòta
de carballo. È sòlo vos queda un remèdio: vendei todo canto
teñades, asta quedar sin camisa, que tampouco Cristo a tiña
cando naceu, è mais èra un santo. È todo o diñeiro que poidades
xuntar, traíno pá casa de Diòs; mais n’o empreedes en catro
zarapalladas, como caixóns de difuntos, pèrnas de cera, eso,
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todo sirve è todo ê bo pa ghaña-lo cèo, pèro hai cousas que tèñen
preferència; tal como, xughádar de boi, xamóns, diñeiro pa
misas, carneiros, becerros... 

Dise:
- Òvos n’os traades que ó millor salen chocos.

Xacinto dos Carafunchos
Xacinto dos Carafunchos èra un hòme que lle ghustaba moito ir
á ighresia, è nunca perdía unha misa por moi apurado que
estuvèra. Collía, poñíase ar ciròlas de estopa, collía a vara que
tiña pa ir cas ovellas è marchaba direito á misa. È aquel día
tamên-o fixèra, como moitos máis. Resulta que tiña unha òfreta
feita polo fillo máir vèllo, que lle taba na ghèrra. È tuvo no alta-
re, dando beixos no, no chao do altare. È resulta que tántor dou,
è tántor dou, è tántor dou, que as ciròlas empezaron a reghañar
por cèrto sitio, que non ê pu[dente], prudente nomear aora. A
xente ría que non tiña traza; o cura, miraba pa atrás è meteu na
boca, en ver do calis, meteu un candeeiro, polo, polo que facía a
xente. È entonces, cando saliron da ighresia, díxolle un compa-
dre del: 

- Vente, hòme, vente, vente. Vente.
El saleu no medio da máis xente, todo tranquilo. Dixo:

- ¿Pèro que quères, hò?
- Vente, hòme, vente, vente, que parece mentira en ti, que

inda ès algho ó caso è que viñèras pinta-lo escándalo que pinta-
che na ighresia.

- Pèro, ¿como que escándalo? E lògho ê èscándalo porme-
ter, por facer unha òfrèta que fixen polo fillo que se me librara
do servicio das armas...

Dixo el:
- Buèno, hòme, buèno. O fillo libraríachese do servicio das

armas; pèro o que ê ti, fartácheste de amostra-los barròtes, polo
burato das ciròlas.
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ETNOTEXTO 8 [CD 1 / PISTA 8]
Fefiñáns - Santa Mariña de Cambados - CAMBADOS

Informante: Un veciño, 49 anos, mariñeiro.

Data: Xuño de 1976.

Gravación: R. Álvarez Blanco.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O marisqueo na Ría da Arousa
Pèro aora a navalla, que vên sendo o espadín, hai pouco. Que
antes traballaban as mullères á man, cos dedos, pescábanas cos
dedos; pèro aora xa dixen que disde que foi da òrquilla, nin pó
rasto nin pá òrquilla, porque os de òrquilla mêtense ó mar, que
tèñen uns monos, feitos de akhua, è mêtense asta o pescoso. Tiran
a òrquilla, enclávana na tèrra, è tèn uns dentes moi khrandes,
moi xuntos, espalancan è mòrden. Tèñen que traballar en area,
nos lombos de area, è levantan pa arriba è vên o espadín todo. 

È antes tamên había moitos lingueiróns, que lingueiróns, al-
khúns inda hai, prinsipalmente en ese sètor da Toxa, en eses lom-
bos que hai aí contra o Khròve. È iban as mullères, embarcadas,
a eles. È, o tempo deles ê aora polo mes de, de marso. È cunha
fiskha, que a fiskha chámaseñe un cacho dun, dun alambre è, de,
en diante lèva un pouco fèrro, faséndoñe coma espèsie dun anete
cun fío cun, akhusado. Äí ca fiskha, vense os buratos, que os
buratos dos lingueiróns, ê un burato que está, abaixo, miti[do], el
está mitido na tèrra, è pa arriba tèno abèrto así coma... son dous
xuntiños. È eses dous xuntiños hai que meterñe a fiskha, è xa se
ve, è xa se sinte no li[ngueirón], colle-lo lingueirón, è traise pa
arriba. E ás veses, cando os lingueiróns, disimos nôs que non
están de morrer, pois, hai que petarñe, non hai, que non hai bura-
tos, entonses pétase cos pês, è botan pa arriba akhua. È ó botar
pa riba akhua mêteseñe a fiskha è xa se còlle o lingueirón. Anque
o lingueirón, nunca tuvo tanta asètasión coma o espadín, porque
o espadín, a comida do espadín ê blanca, ê sustansiòsa, ê moito
millor. Tamên sèmpre a pakharon moito máis. È a do lingueirón,
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pois, ê dura, è ê moi areúda; è, eu sea de que a do lingueirón
nunca, nunca valeu tanto. Pèro aora como hai escasedá de maris-
cos, pois, pòs todo quèren. Porque tamên antes os relòkhitos, os
relòkhitos antes n’os querían. Os relòkhitos ê coma unha ameixa
esplanada, que tèn a cuncha que ê, ê feita, paresida, ikhual òn
relô. È tèn, a cumida moi ásida; porque antes cando había moito
marisco, ese pei[xe], ese marisco n’o querían, porque disque ñe
bombeaba as latas, bombeábañas co ásido que tiñan. E aora, què-
ren o relòkhito tamên. Quèren o carneiro. 

O carneiro, antes xa o querían, pèro moi pouco; anque o
ca[rneiro], a comida do carneiro ê millor, que ê máis dulse, máis
blanda, è máis sustansiòsa. Que hai quèn din que a mandan,
esportada para fôra, co nòmbre de ameixa espesial. È o carneiro,
¿ti sabes como ê o carneiro?

E: Si.
I: ¿Non sabes como ê?
E: Si, si.
I: O carneiro ê, è, tên a cuncha por fôra así cunhas raias, ê abo-

lado; è tèn unhas raíñas así por riba, khravadas è color amarillo.
È ese tômase aquí, xunto a Abelleira; que Abelleira queda aquí á,
á direusión de, de San Mikhèl, entre San Mikhèl è a Isla dä
[Arousa], aquí a Isla, aquí Camaxes, por acá do Vao, nun fanco.
Hai un terrèno que ê fancal, así que tèn fanco, è tòmase. Buèno,
tomar chámoñe nôs traballar a el e viren... è tamên se tòma aquí
polo, polo Khaliñeiro, pèro pouco. Äí polo Khaliñeiro, pouco;
polo lèste da Lobeira, polo lèste da Lobeira, aquí pola Lobeira,
tamên viñan moitas cunchas ante[s] mòrtas de, de, de carneiros.
È donde van cunchas mòrtas, ê que tamên van eles; pèro... È dis-
pois había a aròla, que a aròla... ¿Ti sabes eso? ¿Quères deso
tamên?

E: Si, si.
I: A aròla, esa xa, nunca tuvo asètasión porque... Ê un, tèn

unha cuncha larkha, è carne tèn moita, que está chea de carne; è
tèn... pèro ê unha carne dura, así un, eu sea que, a aròla nunca a
quixèron, antes; pèro aora tamên-a quèren. 
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O que sèmpre quixèron foi a bruxa. Nôs chamámoñe aquí á
bruxa, ó que, outros din que ê chirla, outros din que son ameixas
bravas. A bruxa, ê unha ameixiña así pequena, pèro en fòrma de,
un pouquiño máis abolada. È esa aquí tômase alkhunha è mán-
dana para fresco, para as, para tomalas pa, pás sopas, pa fase-la
sopa aí á parte de Castilla. Pèro, non ê tan boa como a ameixa,
pèro tamên se còme.

È, è dispois, de mariscos aquí tamên hai as samuriñas; pou-
cas, pèro aínda hai samuriñas. È hai as, hai dúas clases de samu-
riñas. Hai unhas que ñe chamamos nô-las samuriñas españòlas,
è dispois hai outras asamuriñas, as pròpias. Que, a españòla, ê
unha que tèn, que ê más, más plana, más redonda, è non tèn as
raias tan espatèladas como tèn a outra samuriña; ê un pouquiño
más longa. È a samuriña, aquí tômase, trabállase a èla, cos
bidríns, que vên sendo o aparello de vara; que nunha ocasión
estaban prohibidos, pèro aora seique pòden traballar a èlas. È
esas tômanse aquí, trabállanse aquí na ría, contra a, contra A
Puèbla, contra un faro que hai, que está antes de chekhar a
Villakharsía, que ñe chaman As Nòvias. Aí nas Nòvias, que son
sitios de fanco, porque a samuriña tômase millor nos sitios de
fanco, aí si. Aí nas Nòvias si que se, o ano pasado tomouse moi-
tas samuriñas; è más tômanse aquí, por fôra de Barraña; que
Barraña ê aquí contra o, pa alá da Barsa, entre O Cabo da Crus,
nunha ensenada toda que hai alí, antes de chekhar a Rianxo, è
Barraña. È tamèn se tòman. Por toda a ría se tòman samuriñas;
pèro aí, nesa parte de aí, dese, desa fancal, tômanse máis. 

È vieiras, as avieiras, a ría sèmpre foi sitio dèlas; pèro onde
más se tôman ê aquí, por fôra da Puèbla, contra A Puèbla, contra
o sinal do Maño, contra As Lobeiras, que son unhas pèdras que
hai aquí, entre Rúa e Ribeira, contra Palmeira. Alkhunhas contra
O Touro, na Sapeira; tamên na Sapeira se tèñen tomado alkhun-
has. En Sálvora, por baixo de Nor. Todo ese costado de naroèste,
aquí na ría que ñe chamámo-lo costado de naroèste, todos tèñen
vieiras.
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CD 2 .  PISTAS 1 A 7

ETNOTEXTO 9 [CD 2 / PISTA 1]
Quireza - Quireza - CERDEDO

Informante 1: Unha veciña, 55 anos ca., labrega.

Informante 2: Unha veciña, 55 anos ca., labrega.

Data: Xullo do 1980.

Gravación: R. Álvarez Blanco (E1), F. Fernández Rei e S. Tellado (E2).

Transcrición: X. Graña Núñez.

Fonte: AGO.

A rapa das bestas
I1.- [A parte dos cabalos son do Santo. Ese Santo ê o san

Lourenzo, que había unha señora, unha vèlla], que non tiña her-
deiros è deixou, as bestas pró santo. Entonces, como èla morreu,
os veciños, sèmpre lle tuvèron, que fóronlle apartando as crías è
que os, deixando alghún macho, vendendo os, os outros, crian-
do as, as èmbras pra, ou as femias, como lle queiramos chamar,
è eso foi inzando moito, moito. È entonces, cando ¡ai!, cando os
curas quixèron botar man do que había nas iglesias, tamên que-
rían vender as bestas. È esa xente de Sabucedo, uneuse toda,
foron onda o arzobispo a Santiagho è dixêronlle que se vendían
as bestas, que fundaban unha capilla de protèstantes, è que
renunciaban da relighión catôlica. È entonces, quedou seghindo
a rapa con máis fama, què nunca, è hai alghúns pròpiètarios que
tamên tèn alghúnhar bestas, è márcanas tódolos anos, è na, na
ianca, è rápanas, è a maior parte dèlas son do Santo, è son co que
fan a fèsta, è, è con cousas que, que van axudando por alí. Hai
tômbolas, hai, hai de toda a clase de, ¡buèno!, toda a clase de, de,
de, que pòde haber nunha fèsta, con moito ambiente. 

E1: ¿È as bestas onde están?
I1: As bestas andan todo o ano soltas no monte. Sôlo as lèvan

tres días, da rapa, ò sea que... lêvanas o vièrnes pola tarde, hai a
fèsta ó sábado, o domingo è o lunes; è do rèsto, sóltanas. È alí
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tèn un, un trozo grande de monte, è nos cruces tèn us, us, us
hòmes que fan ghuardia, día è noite, pa as ter aqueles trer días
alí, è están soltas no campo comendo. Ou sea, que pasa a
carretèra polo mèdio, è están dun lado è doutro. È inda que son
bravas, pois non son moi salvakhes, que xa van así, tódolos anos
acostumbradas coa xente. 

E2: Cando, cando amenazaron ó, ó arzobispo con facer a
capilla aí en Sabucedo, eso fai, fai pouco tempo, ¿verdá?

I1: Pouco foi, que cando os curas dixèron que o que había na
iglesia, que èra pra eso. 

E2: ¿Fai quince anos ou...?
I1: Inda non sei se os haberá. Non sei se os haberá. Non sei se

os haberá, non. Non hai moito. 
E1: ¿Como fan pra xunta-las bèstas?
I1: Vai a, o puèblo todo. Na alba do día, botan un, unhas

cuantos fuèghos, è tòcan a campana; è entonces vai o puèblo
todo. È vanas rodeando dun lado è doutro, è vanas rodeando, è
lèvan unhas cuantas bestas, xa, domêsticas, mansas, è aquèlas
van diante, acia ó puèblo, è os outros van dor lados, dor lados, è
hai moito quèn lle axude; porque, como, como ê así un, unha
fèsta así salvaghe, van os forasteiros tamên, è lèvan pois, un 
pau ghrande, è un tòrna dun lado è outro tòrna do outro, è faise
unha fèsta moi divertida. Buèno, è rodéanas todo con curros de
xente. 

E1: ¿Pèro os forasteiros pouco farán?
I1: ¿Um?
E1: Os forasteiros pouco farán, porque...
I1: Pois, fan o que pòden.
E1: Estarán a mirar.
I1:  Como todo ê xente nòva, fan o que pòden, è medo ós còr-

nos non lle tèñen, eles. Alghún lèva, alghún como cando non ê
prático, poise alghún písano; pèro, ¡bah!, eles, van andando. A
fèsta ê moi animada, tèn moito, moito, moito ambiente. ¡Ai!, aí
hai portugheses, hai franceses, hai cámaras de tèlèvisión. Esta
fèsta, vale, vale moito carto esa fèsta. 
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E1: ¿Pèro lògo lêvanas pra, pra un campo, un campo así
fechado?

I1: Si, lêvanas pra un campo, è despois tèn un curro, chá-
manlle o curro, que ê como unha plaza de tòros, pra as rapar; è
tèn estantèrías, ou sea asièntos, todo de metálico è cemento.
Estantèrías desto, coma estas estantèrías que se montan, buèno,
por aí aora nos comercios è eso. Tèn desas è máis tèn outro cim-
brado de cemento, è cobran, còbran algho... Ai, non sei o que
cobrarían este ano, pèro...

E2: Trescen[tas], trescentas pesetas.
I1: Trescentas pesetas, claro, por estar mirando como, como

lle cortan as sedas.
E1.- ¿È coas sedas que fan?
I1.- Ai vêndenas. Van pra cepillos. Cepillos, destes, estes

cepillos que, pois son de sedas desar bestas è antes tamên iban
seica pa colchón è eso, pèro aora os colchóns serán de espuma,
pèro as sedas son pós cepillos, toda a clase de cepillos ê de
sedas. Aora xa, xa emplearán tamên artificial, pèro antes, os
cepíllor de antes èran todos de seda natural. Pághanas bèn, vên-
denas por quilo. 

E2: Os cabalos, ê dicir, os cabalos son todos bravos, or do
Santo ¿verdá?

I1: Os cabalos son, è côrtanlle, tèñen todos unha urella corta-
da; ou sea a punta, un trociño da orella, or do Santo.

I2: Nò, os de San Lurenzo córtanlle os dous.
I1: ¿As dúas orellas?
I2: Si.
I1: Nò, eu creo que ê unha; eu creo que ê unha, ba, ê igual,

eso. È non llo deixan todos, ou sea que cada cabalo tèn, por
èghèmplo, vinte bestas; è aquèlas van con aquel cabalo. È se vên
alghunha de afôra, bótana; è se, se xurden dous cabalos, pele-
xan, mátanse; è cada un marcha coa súa, chámanlle a ghrea, si.
Cada un marcha coa... È ó millor, buèno cando êramos...
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ETNOTEXTO 10 [CD 2 / PISTA 2]
Loira - Seixo - MARÍN

Informante 1: Unha veciña, 60 ano ca., muiñeira.

Informante 2: Un veciño, 60 anos ca., mariñeiro.

Data: 1983.

Gravación e transcrición: M. Rúa Ferradás

Fonte: AGO.

Festa no muíño
È buèno, façemos papas, fixèmos papas, è, è cada un truio o çeu
açúcar; èra Carmiña de Pláçido, èra, dòn Manuèl o, o, marido;
èra, Ghoçê María, èra Roçalía, Perfeuta è Malucha è eu. È, è fixê-
molo no muíño, nunha lareira que había alí; è, ¡ai!, èra Miluca
de, de Conexo, tamên; è fixèmos nôs as papas è cada un truio o
çeu açúcar. Botámolle leite cunha mighalla de leite condènçado,
botámoslle o açúcar, estabámola, estabamos... Compramos uns
fueghèrillos, estabamos a, a comere, empezaron a botar nos
fuèghèrillos, è comémolase, no pè que había á pòrta; había un pê
de, de muíño á pòrta è èlí enriba daquel pê, comemos cadanceu
plato de, de papas; è despois cada un lavou, colleu ceu plato è,
è lavouno no río. Cando estabamos a comer empezaron a botar
fuèghos, empèzan a acudi-los rapaces da plaia... encheuçe izo
de rapacex; despois inda cheghou èlí a Ghuardia civil tamên.
Dispoise, apa[areceu], xa estaban as papar frías, comeramos as
papas è non-os acordara que quedaran dous platos dèlas, còlle
Miluca de Conexo un, è Carmiña de Plácido outra, è por riba, è
por riba da, da, do muíño por fôra, por riba da, de èlí da, a, coa,
co plato das papas; è foi cando cheghou a Ghuardia Civil a, a
meterçe con, con èlas, a decirlle que, andabamos açí.

Outra ves tamên fixèmose, coçemos castañax; cocemos castá-
ñase á noite, ¿è zabes quèn veu a...?, è María Ghesús de
Quirògha, è mais un irmán que viñèra da Amèrica; è comemos
as, as, as castañas no muíño; è mais, è fixèmos papas tamên è
comemos papas, èra un día á noite. È tanto chovía, tanto chovía,
que non ce podía zalir do muíño; un escuro, que non se miraban
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as uñas. È dispois, alá tíñamos un faròl no muíño, prendemos o
faròl è tira, pá de Quirògha. Èlí acabámor de...

E: ¿A fèsta?
I1: De face-la fèsta. Pazábamos cada broma do muíño que...

A vida no muíño
I1: N’o çei, çei que eu fun pró muíño, tiña, xa tiña dèçaoito

anos. Empeçei a ire, ècí de día, miña nai iba de noite, è eu iba de
día; pèro dispoise empeçei a ir, è de noite tamên è dormía no
muíño, è, è muía toda a noite è había que levantarçe múitar
vecex porque, claro, ce che acababa antes non tiña báscula nin
tiña nada pa peçar o millo, ècí que tiña que moer a, çaqueta por
çaqueta, ou çaco por çaco; è çe cadra como èran dúas ròdas, è
primeiro moías, botabas nun muíño e botabas no outro è çe
cadra acabábache un muíño è dispoise acabábache outro; ècí
que había que levantarce, cète ou oito veces de noite; è èsí paça-
ba, o tempo. È dispois polo, polo día, lavaba è, è viña de ves en
cando á caça, pèro... Teño dormido asta os catro meçes çeghidos
no muíño ... 

E: ¿Sin vir á casa?
I1: Nò, çin durmir na caça. Teño durmido asta os catro

meçex; è cando dormía na caça, muitar veces levantábame ár
cinco da mañá, è, è tira, ó muíño xa. 

E: È conte como, como lle paghaban...
I1:È, è moitos pagharon que non querían que lle maquiaçe.

Maquiar èra çacare, un pouco millo, çeghún fora a cantidade,
que truèran, o que lle perteneçía; un falare, a dès quilos de millo,
a dès quilos de millo perteneçíalle, a, a dès quilos de millo per-
teneçíalle un quilo, quitarlle un quilo. È ce non paghábanche,
claro, en cartos. 

E: ¿Que sacaban, millo ou fariña?
I1: Çacaba millo ou fariña, açeghún me fixèra falta. Había un,

chamáballe unha maquía, èra feita de madeira; è por un lado
levaba un quilo de millo, máis ou menos, porque no había
peças, è por outro lado xa levaba or dous; çi èra un çaco ghran-
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de coma de, de, dès cuncas, pois se levaba, vinte quilos, quitá-
balle dous quilos de millo, èçí.

E: ¿Canto tèn a cunca?
I1: A, unha cunca tèn dous quilos è, è media cunca, aquèla, o

cacharro ese chamábanlle a maquía, chamaban a maquía; por un
lado levaban un quilo è por outro levaba dous. Èra de madeira,
tanto a poñías dun lado coma doutro. 

I2: Aora... 
I1: Por aquilo maquiabas... 
I2: Aora...
I1: È nonhe, è nonhe, non tiñas... Dispois máis tarde pois xa

comprei, unha báscula, è entonces peçaba millo è xa deixaba çe
cadra o muíño carghado xa pra muitas hòras, porque peçaba,
peçaba o millo è xuntábao todo è, pèro cèmpre, tíñame que
levantare...

I2: Dille, dille...
I1: Téñome levantado ás catro da mañán...
I2: Dille...
I1: Ás tres da mañán açeghún 
I2: Dille, dille a cunca que èra un çestillo. 
I1: A cunca non, èra unha maquía, eu non tiña...
I2: Pèro nò, pèro unha cunca preghuntouche canto leva, tiña

dous quilos. ¿È un ferrado canto levaba?
I1: Un ferrado eu non, por ferrado non...
I2: Un ferrado (...)
I1: Èran deçaçeis quilos.
I2: Un ferrado collín, collín... trintèdous quilos.
I1: Pèro non, eue, eue...
I2: Pèro por eghemplo; pèro por eghemplo, a ver se me

entèndese... 
I1: È maise...
I2: tráioche un ferrado. A ver se me entèndes...
E: Pèro non, ó seu muíño paghábase por maquía.
I1: Siii. A cunca, non èra por ferrado nin por nada, paghábaçe

por, por maquía. O nòço muíño xa lle chamaban...
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I2: Buèno, vale, porque había alghún que deçía: mira, este,
véndeme medio ferrado de millo, medio ferrado èra oito cuncas.

I1: È despois traían, muito maquiáballes a fariña è outros
millo aceghún. È xuntaba millo è traía pa, pa coçer ou pa, pa os
çerdos ou pa, pár ghaliñas è traía, xa chamaban un muíño de
maquía porque xa çe, xa èra maquiar. Pouca xente... despois
máis tarde ci que paghaba a xente, pèro en primeiro nò, en pri-
meiro todo o mundo paghaba co millo, foi a vida açí, asta, asta
dès ou doçe anos.
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ETNOTEXTO 11 [CD 2 / PISTA 3]
O Hío - O Hío - CANGAS DO MORRAZO

Informante: Un veciño, 14 anos, estudiante.

Data: 1994.

Gravación e transcrición: I. Galanes Santos.

Fonte: AGO-ADLG.

O oficio da pesca
I: È eu, vamos este vran, acordámonos Tarsio, è mais un

amigo meu de aquí que anda na miña clase. Acordámonos tarde
è meu pai prestounos unhas nasas, que son nasas portuguesas,
nasa güeveira tamên se lle chama, son redondas; è acordamos
tarde pèro, aínda anduvèmos dúas semanas, a èlas, è botamos
por detrás do muèlle de aí de Aldán. È hubo unha semana que
collemos bastante, pa ser, a primeira vez, collemos, colle[mos],
fómolas a vender, non sei cantos quilos serían de nêcoras, que
máis bèn viñan nêcora, porque largábamos á tarde è collíamos á
mañán, porque a nêcora entra máis bèn pola noite; è collíamos
pola mañán. È viña bastante nêcora. Había nasas que traían cinco
ou seis nêcoras no medio de, sa èra, sa èra coller, non collía meu
pai que neses días andaba ó boliche, que ê un aparello que... por-
que tampouco non, non había lura, non, non. Este ano foi un fra-
caso a lura, non se collía, è collemos è fúmola a vender è fisèmos
oito mil pesetas, ganamos catro mil cada un.

E: ¿Moi bèn, que bèn!
I: Sa ê ganar, claro.
E: (...) Co boliche, por exemplo, ¿que tipo de peixe se còlle?
I: O boliche ê máis ben pa, pá lura, pa coller lura, porque a

lura vale bastante; còlles ó mellor, còlles, dous quilos, dous qui-
los è medio, vamos o quilo vai a dúas mil, non ê coma o pulpo
que o quilo vai a, a, quinientas è tamên aora vai, vai a catrocen-
tas, tamên vai mui barato. ¡O grande èh! Que tèn ido asta catro-
centas è pico, trescentas, tirado, vamos, coma se fora regalado.

E: Si, si, si, si...
I: È... polo...
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E: Falábamos eso, de que andaba mal o pulpo, que andaba ó
boliche...

I: Ai si o do boliche; que entón a lura, còlles por esemplo de
pulpo, còlles cen quilos è fas ó millor cincuènta mil pesetas è de,
de lura còlles vinte, è fas unhas cuarènta mil sa, sa fas...

E: Claro, compensa.
I: Si, compensa máis. Aunque tamên ê máis difícil collelos,

colle-las luras; pèro este ano nada, este ano foi un fracaso todo.
Foi, casi todo, a lura esa, claro, non aparecía.

Tèn nasas, tèn nasas entón o pulpo chega arriba ¿nò? cando
vên, a veces non vên, a veces vên, è hai que matalo. Hai un espi-
cho que se lle mète pola boca è mátase, buè[no]. Mátase porque,
ti dáslle nos nervios, è cambia de color sa. Tèn o, si os raxos, tèn
oito è unha mitá dáslle nun nervio è cambian de color eses raxos,
despois danlle nos outros, noutro nervio è cámbianlle de color
tamên, entón sa o matas. Môvese pero sa non se mòve tanto por-
que se está, se está, se non lle mètes o pau pola bòca pois, escapa. 

È tamên cando vên pulpo pequeniño entonses sa o soltamos
ó mar; el suèle coller ó día, cando còlle, tèn collido asta cèn è
douscèntos quilos, foi o másimo douscentos, paréseme, douscèn-
tos ou douscèntos, casi trescèntos; pèro aora, como, non se còlle
muito, por culpa dos barcos eses de Canarias que hai, que còllen,
còllen muito pulpo. È tamên hou[bo], hubo un paro biolósico ou
alkho ou algo así que, durante dous meses ou así que, un paro
que tuvèron, pèro tamên sa cro[baban], cobraban, durante ese
paro pa, pa ver si viña máis pulpo è despois... porque estábase
agotando entón...

E: È lògo sô, sô, ò sea sô vai ó pulpo teu pai.
I: A veces tamên sae pola noite pá nêcora, tamên pa despois

vender ó di[a], vender. Suèle ir á nêcora así pa un fin de semana;
vamos, un vièrnes pa vendela, que ê días cando máis vale, nêco-
ra, camarón è iso, tamên. Porque a nêcora ê do, vên sendo a nêco-
ra do camarón, non ê a do pulpo; pèro, pèsca máis bèn, esa nasa
pesa, pèsca pulpo non, non èsí... como, porque a na[sa], a nasa do
pulpo ê unha nasa cuadrada è non ê coma esa, que esa ê, ê como
medio círculo.
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ETNOTEXTO 12 [CD 2 / PISTA 4]
Lougares - Lougares - MONDARIZ

Informante: Un veciño, 62 anos, labrego.

Data: Setembro do 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: R. Álvarez Blanco.

Fonte: AGO-ALGa.

O traballo na viña
Esto, eu chámome, eu chámome Khosé Alfaia è son de
Mondariz è dedícome alkho á cosècha do, da viña. A viña, por
èkhemplo, pa coller, poder collela, pa poder coller as uvas, o pri-
meiro que hai que facer ê, plantar, a viña naturalmente. Facer
unha zankha, un cabañón, khrande, botarlle dentro abono, tòxo,
ramor de piñeiro ou o que haxa; è bótase no buraco. Lòkho
côllense ar cepas. Ar cepas pòden ser enxertadas ou non enxer-
tadas ou ser bravas. È entonces, cunha vez metidas ar cepas
dentro do buraco tápanse con tèrra è, a unhas, á vez que están
prendidas, ou faise unha parra ghrande ou faise unha, por
èkhemplo, a viña pòde quedar en espaller. È no tempo de, de
podar, por este tempo, por èkhemplo, pôdase, átase, cávase è
lògo, unha vez que as, que a viña xa sirve, vendíamiase... È, è,
claro, ou vindímiase, sulfátase primeiro è lògho poise, esto,
depènde. Hai anos que a viña quère máis, mans de sulfato,
outros anos quère menos; pèro, nòrmalmente pois, seis ou sète
mans non hai quèn llas quite. È por iso ê que, por iso ê que,
claro; a viña ár veces, aquí entre nôs, non ê rentable, porque pa
vender pouco se còlle. A maior parte do que se còlle cos, consu-
mímolo nôs a maio[r] è muitar veces non chegha. È, è claro; pois,
lògo unha vez collida tráese pá casa, mêtese nos barriles è hai xa
quèn-o bèbe na primeira semana; outros, outros inda lle dura
quince días ou un mes, è naturalmente. Así che ê a vida desta
tèrra, que, tamên, traballamor máis có, có que nor dá o campo,
pèro... non hai outro remèdio máis que traballare. 

È, outrar veces vamos pá feira vender un pòrco è ikhual
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botamos unha semana na feira co pòrco è non cheghamos a ven-
delo... Un porque nôs queremos muito i-outro porque eles nos
quèren dar pouco. È así che ê a vida.
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ETNOTEXTO 13 [CD 2 / PISTA 5]
Abelán - Fornelos - SALVATERRA DE MIÑO

Informante 1: Unha veciña, 40 anos ca., labrega.

Informante 2: Un veciño, 65 anos ca., labrego.

Data: 1979.

Gravación: J. Camafeita Pazos.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO.

Historia encadeada
I1.- È había, había muita xiada è pegháronselle os pes; è des-

pois viu o sol e empezouse a derreter a xiada. 
I2.- Pèro faille un chisco de ghracia. ¡Ti tamên ères tan sosa

coma min, caragho! Faille un chisco de ghracia.
I1.- È entón èla dixo, quedou asustada è dixo:

- ¡Òh neve!, ¿ti tan fòrte eres, que derréte-lo sol, ¡nò!, que
derréte-la neve, que fai som[bra], que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte, que a parede me fai sombra.
- ¡Òh parede!, ¿ti tan fòrte eres, que fas sombra ó sol, que

derrete a neve, que o meu pé prende?
- Eu son tan fòrte, que o rato me fura.
- ¡Òh rato!, ¿ti tan fòrte eres, que fúra-la parede, que fai

sombra ó sol, que derrete a neve, que o meu pé prende?
- Eu son tan fòrte, que o ghato me còme.
- ¡Òh gato!, ¿ti tan fòrte eres, que côme-lo rato, que fura a

parede, que fai sombra ó sol, que derrete a neve, que o meu pé
prende?

- Eu son tan fòrte, que o can me còrre.
- ¡Òh can! ¿Ti tan forte eres, que cômel[o], que côrre-lo

ghato, que còme o rato, que fura a parede, que fai sombra ó sol,
que derrete a neve, que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte, que o pau me bate.
- ¡Òh pau! ¿Ti tan forte eres, que bates no can, que còme ó,

que còrre ó ghato, que còme ó rato, que fura a parede, que fai
sombra ó sol, que derrete a neve, que o meu pé prende?
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- Eu son tan forte, que o lume me queima.
- ¡Òh lume! ¿Ti tan fòrte eres, que quéima-lo pau, que bate

no can, que còrre ó ghato, que còme ó rato, que fura a parede,
que fai sombra ó sol, que derrete a neve, que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte que a, que o lume me queima.
- ¡Òh lume! ¿Ti tan fòrte eres, que quéima-lo pau, que bate

no can, que còrre ó ghato, que còme ó rato, que fura a parede,
que fai sombra ó sol, que derrete a neve, que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte, que a aghua me apagha.
- ¡Òh aghua! ¿Ti tan forte eres, que apágha-lo lume, que

queima o pau, que queima o pau, que bate no can, que còrre o
ghato, que còme ó rato, que fura a parede, que fai sombra ó sol,
que derrete a neve, que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte, que o boi me bebe.
- ¡Òh boi! ¿Ti tan fòrte eres, que bébe-la aghua, que apa-

gha o lume, que queima o pau, que bate no can, que còrre ò
ghato, que còme ó rato, que fura a parede, que fai sombra ó sol,
que derrete a neve, que o meu pé prende?

- Eu son tan fòrte, que a mòrte me lèva.
È a mòrte, levoua. 

I2.- È acabouse.
I1.- Viu a mòrte e levou o boi è acabouse o conto.
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ETNOTEXTO 14 [CD 2 / PISTA 6]
A Calle - Goián - TOMIÑO

Informante: Unha veciña, 66 anos.

Data: 1986.

Gravación: H. Pousa Ortega (E1) e outras dúas persoas máis.

Transcrición: H. Pousa Ortega.

Fonte: AGO.

A persecución do contrabando
I1: O do contrabando si. Unha ves, unha ves con este, iara un

irmán do Vitoriano que se chamaba Pedro, un rapás novo que
iara corneta, è estaba aquí en Ghoián. I-entôn, a Marugha do
Correo marchara pra Vigho con o, a levar un contrabando, a do
Correo; è, díxolle así:

- Buèno Daría, tiès aquí un pouco de roupa pra acabar, è
amais as túas empleadas, è, vailla levar á, á tía Lucinda, á tía
Lucinda de Troncoso, iè vaslle levar iè, porque vai marchar pó
Brasil.

-Buèno, voullo levar.
Iè dixo así Pedro:

- ¡Ah iou vou contigho!
¡Ah!, rapazada, dixo:

- Bian.
El iara corneta, dixo:

- Bian.
Pèro mira, como dixo el así:

- Mañán son os meus cumpleanos, vouvos comprar uns
bos caramèlos.

Buèno. Dixo:
- Buèno, está bian.

Mirou vir unhas vielliñas que iaran de pa alá de Astasa, que
viñan de alá de Tollo do, da casa das Cascallas que andaban no
contrabando. Iè, è dixo así:

- ¡Mèrda!, - dixo- esas, esa lèva contrabando.
È dígolle:
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- Déixaas ir Pedro, déixaas ir; ó, ó millor tian muitos filliños.
¡Bah!, el foi indo, foi indo, eu funo, funo embòbinando, funo

embòbinando, ¡buèno! El foi. Viñámor de vòlta; fómor leva-lo, o
abrigho á, á tía Lucinda, viñámor de vòlta. Ó vir de vòlta, dime
el así:

- Ah, ¿pañarei inda a vièlla esa? 
Digo:

- ¡Non hòme non! ¡Déixaa tranquila! Déixaa -de verdá- déi-
xaa tranquila. Déixaa coitada a mullèr ó millor tian muitos
mociños ou, ¿quèn-o sabe? Ó millor tèn alghunha xente mala,
déixao, déixao ire.

Buèno, vèo ó Correo, comprou os caramèlos ou os dulces,
non sei que foi, xa non me arrecòrda bèn, sei que el algho nos
comprou. Colleu e fuxiú. ¡Ah!, o conto foi así. Entramos no
Centro, no Centro, que andaba o “págharo pinto”, iara a mòda
do “págharo pinto”. ¡O que iou pasei pra, pra, pra que, que
aquiala vièlla se salvara è mirmo así non...! Entôn, entrou no
Centro è dixo así:

- È si entramos no Centro, entramos no Centro pra apren-
der, a tocar piano. 

Dixo:
- Pois bian, vamos.

Iou a fae-lo indio con el. 
Dixo: 

- Bian. 
Alá foi pró Centro, el, è tin, tin, tin, iou non entendo nada de

música, iou a decirlle:
- ¡Que bian! Mira failo bastante bèn, prá primeira ves.

I-el ¡tarrantantan! a faer no couso. Dixen iou:
- Failo bastante bian.

Cuando estuvo un pouco alí que se enchiú, que nos enche-
mos, dixo el así:

- ¡Oh! ¡Vamos!
- Pois, vamos, aghora xa è hòra, tès razôn, temos que ir prá

casa.
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Fomos alí pó Correo, iè, iara na Baranda o, o, donde cosía. Iè
fumos pró, pra alá pó Correo, iè el pousou as cousas, diou a
media vòlta, desapareceu. ¡Inda foi paña-la vièlla! A un foi
correr pó lado do, do, deste, do, do Americano da Douna, foi
polo Americano da Douna, inda apañou uns portugheses, inda
apañou... Fixo unha trafullada, unha trafullada el, inda apañou
unha chea de xente. Iè, iè foi detrás da vièlla inda a apañou. Iè
non levaba nada. Iara fodido ese pedrés, ese Pedro, è lògho  inda
volveu outra ves pra aquí, iara, iara xoscado... ¿Èh? No tempo
dos carabinèros, carabinèros, akhora tamên ê bo que lle còrten o
pescozo alá a, a Èta, ¡èh!

Contrabando de café
E2: ¿È qu ê o que levaban un tempo... unhas cousas, parecí-

an fakhas, cun así, cun...?
I: Iara o cafê.
E2: Ai èra o cafê.
I: Iara o cafê, as baldranas.
E2: Eu acôrdome vagamente deso, pèro non sei o que había

dentro.
I: Ar, ar baldranas, ¡ai!, aquilo, ¡ai!, aquilo. Aquialas do

Correo, ti sabes como iaran as do Correo, iaran mui ghordas, ¿tu
non cheghastes a conocer a Marukha? 

E1: ¿A que tiña a costura?
I: ¿Èh?
E3: Eu conocín a dúas, eu a dúas conocín. 
I: A Martina e mala Marukha. A, a Marukha fixo uns pan-

talôns bombachos, deses que se lèvan aghora á mòda, así mui,
mui foludos, iè lògho debaixo pòs metía aquialas baldranas. Iè
como en tempos, os coches iban mui cheos, iban no coche do tío
Belarmino, na camioneta, na Mis Goián; antôn èla pa subir pa
arriba, ¡plaf!, aquilo tudo, aqueles pantalôns, parecía, parecía un
khlobo. 

E2: Un michelín. 
I: ¡Eh!, un michelín. Iè lògho pòs aquialas baldranas, aquia-
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las baldranas cheas, lògho nôs a atafuñarlle, a axudarlle, i-è ar-
ghunhas veces, muitas veces lle axudamos nôs, axudámoslle a
ghanar muitos cartos a èlas. Iè, cheghaban a Vigho, ¿è sabes
como lle, como iaran o, a contraseña dèlas? Iara o “neghro”, o
cafê chamábanlle “o neghro”. Dicía, faláballe prá xente que llo
compraban, pòs decíase:

- Ah, vímo-lo neghro.
Iè así, iè dáballe a seña así.
E2: Pois, tamên disimulábanho bèn pouco ¿non?
I: ¿Èh?
E3: Que disimulábanho bèn pouco.

Contrabando de tabaco
I: Iè, iè lògho andaban cun cesto. Lògho èra o tempo do taba-

co, do Diana, tabaco Diana, è doutros tabacos; do Diana èra
muito, cheiraba aquel tabaco, iara blanco, tan rubio, tan rubio
que, iara rubio, mui rubio, ¿acôrdaste? 

E3: De, de òír falar si.
I: Iara rubio. Iè, entonces levaban, fixaran uns cestos así

ghrandes, feitos especial ¡eh!, iè lògho tiñan dous fondos. Ó
principio inda pasou, cunhas aghullas de calceta, enfiábanlle así
por debaixo entre os, entre os fondos ¿non?, entre o fondo i-ò, i-
ò doble fondo; iè, enfiábanlle por alí, iè bian, naide sabía; pèro
sabían que había, xente que o denunciaba; iè tanto fozaban,
tanto fozaban non llo encontraban, pèro... ó último dixáronlle
que si que levaba. Creo que foi o Fonso, que lle denunciou unha
ves o Fonso do, de alá de, da Ghándara que or denunciou. Si,
ialas dicían que èra ese, iè, iè lògho pòs, tanto lle anduvèron con,
o cesto que se abriú; iè caghou as, as caghetillas, caghou, cagou
as caghetillas...
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ETNOTEXTO 15 [CD 2 / PISTA 7]
Fornelos - O Rosal - O ROSAL

Informante: Un veciño, 64 anos, labrego.

Data: Agosto do 1981.

Gravación: F. Fernández Rei.

Transcrición: X. Graña Núñez.

Fonte: AGO.

A rendabilidade da terra
I: [È iso èra a] falta que tíñamos nôs aquí, neste, o, rincôn.

Pèro que empezamos, cuando empezou a xente, que antes está-
bamos no millo, no millo... è veña millo, è veña millo, cuando
empezaron aquí o único que empezou a coller movimiento, ou
alkho de evolución, tomates... a pór tomates.

Or vellos, már vellos ca nôr, meus abuelos ou meu pai ou...
dice: 

- ¡Ai si, si, pór tomates, pór tomates! Despois, xa veremos
ao día de mañán, o que pasa.

Se non foran os tomates, porque, un ferrado de millo ¿cuan-
to vale? ¿E cuantar vòltas hai que dar arredor dele? I-òs tomates
tamên queren muita, pèro, ê outra produciôn. Nunha finca de
trescentos metros, dá o dòble de produciôn, de tomates; è si se
pòn doutra cousa, äínda, o triple. È por iso, claro, que nunca
chekha.

Eu xa digo, antes, andaba descalzo. Tomar café, nada.
Levantarse da cama, un platiño de caldo, unha aghua fervida,
que se vía a cara no fondo. Matábase un pòrquiño ó ano, i-àora
mátanse tres, faise xabôn de touciño è, è, è cômese o bo. Asta o
bo se lle bota ós, ós pòrcos outra vez, pra criar outros pòrcos.

Eu creo que, iso, que, que, que; pèro, nunca tomábamos un
café, nunca tomábamos unha còpa. Aora tomamos un café, repí-
tese. Se fai falta unha cerveza tômase ou o que faia falta. Pèro,
claro, queríamos un pouco máis de, de tèla. Porque praaa alter-
nar è iso todo, non chegha iso.

Pèro, como ía unha vida modèrna, tamên debíamos de ter un
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pouco máis... digo eu. È lògho outra cousa. Aquí tamên tíñamos
or montes estes, or montes estes, que antes... Eu caseime no
cuarènta è seis, o dozanòve de xanei[ro], de ènero, de xaneiro.
Non tiña nada. Intentei, empezar a comprar algo, comprar unha
veighiña, comprar un mato, un mato i-ò... un mato de pinos ou
así un... non sei se usté entende.

E: Si, si.
I: Pra ter pra o día de mañán.
Aora témo-lor matos. Chegha un madeireiro a comprarlle un

pino:
- È que mira, quería, ou faíame falta cartos è quería que

me, queríate... a ver se me comprabas estes pinos.
- Òmbre, eu estes pinos cómprotos, pèro tèn mal camiño.
- ¿¡Coño, mal camiño!? ¿Como vai a ter mal camiño? Xa

guiei por aí, xa tes unha pista aí a dèr metros. Se fora antighua-
mente, pòs si. Pèro aora tès unha pista a dèr metros, por arriba.

Dice:
- Pòr mira, se queres, se queres, eu cómprotos, pero doute

tanto por èlas, por eles. Doute tanto por eles.
È un, porque, hai que vendelos. È, darllos por tres chicas è

media, porque non hai competencia, non hai, non hai, non hai
quen compre. Mitá dar fábricas zärráronse, polo qui ê non sei;
así que, isto, isto, nunca un tèn tódalas cousas, pèro... Vexo unha
cousa así que non se sabe, non...
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CD 2 .  PISTAS 8 A 16

ETNOTEXTO 1 [CD 2 / PISTA 8]
Porzún - Piantón - A VEIGA (ASTURIAS)

Informante 1: Unha veciña, 35 anos ca., profesora.

Informante 2: Un veciño, 65 anos ca., labrego.

Data: Maio do 1976.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

Os movementos asociativos no campo
I1: Papá, hai un momentín falaba de que, tábandes gravando

en, Porzún. Concretamènte Porzún ê un barrio de, da parròquia
de Piäntôn. Ê unha zona rural, bastante más promocionada que
algunhas outras de, de Asturias è incluso tamên de Galicia; peró
que, a pesar de todo tèn inda muito que superar i tèn muitos
problemas. Ta afortunadamènte despertando un pouco a xènte,
peró, falta muito inda camín que andar. Non hai telêfono, non
hai, mentalidá na xènte en, en cuestión de agrupaciòis, de tra-
ballar en comunidá; algunhas èsisten, peró non, sòn preci-
samènte unhos mòdèlos, non. Despois, hai bastantes chavales,
escolarizados desde luègo todos, peró, perdôn, desde lougo
todos, peró, con un nivèl en kheneral cultural bastante baxo. I
non sei, non se me òcurre nada más.

I2: Si vamos a pensar, como, ta’l país, nesta zona; como ta’l...
esta comarca i como taba, a pesar de que tamos mui atrás, de
outras zonas, temos que reconocer, os que somos vèllos como
èo, recordamos como foi a nòsa infancia, incluso que khuègos
tíamos, que elemèntos tíamos pa jugar, que produciôn había,
que nivèl de vida tíamos antes, comparado con el que hai aora...
A pesar de que as cousas non nos van bèn nel campo, tan as
casas con èlètròdomêsticos, i na pòrtal, tan os còches. Antes,
xugábamos os nenos, en alparagatas, al marro, á patèfa i-al gua,
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khuègos que agora non se conòcen porque, aora todos tein
mòtos pra correr nelas; i, i sin embargo, antes, que nun había
medios nin adelantos, tábamos tan satisfèchos coma aora; por-
que aora, el que tèn un trator i tèn unha cosechadora i tèn unha
ensiladora, un arado de disco, un arado de disco i un remòlque
i cièrtas cousas, pòis, inda necesita ter más, pa producir más, i
pa poder vivir mellor.

Esisten aquí nel puèblo unhas agrupaciòis, que tan encami-
nadas a ser a pauta pra irse mellorando. Hòi, hai unha de cua-
tro vecíus, que pòde poñer camín de cèn vacas, si lles axudan, el
Estado, Òrdenación Rural i Estènsiôn Agraria; i esos elemèntos,
el Estado con crêditos, Ordenación Rural reparándolle os
camíus i, Estènsión Agraria, con servicios tênicos... Teño que
reconocer que eghtos servicios, i eght(os) que vaian facèndo
estas agrupaciòis, melloran un pouco, anque sòlo seña, a situa-
ciôn das mullères nes[e], nel campo laboral; porque, as mullères
tando os hòmes, agrupados, non tein que salir al campo, dedí-
canse, ás faenas da casa, pròpias da mullèr i del hogar, i-atender
aus nenos. Os hòmes bastan pra cuidar, lo mismo veinte vacas
que cèn, i-as mullères, tan un pouco máis dinificadas nel traba-
llo.
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ETNOTEXTO 2 [CD 2 / PISTA 9]
Fonfría- Fonfría- A FONSAGRADA

Informante 1: Un veciño, 62 anos, labrego.

Informante 2: Un veciño da Fonsagrada, 58 anos, traballador da banca.

Data: Decembro do 1983.

Gravación e transcrición: M. D. Lagarón Ron.

Fonte: AGO.

A compaña, o demo e os velorios
I1: Taba, taba un tíu aquí, que èra de Carme, dixo, dixo el:

- Unha vez, fun eu, a Navia, axudarlle a un a levar un xato
è cuando volvín botei de noite, sentín no castañeiral, ¡buuuu!
unha ruxida alí de, nos castañeiros -dixo. Alí fradaban, alí fací-
an, alí eu non sei -dixo. ¡Èra o dèmo! -dixo. Outra cousa non èra
-dixo. Outra cousa non èra porque èra eso.

È, è según eso pois outras cousas, outras, outras trangalladas
deso da santa Compaña. È despois había, do dèmo, tamên cuèn-
tos, que èra mui frecuènte nas polavilas, aquí nas casas.
Contaban contos do dèmo, de, do que facía; pèro claro... eso, sòn
cousas que eu nunca lles concedín maior gracia, porque, xa vin
a última hora que èra unha patraña, èra unha patraña da xènte
de, de, de, de por aí.

E: ¿È non se acòrda así de ningún cuènto daqueles? 
I2: Aínda contache esta mañá un, de cuando taban... o que

contache esta mañá de cuando taban guardando un difunto.
I1: Ai buèno, ¡si hò! Aquel de, buèno aquel non èra do dèmo.

Aquel taban guardando o difunto, ou sea que, houbèra un falle-
cimiento, no puèblo de tal. I-àquí ê frecuènte acudi-los veciños,
ir a reza-lo rosario è, buèno, i-àcompaña-la familia. I-àlí queda-
ron unha porciôn deles arriba, taría o defunto tal como por aí.
Aquí despois tuvo a xènte, dende que se rezou o rosario e cou-
sas desas, è, è como o tèmpo lles sobraba, pois didicárono, a con-
tar cuèntos dunhos è doutros. È despois dicía que un que conta-
ra un cuènto que se riran todos, menos o mòrto que non se riu
porque, taba máis tièso có rabo dunha vasoira; se nòn que se
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había de rir tamên. Prò nesto parece ser, que o difunto taba enci-
ma dunha mesa, dun, claro, non traerían inda o ataúz daquela,
a caxa, iè, è taba cos brazos cruzados así, i-òs lados puñèron
unhos candileiros, ou sea un, unhas vèlas, i-ò outro acabou de
conta-lo cuènto. È nesto ríronse è tal è que sei è, debeu de haber
trepideu. En total que sôltanselle os brazos e fai así, è tirou os
candileiros è quedaron ás escuras, è despois todos querían gana-
-la pôrta, è a escaleira, pra marchar e non pudían, non daban,
acabado. È despois dixo un:

- ¡Ai, ai Diòs mío!
Despois chegaron á casa, á cuciña, que èra unha cuciña, unha

lareira destas. È despois algunhos aseguraron alí que quèn dixè-
ra ai que fora o mòrto. Despois naide quiría volver outra vez pa
riba, porque claro, colleron tamaño mèdo. Despois inda houbo
un que dixo:

- Buèno, eu vou, pèro diante nun vou. È, ide diante o que
queirais.

En total que foi un è, è colleu unha caxa de cerillas, pra ir
encender despois o, arriba outra vez a luz, prò apagóuselle na
escaleira, i-ò apagárselle na escaleira, outra vez todos vòlta pra
atrás. Inda dixèron despois alí na cociña:

- ¡Vergoncillòis, vergoncillòis! Entre tantos, entre tantos
como hai è que naide se atreva a volver pra alí è tal è que sei...

Buèno, prò sòn ditos da xènte, ou sea, de, nò, nò è que èra
frecuènte porque a xènte daquela tamên tiña muita debilidá.
Taba con muita fame; iè, i-à fame fai ver muitas visïòis, è si, si,
si. Aora que despois si, cuèntos do dèmo haios, haios, pro non,
sòn cuèntos, que non, que non valen pra gravar porque, porque
claro, un quédaselle porque, lle fain gracia; fanlle gracia pola,
polas picardías.
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ETNOTEXTO 3 [CD 2 / PISTA 10]
Pereda de Ancares - CANDÍN (LEÓN)

Informante I: Un veciño, 9 anos, estudiante.

Informante II: Unha veciña, 15 anos, estudiante. 

Data: 1984.

Gravación e transcrición: B. Arias Freixeiro e X. M. Gómez Clemente (E).

Fonte: AGO.

Encontro cun xabaril
I1: Fumos eu ia outro nino a un pinar, aí á, á Sorbeira, ia

vimos un xabaril, unha guaxa con guaxos, iè eu, a guaxa xogha-
ba pal lao de arriba i-èu lle dixe al outro: “Vete pal lao de arriba
i-èu quedo del lao de abaxo”. Peró resulta que taba el xabaril, el
macho ia, empezou detrás de nós, subimos a un pinar, a un pino
ia, el xabaril col fucín empezou a, a fincar el turruco del pino; ia,
nós, collimos úa piña das gordas iè se las tirèmos na cabeza, i-el
xabaril escapou.

A vida nos Ancares
I2: [Temos pos] bar, vamos ê cuando vèndes algho. Hai

mutas fèstas de verao así moi típicas de aquí, que ê cuando imos
todos ás fèstas è todo esto, è pásalo bièn. Despois en invièrno
pos nada; á parte que a xènte marcha toda a estudiar i-òs fines
de semana pòs queda a xènte de sièmpre, mui mal. Á parte de
que...

E: ¿Pèro ti vès por aquí muito?
I2: Eu os fines de semana sôlo. Ia este ano pois caiu úa pan-

cada ghrandísima, aquí nevou muchísimo. Entonces tuve que
me quedar us fines de semana eilí en Fabeiro. Tuvo aiquí a xènte
incluso incomunicada, sin pan, sin teléfono, sin nada; pòs pa
comer empanada èra lo único que facían. È nada, eu eilí en
Fabeiro tiña úa cara de alegría que vamos; á parte que non podía
falar con mía madre nin nada. Pèro nò, nunca, nunca nevara
tanto desde hacía muchísimos anos, muchísimos. Meu, meu
abuèlico cunta antes de, das nevadas grandes que había que se
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veían lobos, ia víanse osos, nas nevadas è todo eso. Aora nò, non
vemos nada; pa ver un lobo hai que ir al zoo, vamos. 

E: Non, pèro eu que sei, ó mellor por aí arriba ou máis adian-
te si que os ven, ¿non?

I2: Nò, non hai. Aora lobos algún pòde haber porque, porque
os ichèron, destos lobos aora, lobo, crías de lobos pequenas, pa
que se crièran, pèro mui poucos. Especies aora así de animais,
aquí non queda nada vamos, á parte das domêsticas. Ia cuntan si
que había osos, que había de todo. Vese algún corzo ou algo así.

E: Si, xa nos dixèron por aquí.
I2: Pèro nada; á parte que vamos, están os montes todos

queimèos i non tiñan nin donde alimèntarse. En Valouta si que
inda hai lobos porque, hai pouco, en Valouta deixan os cabalos
á braña a comer; entonces hai pouco apareciron cabalos mòrtos
por el lobo. 

E: ¿È eso da braña que é?
I2: È, antes había aquí en Pereda, vamos unha ghran campi-

ña, ¿sabes?, todo con, con muchísima comida pás vacas.
Entonces hai úa casa donde iban a durmir, i-a xènte levaba todas
as vacas del puèblo, reuníanse iè taban a lo mekhor úa semana
èlí coas vacas, volvía remplazaba’l outro i-así tod’el tempo, asta,
asta el invièrno.

E: È de invèrno prá casa.
I2: È de invèrno pa casa, si, de invèrno todo’l mundo eiquí.

Despós por aquí, pòs nada, el puèblo este acabarase porque a
xènte que hai ê todita maior, xènte mui vèlla, amás, vamos,
muèren, nun invièrno destos, a lo mekhor hai invièrnos que
muèren cinco ou seis personas núa misma casa. Despós hai,
neste valle así de Ancares hai un dato moi, así en Candín, que se
suicida muchísima xènte. Entonces especulouse muto que si
sería por el agua, que taba envenenada iè todo eso, porque hai
muchísima xènte trastornada no puèblo de abaxo, en Candín.
Este ano suicidáronse dúas personas, côlganse de còrdas è tíran-
se al río, fain, vamos, de todo.
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ETNOTEXTO 4 [CD 2 / PISTA 11]
A Lagoa - Lamas - TRIACASTELA

Informante: Unha veciño, 41 anos, labrego.

Data: Decembro do 1974.

Gravación: F. Fernández Rei e M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

¿Como se chama a miña muller?
[Èra] un vèllo do meu puèblo è morreulle a mullèr. È despois foi
saca-la difunción, chegou a Pièdrafita, è dixè[ron], díxolle ó
alcalde:

-Veño saca-la difunción, que me morreu a mullere, -díxo-
lle. Pèro lèvo dèmo se me acòrdo como se chama. 

È díxolle:
- ¿Pèro lògo como se chamará, hò?

È dixo:
-Pois, coma eso que lèvan-as bestias, pèro non sein, non

sein qui ê.
Dixo:

-¿Será a albardä?. 
Dixo:

- Non. 
-¿Será lògo, será lògo a, a tafarrilla?
-Tampouco, tan atrás non ê, hò. Tan atrás non ê.

Dixo:
-¿Lògo será a cincha?
-Pois lèvo dèmo sen non ê cex... Xäcinta, hò, Xäcinta, ê

Xäcinta.

Deus está en tódolos sitios
Èra un chaval, è preguntoulle o señor cura se sabía donde

estaba Diòs. ¿Así? È díxolle, díxolle:
-Diòs está en tódolos sitios.

È díxolle o pequeno:
-Non, en todos non.
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È dixo:
-Está, está, que tamên está no forno de meu pai.

Dixo:
-Fôdese ben usté, que meu pai non tèn forno.

As penitencias do señor cura
Èran dúas vèllas do meu puèblo, è íbanse confesar. È foron
xunto do confesonear[io], do confesonario, è estuvèron mirando
un pouco, è confesouse un chaval. È díxolle o señor cura se tiña
algún pecado grave; è díxolle que si, è häbía facer un khuègo,
pèro que non llo contaba. Díxolle:

-Pois tè[s], tès que mo contar, que se non, non che boto a
ausòlución.

Dixo:
-Pois non llo conto. 

Pèro, a poder de lle pelear, o chaval saliu pra fôra, è dixo:
-Pois lògo voullo facer.

È, è saliu pra fôra, è fixo o khuègo de pinchacarneiro, è as
vellas estaban detrás, è empêzalle unha á outra:

-¡Ai María, que penitencias dá o cura i-èu sin bragas!

As gracias do Papuxo
Unha vez èra un chaval, è tiña unha novia. I-èl chamábase

Papuxo de mal nòmbre. Pèro despois ela ordenou de se casar
con outro è deixouo. I-èl dixo:

-Pois, eu hein ir o día da voda á iglesia, que me queiran
que non, eu hein de ir èlí.

Buèno, el foi. Cuando xa estaban arrodillados todos el foise
detrás da novia, è dèulle en dar de señas á novia, i-èla dèuse en
rir sin parar, è, è veña rirse. È díxolle o señor cura:

-¿Pèro que che pasa mullèr? Tu non ves que te vas casar
que, ¿non has ter más serenidá?

Dixo:
-¡Ai, señor cura! ¿Como hein parar se me está facendo así

o Papuxo sin parar?
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ETNOTEXTO 5 [CD 2 / PISTA 12]
A Barosa - CARUCEDO (LEÓN)

Informante: Un veciño, 72 anos, labrego.

Data: Febreiro do 1988.

Gravación: F. Macías Macías.

Transcrición: X. Canosa Rodríguez.

Fonte: AGO.

A construcción do apeadoiro
I: Si, xa aló polo mil novecèntos trinta è dous, trinta è tres,

foise a Madrí, grandes comisiois, fíxose mutos traballos, asta
que se chegou a conseguir pra unha estación. Dende o cual estu-
vo estaquillada, xa preparada con cuatro estacas, i-a ferramenta
en Ponferrada onde se titulaba Obras Nuèvas pra vir a traballar,
estuvo aprobada. Pèro, naquel mediano tièmpo, nós confiados,
igual eu cór demais, eu claro xa, èra máis khòven pèro buèno; os
outros vièkhos como lle tiñan malicia confiados pois, foron dei-
xando; asta que despois en Còvas, un puèblo que hai aiquí
inmediato que, está a tres quilômetros, ese ê da provincia de
Òrènse, pois empezaron a traballar, iè un gran señor, pois, aló lle
conseguiu, unha estación.

E: ¿A Còvas?
I: A Còvas, si señor. Pèro nosoutros, pois así è todo, inda teño

algo que sentir que, inda fuin bèn lèkhos è molleime bèn, para
buscar firmas; porque había que buscar firmas de puèblos è de
alcaldías para facer ver de que se necesitaba e se quería. Pèro,
non se chegou a nada. Pèro máis tarde pudèmos conseguilo. A
poder de que viron a falta que tíñamos i-a boa moral que tiñan
aqueles que o podían facer, pois chegouse a conseguir. È pasou
muto tièmpo. O cual despois, inda querían no puèblo de Frieira
levárnolo a un punto que se chama Mumao; pèro claro, non
valía o perfil da vía de ningunha forma. Èlí tiña once milêsimas
de pendiente, è non podía ser. I-àiquí tiña cuatro. I-èntonces ese
mismo perfil, pois, valeu; esas cuatro milêsimas, ó levanta-la
vía, ó andar na vía pois, quedou con dúas milêsimas nada máis.
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Iè valeu; valeu, eso valeu muchísimo. Se non, pois, non, non se
podía facer. I-èntonces, un día por outro, un día por outro, un
día por outro, el o caso ê que chegaron os khèfes a, a medir, i-a
estaquillar, i-a preparar. Buèno, mui bèn. Que esto foi o ano
sesènta, mil nuèvecièntos sesenta. È claro, cuando o soupèmos,
poi[s] claro, a xente mui contènta todos, è fumos a traballar,
puñèmos prestación personal, dêronse as fincas, unhos cobra-
das, eu inda teño unha ailí, que èra, eu regáloa, polo bèn ese
regáloa, porque sòlo, sòlo en montando, poder decir aquel orgu-
llo de que se fixo un apeadèro no puèblo, non lle quèro nada;
inda anque fora máis grande non lle quería nada. El o caso ê
que, chegaron; dispois, aló empezaron a, as mullères -”teis que
facer un vèrso do apeadèro”-, os hòmes...

-¿Home eu que vou facer hò, que vou facer? Teño o espíri-
to tan baixo pra facer un, un conto resumen deso, ¿como vou
facer eu eso? -Pèro buèno, aló empezaron è... Buèno, pois hai
que facelo. 

Entonces dixen:
-Buèno pois mañá, mañá cuando veña, está feito.

È claro, chegamos deloutro día è dixèron:
-¿Que? ¿Traes eso preparado?
-Si, si, si. Ia bèn preparado.
-Buèno, pois teis que antes de empezar a traballar decirnos

o que ê, o vèrso ese.

-Buèno, pois, pois ia está. Pois mirai, dice así:

Dichoso ano sesènta,
cuanto nos dèche que falar,
pra un día máis que trouxèche,
¿cuanto nos quères levar?

O primeiro de febreiro
pola mañá temprano,
presentáronse os khèfes,
cos planos na mano.
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È formouse unha brigada
de khuventú femenina,
presentádose nos tallos
ó mando de doña Encina

Esta doña Encina pois, èra unha señora que tiña muto afán è
tiña muta elègancia, como tèn, è entonces pois a khuventú feme-
nina pois, traballaba con grande afán. È presentábase un nos
tallos, pèro bastante cedo, aí non se reparaba por horas nin por
menutos, o que traballaba cuatro, cuatro; o que traballaba vinte,
vinte, i, o caso èra facelo. I-èntonces dice, sigue así o verso, dice:

È non digo das ancianas
que traballan con afán,
apañando chorros de auga
pra apagar bèn-a cal.

È dos maestros canteiros
tamên teño que contar,
que cas zutres do martillo
facían-as pèdras bramar.

Buèno, eles mu[i] cheos de risa, mu[i] cheos de risa è, todo
eso. Asta que: 

-Calai.
È entonces díxenlle:
Buèno:

pró primeiro maquinista
que ouserve bèn a parada,
será mui bèn òsequiado 
por unha còpa engalanada.

I-ò que necesite comer,
no Hotèl de Alfredo o vèllo,
por menos de tres pesetas,
chega a comida ò cuèllo.
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ETNOTEXTO 6 [CD 2 / PISTA 13]
Lubián - LUBIÁN (ZAMORA)

Informante: Un veciño, 35 anos ca., mestre.

Data: 1990.

Gravación: M. A. Seixas para o programa As de ouros da TVG.

Transcrición: E. Parga Valiña.

Fonte: AGO.

O galego de Lubián
[Vamos a ver, o galego desta zona] ê un galego con toda seguri-
dá diferente ó galego que aora se está normati... normativilizan-
do ou normativizando. Sin embargo a min paréceme que como
falèmos sempre, falou o meu avô, falou o meu pai, eu seguirei-
no falando sempre, e non me impòrta que sea diferente a ese que
aparèce nos libros de tèsto; porque a min paréceme que o gale-
go nos meus labios, nos meus beizos, sae coma a hèrba nos pra-
dos, ê algo natural, è entonces non me teño que avergonzar pra
nada do que ê natural. 

Sin embargo, dun tempo a esta parte, desde vai pouco
tempo, decaeu eiquí a ganadería, decae a òcupación òrdinaria è
parece ser que, que o galego, ríome porque me fai gracia a min
mesmo, ¿non?, o galego fora o idioma de falar cos animais, de
falar cas vacas, de falar cos pòrcos; è desde o momento de que
algunhas familias deixan de ter animais, parece que xa non fala-
ran o galego porque non tein con quen falalo. Estou falando irò-
nicamente, porque eu falei o galego desde que èra rapaz è segui-
reino falando sempre.

¿Galegos ou casteláns?
Pòs mira, nós somos galegos, sómolo por cultura è sómolo por-
que este tèrritòrio foi galego asta o ano mil oitocentos trinta è
tres. Deixamos de ser galegos, administrativamente hai cento
cincuenta anos, pèro sin embargo as nòsas comunicaciois ca
zona que administrativamènte nos correspònde, con Zamora,
pos son totalmente nulas. Non temos comunicación ningunha
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con Zamora, ou mui inapròpiada porque hai que ir de noite,
facer noite en Zamora, si quères facer cualquèr cousa, volver a
facer outra noite pra lògo vir, ê decir, que teis que pasar dúas
noites fôra. Sin embargo, ir a Orense, en realidá, pòdes ir en
dous trenes da mañá è regresar en dous trenes da tarde-noite.
Por eso que, inconvenientes, todos. Temos todas as comunica-
ciois con, con Galicia è temos o mismo carácter cós galegos.
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ETNOTEXTO 7 [CD 2 / PISTA 14]
Castromil - Castromil - A MEZQUITA

Informante: Un veciño, 65 anos ca., labrego,

Data: Marzo do 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

As coplas dos mangantes

Atención poñan, señores,
no que eu lle vou a contare;
a còpliña dos mangantes
que fala toda a verdai.

Coitada da nòsa España, 
como ela ha de mädrar, 
mantên a tantos mangantes,
que non quèren traballar.

Falareille dor labradores,
que os outros son maus de contar,
por haber tantos na España,
eu non llos sei difrenciar.

Falareille dor labradores,
qui ê xente máis esclava que hai,
pèro aora xa se remontan,
è non quèren traballar.

Xa empèzan na decrúa,
por non quereren labrar,
van onda os que tein tratores
que lle vaian decruar.

Na bima xa quenta o sol,
xa nunca quèren bimare,
è sòlo poin a disculpa,
que ar vacas lle quèren moscar.
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Pòbrer leirar dor mangantes, 
que mal elas van a andar,
como o trator non as labre,
pronto quedan a empoular.

Despouxa xa ven a hèrba,
hèrbiña non quèren segar,
todas as máquinas que hai,
xa as andan a pescudar.

O que ten ar maquinarias,
xa as pon a funcionar
i-a hèrbiña dor mangantes,
xa lla vai a mandrullare.

Or mangantes i-à gadaña
mui mal se dèben levar,
que por boa que sea a gadaña,
o mangante co ela non quèr segar.

¡Òh, coitados dor mangantes!
co Faustino han de poxar,
pra que lle amandrolle a hèrbiña,
por eles no a querer segar. 

Despouxa vên a seitura,
a fouz pra eles non naceu,
dicen que rabeen as pallas,
antes de segalas eu.

Van busca-los pertugueses,
alá ó seu Portugal,
por mor das cuatro palliñas,
si llas quèren vir segar.

Os pertugueses contèstan:
-¿A ver cuanto vou gañare?, 
que aora menos das quinièntas,
palla eu non vor vou cortar.
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Entonces o mangantiño,
todo o que lle piden dá, 
polas súas cuatro palliñas,
que el non quería segar.

Acòrdan os portugueses,
ó ver que os van a buscare.
Dicen: -Vamos lá prá España,
prór mangantes estafare.

Xa forman as súas cuadrillas,
entran mancos e tullidos,
dicen que ó chegar á España,
todos gañamos o mismo.

Xa cá vein os pertugueses,
mui contentos a cantar,
que os cuartos dos mangantiños
prás súar maus van a pasar.

O pertugués na segada, 
sòlo pide sol è vento,
veña viño á ringalleira, 
è tamên bo mantimento.

Veña o viño á ringalleira,
è non nos falte o mantimento,
que a segada dor mangantes,
ela se fará co tempo.

Despous xa vèñen as mallas,
son cousas de reunión,
alí sea mangante ou non sea,
na aira está a para-lo sol.

Nar mallas todos somos mangantes,
todos temos que pagar, 
que nas êpocas de aora,
xa naide sabe mallar.
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Despois vên a sementeira,
non fan máis que mädrugar,
pèro non ê por sacar grande xeira
nin por querer traballar.

Ê porque á media mañá,
cuando o sol empeza a quèntare,
xa se quèren vir pra casa
á sombriña a descansar.

Máis tarde vein ar matanzas,
alá polo mes de natal.
Pra entonces xa non hai mangantes,
xa todos somos igual.

Alí todos reunidos,
no carracheiro do lare,
contando or nòsos contiños,
i-a botella sin parare.

Bon tèmpiño dar matanzas,
propio do mes de natal,
ese chámase o bon tempo,
anque nel estea a nevare.

Bois patrois or dar matanzas,
esto tamên ê verdai,
traballiño dannos pouco,
i-a botella sin parar.

I-èsta ê a copla dor mangantes, 
que o Pèpe a descurriu,
è no seu corto talènto
bèn pouco nela mentiu.
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ETNOTEXTO 8 [CD 2 / PISTA 15]
Hermisende - HERMISENDE (ZAMORA)

Informante: Un veciño, 50 anos, labrego.

Data: Xuño do 1976.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O casamento da pulga co piollo6

A pulga i-ò piollo 
críanse casare 
i-è non tiñan viño 
pra convidar. 

Saíu o ro[poso], o zorro 
detrás do lombeiro:

-Que sigan as vodas 
que eu son, tabärneiro.

Aora, meninos, 
viño xa temos, 
fáltanos a carne, 
¿donde a acharemos? 

Saíu o lobo 
do medio do gado:
-Que sigan as vodas, 
que a carne eu vola traigo.

Aora meninos, 
carne ja temos; 
fáltanos a cociñeira, 
¿donde a acharemos? 
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Saíu a pòrca 
da súa vèceira:
-Que sighan as vodas 
que èu son a cociñeira. 

Aora, meninos, 
cociñeira ja temos, 
fáltanos o gaiteiro, 
¿donde o acharemos? 

Saíu o galo 
do seu galiñeiro:
-Que sighan as vodas 
que èu son o gaiteiro.

Aora meninos, 
gaiteiro ja temos, 
fáltano-lo danzante, 
è ¿donde o acharemos? 

Saíu o sapo, 
como ê tan pastrante:
-Que sighan as vodas 
que eu son o danzante.

Aora, meninos, 
danzante ja temos, 
fáltanos a madriña, 
¿donde a acharemos? 

Saíu a ran 
da súa fonte fría:
-Que sighan as vodas, 
que eu son a madriña.

Aora meninos, 
madriña ja temos, 
fáltano-lo padriño, 
¿donde o acharemos? 
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Saíu o rato 
do seu buraquiño:
-Si prènden o gato, 
eu son o padriño.

È estando comendo, 
bebendo bon viño, 
soltouse o gato, 
papou padriño.
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ETNOTEXTO 9 [CD 2 / PISTA 16]
San Ciprián - HERMISENDE (ZAMORA)

Informante: un veciño, 60 anos ca., labrego.

Data: 1990.

Gravación: M. A. Seixas para o programa As de ouros da TVG.

Transcrición: E. Parga Valiña.

Fonte: AGO.

¿Galicia ou Castela?
Mira, eu vouvos a decir, non teño nada en contra de Castilla;
pèro si muto a favor de Galicia, porque nós a nòsa vida, todas as
transaciois de todas estas cousas, facémolas con Galicia: ventas
iè compras iè todo eso, ê con Galicia. En cambio, os asuntos de
papeleos iè mêdico iè todas estas cousas temos que o facer con,
con Zamòra, Zamòra capital; porque, xa vos digo, pertenecemos
así. Pèro eu son partidario de que, si sería partidario, non sei,
non renunciar á, á ciudadanía, esto, castellana i-àzquirir a galle-
ga; pèro, sería partidario de que, de que, nos arrimèramos a
Galicia, complètamente.

As palabras vellas
Buèno, a min, òcurríuseme a idèa porque, antiguamente falaban
os nòsos pais, nòsos abuèlos, falaban desa forma ia hoxe nós
non facemos máis que mòdifica-las cousas, creo que empeorán-
doas; porque, eles usaban esas palabras, que eu penso que ê
unha mezcla de gallego, portugués, i-àlgunha palabra castella-
na, porque esto ê unha mezcla. Entonces aquelas palabras que,
meus abuèlos, por ekhèmplo, usaban, hoxe xa non as usamos; i-
-ê unha pena que se perdan, eu penso que ê unha pena que se
perdan. Entonces por eso, eu dedícome a, inda temos alguis
vèllos no puèblo que, nos apòrtan estas cousas, que nós a metai
delas desconocémolas. Entonces dedícome por, vou polos puè-
blos ou ós vèllos, ós puèblos desta zona que se, que se fala así,
iè son os que me infòrman; son os que me pòden aportar mutas
palabras que eu desconozo.
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Eu penso que, penso que si hai xente que se desvive, que se,
que se preòcupe por estas cousas, que non se perderá; porque,
vos vou a decir: eu son partidario de que ós meus nètos, por
ekhemplo, que se le enseñe a falar galego. Teño dous nètos astu-
rianos, pèro cuando vein aiquí enséñole a falar galego.
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CD 3 .  PISTAS 1 A 19

ETNOTEXTO 1 [CD 3 / PISTA 1]
Chímparra - Cervo - CEDEIRA

Informantes: varias veciñas e veciños de distintas idades.

Data: Xuño do 1975.

Gravación: M. González González (E) e R. Álvarez Blanco.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

Os milagres de santo André de Teixido
I1: È, è moita xentiña iba. Aí de Mal[pica], unha, unha, unhos

romeiros de Malpica, unhas romeiriñas, que durmiran na nòsa
casa. ¡Eso fora verdá èh! Si, volveu, foi catro veces no vrao a san
Andrês, por catro personas que lle morreran. Como todas xun-
tas n’as podía levar, pois iba, de cada viaxe levaba unha. 

E: ¿È facía moitos milagros o san Andrés como din?
I2: Non facía ninghún. Ê que, ê que, ê que daba, daba, dába-

lle unha vòlta a calquèra persona; osté dálle unha vòlta, è vaille
mal. Despós volvemos en si; è despós botábanlle a culpa a san-
-Andrês que, que èra que o salvaba. 

E: È san Andrés ó mellor sin culpa ningunha. 
I2: È san-Andrês  sin culpa ninghunha.
I3:È levaban caixós.
I2: Non hai máis nada, que así.
E: ¿È levaban tamên caixas de difuntos?
I2: Caixas, caixas de pequenos, porque lles iba mal, è despois

volvían en si, èsí èra o conto.
I4: Iso nada, iso ê que non... Cada un cre o que lle, ¿non

sabes? A min eso non...
I2: Nada, nò, deso nada.
I1: Deso nada, si.
I4: Eu sei, eu sei, eu sei que unha familia, unha familia de,

unha familia de Santiakho ou dos arre[dores], das cercanías de
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Santiakho; èra unha familia numu[rosa], numarosa, unha fami-
lia millonaria, moi rica; è tiñan unha chavaliña enferma, maliña,
desaudida dos mêdicos de que non había romedio pa èla, que
morría. Ofrecéronlle a san Andrês un manto, toda a familia un
manto de ouro, è un vestido. ¡Vaia!, ò sea bordado.

I3: Pró santo.
I4: Pó santo, bordado en ouro. È a chavaliña sanou è fóronllo

lovar è tèno san Andrèsiño pòsto. Un milakhro khrande, un
milakhro khrande que fixo o san Andrês, que eu casualmente o
vin á pòrta da sancristía, o de cámara de televisión quitándolle
fotokhrafías è, è varios fotôkhrafos quitándolle ó manto, è esta-
ban as familias, seis rapazas, con el, co manto así. Iso foi certo,
que o vin eu; cos meus òllos.

I3: Pero iso n’o cre naide, xa, que non... iso...
I1: Oíche mullèr. N’o cre naide, escoita.
I4:È, è, è os mêdicos, vari[os], os mêdicos de España enteira

èh, que èra unha familia moi rica è, è todos viñan á misma òpi-
nión de que non había salvación pá chavala. È ofrecéronlle eso,
eso a san-Andrês, sea polo que queira, a pequena mellorou è
sanou è. 

I1: È lògho ese que vên de Santiagho, que dòrme na casa de
riba, ¿èh?. Que estaba en Cuba è tuvo un ghrau pleito co, co
Estado, èh. È, è dixo, vállame, iso oínllo eu moitas veces, válla-
me san Andrês de Teixido, Santiago; vállame san Andrês de
Teixido, que se me ghana o pleito aquí en Cuba vou, heille de ir
aló tódolos anos. È cheghou, comproulle o cáliz, comproulle o
libro è comproulle toda a cousa de plata, lle comprou ó santiño.
Así que eu n’o sei. 

I3: ¡È khanouno!
I1: ¡È ghanouno! Buèno, pòs na nòsa casa en san Andrês -iso

recôrdomi èu- que, èra un chòfer, è levoulle os frenos dun còche
a San Andrês, que inda non sei si están colkhados si llos quita-
ron de alí. 

I4: Quitaron todo pró depôsito que fixèron debaixo da ikhle-
sia.
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I1: ¿Fixèron un depô[sito]? Ai, foi aquilo pa, decían que èra
pa váteres. 

I4: Si, tèñen así debaixo, ai amais pa váteres; pèro tèñen un
apartamento pás caixas, que lovaron os pelekhrinos, pa caixas,
pa muletas, pa embarcaciós de mariñeiros, que se vían en
pelikhro os mariñeiros no mare, ¿non sabes? È ofrecíanlle os bar-
cos a san Andrês, è todo eso têñeno en depôsito a parte. 

I1: ¡Si, iso ê verdá èh!
I4: È os ataúces tíñanos na ikhlesia; è ás criaturas, a ós cha-

vales que iban, que èran nòvos impoñíalles velas, os ataúces, 
as caixas dos defuntos.
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ETNOTEXTO 2 [CD 3 / PISTA 2]
San Cibrao - Lieiro - CERVO

Informante: Un veciño, 71 anos, mariñeiro.

Data: Marzo do 1994.

Gravación e transcrición: E. Fernández Rei.

Fonte: AGO.

O valor das nécoras e dos centolos de antano
Naide andaba a elas. Si viña unha nêcora na rede, que viñan, que
se mallaban è todo, machacábamola, machacábamola cos pês.
Dicía o defunto de meu tío, que non sei se o conocías tu, dicía:

- Machácaa, coño, machácaa.
È veña co, co pê a machacala. De casualidá, collías unha pa

comer; si collías unha, ¿non sabes?, se estaba (...) pèro non valía
a pena eso. È empezamos un día, empecei eu de, de casualidá,
aquí, porque quedeime a ver si se pescaba máis centolo de noite.
È andábamos cunhas zarandas, un fèrro redondo, unha rede por
baixo, que facía un pouco de saco, è deixámoslle unha boia arri-
ba. È metíamoslle cebo è cando arriábamos ó pouco tempo á
media hora ou cuarto de hora ou así íbamos levantar, habíaas
que traían è habíaas que non ó centolo è dixen eu un día, vou
mirar, a ver si se pesca máis centolo á noite, por aquí pegadiño
á casa (...). È entonces, porque a nêcora de día non entra, ê mui
raro tèn que haber moitas pa que entre, de día non traballa; è eso
que lle poñía cebo è todo eso è non, non salían, non sei por que.
È empecei a coller nêcoras, è collín, acôrdome que en dous lan-
ces que botei con dazaseis zarandas que tiña, è botei dous lan-
ces así, aínda èra casi día, è trouxen trinta è dúas nêcoras ¡gran-
des!, entre cinco è seis o quilo, pèro nêcoras grandes, ¡coño! È
entonces vin, a mullèr estaba preocupada è dixo:

-Òi, ¡canto tardaches è tal! 
Dixen:

- Mira, collín unhas nêcoras, -è collera centolos tamên, que
había centolos-, collín unhas nêcoras.

È dixo:
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-È aora como faigo.
È dixen

- Vai aí a xunta de Marcelino -bèn conocía a Marcelino, o
hòme de Esperanza.

È dixo:
-¿È a como as hei vender?

È dixen eu:
-A ver si che dá a cincuènta cêntimos por cada unha.

È chegou alí è dixo:
-Marcelino, mira teño aquí trinta è dúas nêcoras, ¿interé-

sache?
- A ver lògo, è tal. ¿È a como, a como chas hei pagar? 

È díxolle ela:
-Dáme a como queiras tu, que eu non sei a como van... -

porque daquela non se vindían è...
È díxolle el:

-Mira, Khosèfa a de Pèrna de Pau -a mai de Pedro- traía-
mas è queríame a, a unha cincuènta, pèro a unha cincuènta ê
moito, que eu non poido vendela, pa quitarlle algo è tal, douche
a peseta, ¿quès?

È dixo ela, è dixo:
-Si. 

Èran trinta è... estaba ganando un hòme, traballando nos bar-
cos, facendo nos barcos aí no río, ghanaba dazaoito ou vinte
pesetas no día, todo o día, è decía eu: ¡mecachis en dièz esto ê
unha Habana! O caso ê que empecei, despois fixen unhas nasas,
sabía de que andaban algunhos con nasas, os Puchinos de
Burèla iban con, con nasas è iban pa vender o domingo en
Burèla. È entonces fixen unhas nasas è largábaas desde tèrra
unha nasa ou dúas aquí desde, desde ó pê da fábrica esa, è ó
pouquiño tempo levantábaas, catro ou cinco nêcoras cada unha,
¡mecachis en dièz! Entonces fixen, eu largábaas por ese, viñan
calladas, ó pouco tempo; è empezamos è despois había un, un
que levaba o centolo, que èra de aí do Barqueiro è, è levábanos
o centolo, è entonces dixêmoslle si quería as nêcoras: 
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- Si hò. Quèro.
Porque en Xixón, xa o vendía bèn daquela; pèro aquí non se

andaba daquela è tal. È pagóunolas a dèz pesetas o quilo, a dèz
o quilo, è collían, xa, xa valían mitá máis que vendéndoas a
peseta.
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ETNOTEXTO 3 [CD 3 / PISTA 3]
Vilamar - Cabarcos (San Xusto) - BARREIROS

Informante: Un veciño, 20 anos, estudiante. 

Data: Abril do 1995.

Gravación e transcrición: E. Parga Valiña. 

Fonte: AGO-ADLG.

A limpeza das praias
I: De vrau, ó acabar o curso normalmènte sèmpre traballo.

Este ano tuvè[mos], este ano pasao tuven traballando no, no
Servicio de Estinción de Incèndios Forestais; o ano pasao, lim-
piando nas plaias, è os últimos dous anos na, na costrución. A
ver este ano en que lle tòca. 

E: A ver.
I: A ver. 
E: ¿È que facedes no, no das plaias?
I: Pois limpiar a, sacar a mèrda que deixaban os turistas o día

anterior, è mais o que trae o mar: bòtes, botellas è as algas, ente-
rrábamos todo, as algas; despois os bòtes non. Os bòtes metía-
molos nunha bolsa de plástico è pá papèlèra. Pèro as algas entè-
rrábamolas todas. 

E: ¿È con que facedes eso, que, que ferra[menta]...?
I: ¿Que ferramènta? Tíñamos un rastrillo è unha pala pa

entèrrar as algas namais. Buèno, rastrillos había varios; pèro
despois, ás veces tamèn viña unha pala do aiuntamiènto, que
che, xa che entèrraba el todo. Aforrábache traballo. Cargábanse
cunha galleta, cunha espècie de galleta, cunha pala pèro con
dèntes; è cargábalas no cazo è despois xa facía ela o furao è xa
entèrraba todo. 

E: ¿È...? ¿Que iba decir eu? ¿Que hòrario tíñades no da plaia?
I: Ó primeiro empezamos con hòrario de, de sète a doce,

doce da mañá. Sète había que tar alí. Parábamos ás nòve pa
tomar o bocadillo. Tíñamos media hora, pèro normalmènte èra
unha hora, è ás doce parábamos. Despois, aí en chegando fina-
les de agosto xa, ás sète xa non se vía, cambiaba o día, entonces
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ás sète, ás sète inda èra noite, todo eso. Empezábamos ás oito è
media, parábamos ás doce è media; è cando chovía, èra mellor
que, que non ibas traballar. 

E: ¿Non?
I: Tiñas que ir asta alí pèro mandábante pá casa, pèro eso sôlo

pasou dous ou tres días. 

A extinción de incendios
E: È no de Estinción de Incèndios, ¿que facías?
I: Mitá da... por aquí inda houbo suèrte gracias a Diòs que,

inda non, non ardeu muito. Asi, que por aquí andábamos, lim-
piábamos a veces, lògo, mandábannos limpiar camiños, limpiar
depôsitos da auga. 

E: ¿È con que limpiábades os camiños?
I: Temos fouciños è fouces, máis bèn. Non tíñamos outro,

desbròzador non tíñamos, limpiar os depôsitos da auga è
namais. È pois había veces que nos mandaban pa, hou[bo],
houbo dous, dous casos que nos mandaron pa, pa Becerreá, pó,
pós hèlicôteros; que por aló, como arde moito, mandáronnos pa
aló. È tuvèmos que salir a dous, a dous incèndios no hèlicôtero,
unha vez á Fonsagrada è outra vez a Baleira ou por aí. 

E: ¿È con que apagades o...?
I: Co batelumes, tíñamos batelumes è unha fouce pa cortar,

se hai que facer un cortafuègos, pèro normalmènte batelumes. 
E: ¿È non vos axudan con auga nin nada?
I: Buèno eso, despois xa, había veces que tiñas que axudar a

regar, as motobombas... Había motobombas è tiñas que axudar
a regar. Se tirabas, ou tirabas pola manguèra pa, chegar ós
outros pèro, namais. 

E: ¿È con, non, con avionetas ou algo así non vos axudaron
nunca?

I: Si, houbo, è máis, amais molláronnos ¡carakho! Tuvêramos
nun, nese, na Fonsagrada. Estábamos tirando pola manguèra, è
vên unha, è descargounos mitá encima de nosoutros. 

E: ¿Pèro eso non ê peligroso, que che caia así a auga?
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I: Èra un avioneto... o avioneto èra pequeno, que se chèga a
ser dos grandes, túmbate; pèro èra pequeno è ¡buèno!, molloute
un pouco namais. A min cazoume dunha vez que, da siguiènte
vez xa o vin vir è dixen eu, “non”. È empecei a correr monte
abaixo è, è non me chapou. Bèn deitei. 
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ETNOTEXTO 4 [CD 3 / PISTA 4]
O Xuncal - Corbelle - VILALBA

Informante: Unha veciña, labrega, 66 anos.

Data: xaneiro do 1984.

Gravación e transcrición: X. L. Regueira Fernández.

Fonte: AGO.

O falar fino
Èran de Abadín os padres, tiñan un fillo único. El estaba, non sei
se estudeaba en Abadín, se estudiaría en Villalba, se en Lugo,
naqueles tèmpos. ¡Hai máis de corente anos que foi esto! È man-
dárono, us abuèlos. Taba en cas dos abuèlos, mandárono, polas
vacas. È dixo:

-¿Están xunto do río?
Se había decir “están cabo do río”, tu mira que palabras,

dixo: 
-¿È están xunto do río?

Mira ese conto. Esa, esa cousa. Ai eso foi verdá, è dixêranse
os que òíamos, dixèron: 

- Mira prèl, como se lle conoce o que, o que le, o que le è o
que estudia.

Mira, unha vez na Coruña, eu mais unha prima carnal do
Vítor, do meu Vítor, que esta aquí en Corbelle de Baixo, estába-
mos na Coruña. È o Vítor, tèn unha sobriña lekhítima na, na
Coruña, casada aló con familia. È xa habí[a], xa ihai tèmpo que
estaba cando pasou eso. È íbamos aló no Campo da Leña, aló
por riba, íbamos acia a Torre de Hêrcules. È entramos nunha
frutèría. È iba a Ana María è máis un fillo desa prima carnal, que
está aquí en Corbelle de Baixo; un fillo, que chaman Carlos, que
está aora en Inglatèrra casado. È os pícaros querían, querían
algo; pidíronnos caramèlos ou checolatinas ou non sei que nos
pediron. Entramos na frutèría. È esa sobriña do Vítor, xa había
tèmpo que estaba na Coruña è cortaba algo o castellano. È
entonces nosoutros entramos, è esta, que está aquí veciña, que ê
prima do Vítor, que chaman Hortènsia, dixo: 
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-Díanos un quilo de uvas, ¡mouras!
È púxose o quilo de uvas mouras. È salimos pra fôra, è empa-

quetáronnolos ou xa llelos dèmos ós pícaros ou non sei que, sali-
mos todas tres è mailos menos. È salimos por alí, eu chámolle
arriba, è díxolle alí fôra, díxonos alí fôra a sobriña do Vítor que
estaba na Coruña: 

-¡Ai! ¡Ai Hòrtènsia, ai Hòrtènsia! ¡Pra outra vez non digas
así!

-¿È lò?
-¡Di negras! ¡Di negras! Esa ê unha palabra moi mal dita, -

dixo-, moi mal dita, mullèr. ¿È non ves que chama a atención á
xènte?
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ETNOTEXTO 5 [CD 3 / PISTA 5]
Viladonga - Viladonga - CASTRO DE REI

Informante: Un veciño, 30 anos, labrego.

Data: Decembro do 1974.

Gravación e transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

Un conto de meigas
Pèro entre outras històrias ou realidades, contaba un tío meu,
que unha vez iba de mozas, è, iban, a ver unha rapaza, que na
casa da rapaza, tiñan mala fama ou decían que èran meigas. È
miraron pola lumieira, porque èra unha casa desas dos puèblos
antiguas, i-èstaban abaixo facendo nas fillògas; è tiñan un ani-
mal desos que lle chaman o sapo preso cun cordón por unha
pèrna è cada fillòga que facían cruzábana co sapo, è decían:

- Salta saparranchón, pra eles si, è pa nosoutras non.
I-èntonces cando eles viron aquelo chamaron á pòrta, è, dixo: 

-¡Pasen, pasen, pasen!
È tratáronos con moito cariño, è dixèron:

-Han come-las fillògas que chegaron a boa hora, que as
estamos facendo.

I-èles dixèron:
-Temos que ir aí asta a tabèrna... 

I-èlas ensistiron en que as comesen:
- Pos si n’as còmen, pa tomar unhos vasos de viño, lèven

unhas poucas. 
I-àfètivamènte. Meu tío dixo:

- Collémo-las fillògas è envolvéronnolas nun papèl, è levá-
molas, i-àsí ó lado había un cortello cunha cocha è como víramos
aquelo do sapo, tirámosllas á cocha, i-à cocha empezou a correr,
è saliu, botouse da corte è saliu tras de nosoutros coma querén-
donos comer cunhos ronquidos que impoñían, unhos bramidos
que parecían ultraterrèstres. Asta que por fin, cruzando paredes
è silveiras, non-os deixaba, acordeime que levaba un resario no
bolsillo e tireillo na cabeza á cocha, i-à cocha desaparceu.

Se esto foi verdá, podemos creer que había meigas; pèro eu
non-o vin, pèro confianza en meu tiu tíñaa.
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ETNOTEXTO 6 [CD 3 / PISTA 6]
Deixebre - Deixebre - OROSO

Informante 1: Unha veciña, labrega, 63 anos.

Informante 2: Un veciño, carpinteiro, 69 anos.

Data: Xuño do 1976.

Gravación: R. Álvarez Blanco (E1) e F. Fernández Rei (E2).

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O entroido
I1: O sábado facémo-las fillòas, è o domingo vèñen-os invita-

dos a antroidiar, a antroidare. Amair vèñen pois vest[idos], ves-
tidas os, as máscaras vestidas de, buèno de, defrazadas, así, con
carantoñas è roupa vèlla. Despois o lunes, pois tamên; facémo-
-las fillòas, è, è vèñen xente è imos a outros sitios tamên come-
las. È o martes dámolle romate, ó antroido. 

E1: ¿È o khuèves de comadres que se fai? 
I1: O khuèv[es], o miêrcoles ê miêrcoles do, dos compadres è

o khuèves ê das comadres, è or vièrnes ê dos lévados; poñe-la
lavadura a levedar, pa, o sábado, face-las fillòas.

E1. ¿Pèro o khuèves de comadres...?
I1: Nò. Antes iban á casa dos compadres ur dos outros.

Aghora non van. È non hai máis.

O san Xoán
I1: Día de san Khuan, tamên.
E2: Ê mañán.
I1:Si, pois, apáñanse unhas ròsiñas, us, unhas flores de biei-

teiro è us palitròques. 
I2: ¿Ê mañán o vintècatro?
E2: Ê mañán.
I1: Ê mañán o vintètrés, o vintècatro ê pasado mañán.
I2: Khueves.
I1: Si.
E2: Mañán ê a noite.
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I2: Ai si. Khuèves ê o vintècatro.
I1: Eso. È poñèmos, poñêmolos, encolghados por aí arredor

das pòrtas è das ventanas; è á noite, collemos unha larada de
toxo, è facemos unha cacharèla; è despois saltan os mozos por
riba dèla. È collemos unha pouquiña iaugha nunha pòta è poñê-
molle un, desas ròsas todas. Unhas pouquiñas así nunha venta-
na è antes de raia-lo sòl collêmola pa dentro. Despois lavámonos
todos desa augha. O sòl eu nunca o vin bèilar, día de san Khuan.
Disque baila a raiar, pèro eu nunca o vin bèilar.
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ETNOTEXTO 7 [CD 3 / PISTA 7]
Santa Comba - Santa Comba - LUGO

Informante: Un veciño, 69 anos, carpinteiro.

Data: Maio do 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O crego e o cativo
Esto èra unha vez nunha parròquia donde había un cura que èra
mui pándigo è, sèmpre acostumbraba a celebrar á mañá tem-
prano. Moitas veces tiña que agardar algo, que chegara o mone-
guillo, que èra un neno, que había alí na aldea; i-àutras veces xa
estaba o moneguillo tamên esperando polo cura, que se levan-
tara, ¡pèro buèno!

Resulta que un día esperou o cura máis do debido, porque o
pequeno, foi, entretúvose na, no camiño, que viu unha chicoro-
sa, deses páxaros que lle chamamos aquí relativamènte o mèrlo,
è viu que andaba cun pouquiño de mofo, dese das paredes no
pico. È dixo:

-Carambas, este anda facendo o nido, hai que velalo a ver
onde nida, onde tèn o nido. 

È velou. Tan bèn velou que o, o paxaro aquel, o mirlo, pòs xa
tiña us mirliños nòvos, è claro, o pequeno pois díxolle ó cura,
díxolle:

-Tèño unhes mèrliños, pèro, non lle debía conta-lo conto
aquí na sancristía, porque... dicen por aí, que se se conta o conto
baixo dos teitos, que se ènche de formigas. Veremos a ve-lo que
pasa. 

I-ò cura dixo:
-Nò, hòme nò, non teñas medo, que non hai tales formigas

nin deso, eso son agüèros, non, deso non fagas caso.
Buèno. Pasou así a conta, pèro así que pasaron unhes días,

foi o pequeno mirar a ver como estaban os chicorosos, i-òs chi-
corosos xa non estaban no nido, xa escaparan. Pèro a escapadè-
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la foi boa, que despois ó día seguiènte foi á casa do cura, cha-
mou ó señor cura, non sei que razón lle iba levar, è saliu o señor
cura polo balcón, i-èl mirou pa riba è ve as chicorosas metidas
nunha xaula.

O pequeno calou a boca; pèro, asentou è pasaron os días, è
pasaron os días, pasaron os días... È un día, pois claro, chegou
pó preceuto, pònha confesión, que había no pòbo, è díxolle:

- A ver, ¿confesáchete, Manòliño?
Di el:

- Nò, señor.
- Pois ven aquí, lògo, bonito, ven que te confèso eu, porque

despois chegan os outros curas è hai que axudarlles á misa è
todo eso, è ven.

È púxose a confesa-lo bon do pequeno, è díxolle, claro, con-
toulle todo o que había que facer. Un día que chegara alí á casa
do cura, á casa del, mismo, do mismo cura, è que lle salira a cria-
da pola ventana è que mirara pa riba è que lle vira as pèrnas e
que lle gustara muito mirar pa elas, ás pèrnas da criada, claro. I-
ò cura díxolle:

- ¡Ai pillabán, ai pillabán! ¿È ti como te poñías a mirar,
hòme, de vez de mirar pa baixo?

Dixo: 
-Pois ve, señor cura, tanto lle tèn, eu mireille pás pèrnas do

cura, pèro tamên a usté lle dixen do nido do mèrlo è tamên lle
me foi polos chicorosos, así que unha cousa quédalle pola outra.
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ETNOTEXTO 8 [CD 3 / PISTA 8]
Melide - Melide - MELIDE

Informante: Unha veciña, 38 anos, industrial.

Data: Decembro do 1992.

Gravación e transcrición: D. Asorei Vidal.

Fonte: AGO.

Os novos inventos
O meu marido traballa, ê akhènte de espetáculos, contrata
orquèstas, bandas, atraciós, tèn grupos èlètrôkhenos, tèn bom-
bas, tèn palcos, tèn de todo, o que pòde facer un, unha, unha
fèsta vir onda el è el faille todo: fai, sácalle os contratos, faille as
rifas, faille os cartèles, faille todo. Chámase, ê un, ò sea xa fai
once anos que traballa nesto do espetáculo, è, eu è mais o meu
fillo pos traballamos aquí, no, no bar. O meu fillo aora está libre
de quintas è quère levar el a cafetería. Eu axúdolle no que poida
asta que se case. Cando se case è teña a súa mullèr pos, eu irei
co meu hòme por aí ás fèstas, è axudareille a el no do espetácu-
lo, no que pòida. Tèn unha oficina en Monterroso, montada, è
tèn outra en Melide. È a, a principal ê aquí en Melide; è despós
tèn unha delegación alá, porque el traballa moito a zona de
Monterroso; traballa, as fèstas todas darredor de Monterroso
fainas el. È entonces pos compramos alí un local è puxo alí unha
oficina pa estar máis tranquilo, non ter que andar polos bares
adiante enseñándolle á xènte os, os cartèles è enseñándolle á
xènte as cousas è bebendo, se cadra o que non eso. È está na súa
oficina, a xènte vai alí, tèn o seu telêfono, tèn o seu fas alí que...
acôrdome que fai pouco tèmpo que, que lle puxèron o fas, que
eu non sabía o que èra eso. È vèulle un aparato pá casa, è díxo-
me el:

-¿Ves Mari este, este aparato?
Buèno esplicoume. È un día vèu aí o cristalèro, è díxome el:

-¿Está o teu hòme?
È díxenlle eu:

-Non, está durmindo.
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Dixo:
-Ê que quería que me mandara este fas.

È díxenlle eu:
-Pèro, buèno, espera que cho vou despertar que eu non che

sei como traballa eso, è vouno despertar è vên aora.
È dixo el. È díxenlle eu:

-Pèro mentras vai alí, á, á librèría è dille a Manòlo que che
saque -que temos unha librèría aquí nesta calle - que che saque
unha fotocòpia, porque así quédaste ti co papel, è despose, ¿non
sabes? este como che vai pa alá.

È dixo el:
-¡Pèro carallo, o papel polo, polo fas non escapa, cona! O

papèl terá que estar aí, ¿ou vai ir polo aire?
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ETNOTEXTO 9 [CD 3 / PISTA 9]
Ouselle - Ouselle - BECERREÁ

Informante: Unha veciña, 14 anos, estudiante.

Data: Decembro do 1974.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O ferreiro e mailo cura
Von contar un conto que nolo aprendeu a maèstra na escuèla.
Unha vez, foi un labrador de, de caza. Cazou dúas perdices.
Cando che[gou], cando viña polo camiño encontrouse co señor
cura; è díxolle o cura si llas vendía. O señor díxolle que nò, o
único que podía facer era invitar a comelas. Entonces o cura
díxolle:

- Von a dar unha misa. Cando veña da misa, pois xa von
lògo comelas.

È di[xo]. Chegou o marido á casa e díxolle á mullèr que pre-
para as perdices, i-ò marido foi á misa tamên, pa despois vir
canda o cura. A mullèr púxose a prepara-las perdices, è cando
as estaba freíndo, chegou unha comadre, è díxolle:

- ¿Que, que fas aí? ¿Que estás facendo?
È dice ela:

- Estou fa[cendo], estou facendo o caldo è teño, con unto
vèllo, por eso òle tan bèn. 

Pèro a comadre non se confiou è mirara na sartên, è díxolle:
- Probémolas comadriña, a ver si teñen sal ou se non, por-

que si están sosas non valen.
Entonces probaron unha è como lles gustou a unha, comeron

a outra. Cando chegou o marido á casa, chegou antes có cura, è
chegou è díxolle á mullèr si estaban as perdices preparadas. A
muller díxolle que si, entonces a mullèr soltouse a chorar. È díce-
lle o marido:

- ¿Que pasa?
È dice:
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- Que, que non temos cuchillos pa, pa que o cura coma as
perdices.

È dice el:
-Buèno, von á frauga facer dous, mentras non chèga o

cura. 
Cando chegou o cura, pòs, cando chegou o cura a mullèr

seguía chorando, è dícelle o cura por qué choraba; è díxolle:
- Ê que o meu marido volveuse tolo è dice que tèn que ir á

frauga facer unhos cuchillos pa cortarlle a osté as orellas.
¡Marche, se[ñor], señor cura, márchese antes de que veña!

Entonces o cura descalzou, descalzouse pa correr máis.
Botouse a correr è cando chegou á pòrta da frauga, salía o señor
da casa. I-ó sali-lo señor da casa, saleu o señor da frauga. È
cando chegou á casa preguntoulle á mullèr, preguntoulle á
mullèr que lle pasara ó cura, porque salía correndo. I-à mullèr
díxolle que ê que lle escapara cas dúas perdices. O marido
botou, o marido botou a correr tras das perdices, tras, o marido
botou a correr tras do cura pa que lle deixara as perdices: i-ó
chegar, can[do], ó chegar èlí cerca do cura, díxolle:

-¡Ai, señor cura! ¡Déixeme tan siquièra unha!
I-ò cura díxolle:

- ¡Ni una ni dòs! mis orellas...
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ETNOTEXTO 10 [CD 3 / PISTA 10]
Lamas - Pardesoa - FORCAREI

Informante 1: Unha veciña, 50 anos, labrega.

Informante 2: Unha veciña, 76 anos, labrega.

Data: Decembro do 1983.

Gravación e transcrición: C. Hermida Gulías.

Fonte: AGO.

As ruadas
I1: Poise ar ruádase, non sabes, è. Por eghèmplo, nun puèblo

hai cinco ou seir mozas, è entonces alíanse è cada un dá o seu
local, cada, cada... Ti, por eghèmplo, dálo ó ghuèves, eu douno
o sábado i-outra dáo o domingo. Cada un dá o seu día, seu local
pa te-la ruada. Entonces tèn dúas pandeiretas...

I2: È un pandeiro.
I1: È, o pandeiro eu xa non recòrdo del.
I2: Pèro habíao.
E: ¿Usté acòrdase do pandeiro?
I1: Eu do pandeiro xa non me recòrdo. Recôrdome das pan-

deiretas. Entonces ár dèz da noite empezaban-a ruada. ¡Unha
faena limpiando o local! O que non tiña local a xeito se tal libra-
ba unha cuadra. Se tiña ghando libraba unha, unha corte de
esterco pa facer alí a ruada o día que lle tocase. Ou se cadra,
tiñas amistá cunha amigha è decíarlle:

- ¡Ah, se me deixaras ti o sitio que non teño!
È cedíacho, cedíache o seu sitio pó día que che pertenecía a ti

a fèsta. È entóncese botaban a ronda. Anter de empeza-la ruada
púñanse nun alto, así nun sitio alto i-às que cantaban máis alto
i-às que cantaban millor è tocaban, tocaban a pandeireta è can-
taban, alto canto pudían pa que sentisen...

I2: Ás Santiaghas sentíanas en Lobozán.
I1: Pa que sentisen todos ester lughares, pa que or mozos

viñèsen a, a...
E: Ah si, si, èra como un reclamo.
I1: Decíanlle, esto:
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Velos aí vèn vindo,
vedelos aí vèn vindo;
airiños que os traen,
parecen que vèn durmindo.

Por èghèmplo, así canciós ór mozos dos outros puèblos pa
que viñèran aquí á ruada è entonces empezaban. Iban pá ruada
è, è tocabas ti, por eghèmplo, tocabas a ghòta, a muiñeira i-un
vals è bäilabas aquelo. È despoise, tocáballe a outra moza, a
outra parexa de mozas, tocare è bäilaban as outras. È despois
viñan or mozos, despois sacaban a bäilar ar, ar mozas. È enton-
ces, por eghèmplo, o que quería estar cunha moza, que tiña rela-
ciós con èla, pois aquel púñase cara un ladiño è estaba alí toda a
noite coa moza. Pèro cando lle tocaba a súa hòra de toca-lo seu
baile, deixaba o mozo è iba tocar. Porque non iba tocar unha
sèmpre, sèmpre, è bäila-las outras sèmpre.

I2: Á diada.
I1: Á diada, por veces. Por èghèmplo, ti è... eu mais ti toca-

bamos aghora, este baile, unha ghòta, unha muiñeira i-un valse.
È despoise nôs ibamos bäilar è tocaban outras. È iban or vèllos
i-àr vèllas, á ruada moitas. 

E: (...) a vixilar, ¿non?
I1: Iban ver è mais a criticar como fan aghora tamên. È enton-

ces había vèllas que tocaban moi bèn, è entonces aquèlar vèllas
tocaban moitor bailes. Porque, claro, ninguiên quería tocar de
boa ghana; de boa ghana, de boa ghana non había ninguiên que
quixèse tocar. È entonces cando iba, cando iba Ermosinda de
Santiagho, que èra unha boa tocadora, è iba María de Santiagho
è iban esas e, case tocaban èlas toda a noite. 

I2: Como as Santiaghas non ruaba naide.
I1: Tocaban èlas toda a noite porque tocaban coma serenas.
I2 Cantaban è bailaban, èran númaro un en tódolos sitios.
I1: Si, è, i-àsí che èran ar ruadas. È había, había ór ghuèves, i-

ós sábados, i-ór domingos, trer días na semana.
E: Carai, non por (...)
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I1: ¡Èra moita ruada! Pèro celebrábase millor, pasábase moito
millor naquèlar ruadas, pasábase moito millor naquèlar ruadas
que aghòra se pasa nar millores discotècas. Tiñámose candíler
de ghas; de primeiro èran candíler de ghas, pèro despois xa, xa
troughèmor deses de... carbur, de carbur, candíler de carburo. È,
è entóncese cada moza puña o seu local è maila luz.
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ETNOTEXTO 11 [CD 3 / PISTA 11]
Líncora - San Pedro de Líncora - CHANTADA

Informante: Unha veciña, 25 anos, estudiante.

Data: Febreiro do 1995.

Gravación: B. Varela Vázquez.

Transcrición: E. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ADLG.

Vacacións en Ibiza
I1: Coñeces a moitísima xènte, ò sea, xènte que conocemos en

Madrí, xènte de Madrí, eu que sei, de, andaluces, de, catalás, eu
que sei, ábreste moito ¿non?

È tamên fomos a Formentèra è, nun barco, nun fèrri, desde
Ibiza, è, buèno. Foi mui curioso, porque o primeiro que, que
vimos ó chegar a Formentèra foi un, alí no puèrto, chámase o
puèrto da Sabina, è o primeiro que vimos foi bar “El Rincón
Gallego”. Mira, en Formentèra, no cu do mundo. Ê unha isla
preciosa, èh, moito máis ca Ibiza...

E: Mui pequeniña, ¿non?
I1: Mui pequeniña, pèro ê moito máis ca Ibiza porque está

nun estado natural, está como media virkhen ¿non?, mentres
que Ibiza está superesplotada. È, è claro ¿non?, dixen eu:

-¡Ah, mira, bar “El Rincón Gallego”! Vamos alí.
À parte de que estaba a tòpe de xènte, porque èra, dos que

había por alí èra o máis, o máis concurrido. È sentimos a xènte
falar galego ¿non? è non sei, è eu dígolles:

- ¡ Ei, paisanos! ¿onde sodes? è tal.
È dime el:

- De Pontèvèdra, ¿è vôs? 
- Pòs de Lugo, alí de Chantada è tal.

Eu que sei, mui bèn ¿non? que, que che fai moita ilusión,
pois, hòme Formentèra tampouco ê que estea a miles de quilô-
metros, pèro buèno tampouco está cerca. È, que te tòpes así pòs
con xènte... Din que os galegos creo que estamos en todas par-
tes. Êche bèn verdá. 
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È mui bèn. Despós alquiláramos unhas biciclètas, un còche,
¡bah...!

E: ¿En que fostes? ¿en avión?
I1: Nò, fomos en... tuvèmos que ir asta Madrí. Mira tuvèmos

que ir asta Madrí, despós de Madrí fomos en autobús a Alicante;
despós de Alicante, collemos un barco que èra coma un trasa-
lántico, ¿non?, èra unha pasada, tiña capacidade pa, para mil
trescèntos vintènòve pasaxeiros; è buèno, coincidiu que iban
máis parexas... Debían ir de luna de mièl, porque iban alí máis...
increíble. È, eso iba a tòpe o barco, mil, tres mil trescèntos
vintènòve pasaxeiros. Èra ènòrme, eu cando subín è tal, dixen eu:
“¡Diòs! Esto ê como Vacaciós”, a película aquela, “Vacaciones en
el Mar”, pèro sòlo que ê, en ve de ser un crucèro por onde èra
aquil, polo Caribe ou onde fora, este ê, èra por o Meditèrráneo. 

Pèro, buèno, mui bèn, è despois, nada. Eso, xa en Ibiza pois,
xa te movías pola túa conta. O malo destes viaxes ê que teñas
que ir a Madrí, èra a travês de “Mundo Khòven”, tiñas que ir a
Madrí è, buèno. En Madrí tamên estuvèmos día è pico, porque,
buèno, tiña alí familia, è...

È mui bèn, eu paseino en grande; a parte que cada vez que
fas un viaxe, despois, claro, vês como, con pilas cargadas ¿non?,
súper, superbèn è tès moitar ganas de facer cousas è de...

E: ¿Que estabas, nun hotel...?
I1: Si, estábamos nun hòtèl, si; estábamos nun hòtèl, pèro

mui bèn. Èra, había unha señora que tiña así un acento rarísimo
¿non? è entón, eu sèmpre decía:

-Esta mullèr ê francesa.
È as outras decían que èra alemana; i-èu que èra francesa, è

un día pregunteille ¿non?, díxenlle: 
-Mire -tal- ¿usté è...? - Buèno pregunteille de onde èra è tal.

È dice ela, que èra fra[ncesa], que èra de Francia.
Entonces eu xa dixen:

- ¡ Ala khodédevos aí que gano eu!, è tal.
Que èra de Francia, è que tamên vi[ña], fora de, fora de

escursión tamên unha vez, buèno a Ibiza. È díxenlle eu:
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- Claro, è conoceu aiquí a un isleño è xa quedou ¿non?
È dice:

- Eso, eso, eso mismo. 
Foi ir de escursión. Claro, gustoulle alí un, un isleño, è dice:

- Ai, a ver si os pasa lo mismo.
I-èu:

- Non creo, hò, eu aiquí non me quedo. 
Nò, pèro vamos, a xènte èra, na zona onde estábamos nôs,

¡bah!, inda non èra así mui tal, pèro en Ibiza capital èra supera-
mable, èra mui abèrta, i-ò que si, o que si vías èra moito khipi.
Buèno, ¡èra alucinante!. Èra, a min encantoume. Moitísimo khipi
è, è moita xènte así pois, buèno, non rara, mellor, è alí co, i-àlí
están mui abèrtos ¿non? sèmpre foi unha isla pòs que se caratè-
rizou eso, por, por os khipis è por toda esta xènte ¿non? è alí
podíaste atopar de todo; ò sea que, xènte de mui, mui diferènte
¿non? ò sea, mui bèn. ¡Eu paseino! È tamên eso, fomos, fomos a
un mercado khipi que debía haber, debía haber, non sei, sin
esakhèrar unhos setènta, èra unha pasada. I-èran, a min sèmpre,
buèno, sèmpre, sèmpre me gustou moito esa xènte è falabas con
iles i-èran, èran alucinantes ¿non? porque, claro, cada un facía
unha, vendía unha cousa, había a típica que, que vendía perfu-
mes de, como esencias naturales ¿non? pois, azar, òpiun, estín,
buèno, varias, è ofrecíache è tal, è dábache, mira, proba iste è tal,
è buèno; despós de, de òler así varios, co alcòl, ¡entrábache un
medio colocón! 
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ETNOTEXTO 12 [CD 3 / PISTA 12]
Barantes - Barantes - SOBER

Informante: Un veciño, 52 anos, labrego. 

Data: Decembro do 1992.

Gravación e transcrición: C. Fernández Rodríguez.

Fonte: AGO-ADLG.

O viño de Amandi
Buèno, na vendima pasábase bèn asta un punto hò; pèro, móitar
veces tamên, claro, quèntaba o sol, as uvas subíanse en cestos, ó
millor íbamos quince ou vinte personas á vendima, è claro,
había que subilas todas en cestos ó lombo. È, salíamos ó millor
da casa ás trer da mañá, pra salvarnos do calor por a sèsta; è
entonces, claro, madrugábamor moito, había que ir a pê, levaba
dúas horas o camiño... è entonces, algún día botamos tres viaxes
anter de salir o sol, derde onde se deixaban os carros, que
daquelas èran carros que non èran tratores è... È entonces, pois,
claro, xuntábase muchísema xènte porque, unhos levaban dèz,
outror doce ou, en fin; èsí, había moitas cuadrillas de xènte que
andaba na vendimia, entre ar mullères que vendimaban i-òs
hòmes que subían as uvas. È, ó millor, xuntábanse entre dúas
cuadrillas, empezaban a dicir cal èran os que pudían máis, botá-
banse a correr cor cestos ó lombo por a ribeira arriba. È buèno,
o viño sabía bèn, ou sabe bèn; pèro, claro, daquelas costaba
muchísemo traballo coidar o viño. Pèro, buèno; todo èra xènte
nòva i-hàbía moita xènte i-èntonces pois, claro, todo se levaba.
Non ê coma hoxe, que hoxe por èkhèmplo, se algún quère facer
eso xa non tèn xènte. Buèno, gracias a Diòs, non fai falta porque
xa van os tratores è xa vai todo ár viñas; è gracias a Diòs hoxe,
por èkhèmplo, pois non hai necesidá deso è moito val; que se
non, o bèndito viño da Ribeira de Amandi, pois, xa non habería
nin còpa de viño. Pèro buèno, con todo eso, eso acôrdase sèm-
pre è non se òlvida nunca; porque gracias a Diòs eu fun desde
pequeno, ár viñas, è quêrolle bèn; pèro, co traballo que daban, se
me dicen: “pasas sin viño ou traballas as viñas”, pasaba sin viño.
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È claro, aora cos tratores pois xa non ê a mitá do traballo, xa
se sòben en caixas, elabórase o viño. È entonces xa vèñen os tra-
tores cas u[vas], cas, cas uvar nar caixas è chegas á bodega, pása-
las por a máquina è xa van direitas á cuba. È entonces o viño
dicen que non si, que antes que o levaban os emperadores pa
Roma; è non che èra sin razón, que co sacrificio tiña que che ser
bèn bon por o sacrificio que daba o viño. Aora, claro, tamên
temos unha cousa, que hoxe o viño de Amandi está prati-
camènte coma o millor de Galicia; è, sôlo por o traballo que dá
è por o pouco produtivos que son a zona do viño. 

È hoxe vêndese bastante bèn. Os que, por èxemplo, como che
diría eu, os que saben o que tran entre maus, que desinfètan a
uva è, ou desinfètamos a uva, coidamos o viño, levámolo ó anô-
logo pra que nolo cuide, è así, podemos vendelo bastante regu-
lar coma por èxemplo na Feira do Viño. 

Tu sabes que a Feira do Viño de Amandi, pois, ê unha das
que más potenciadas vai estare na nòsa pequena Galicia. È
entonces mira, unha botella de viño vale quinièntas pesetas; è eu
fun -unhos tres cuartos de, de litro-, è eu xa lèvo indo varios
anos á Feira è xa ganei tamên un segundo i-òn primeiro premio,
un ano o primeiro i-àutro ano o segundo. Total pois xa te anima
sôlo polo trofeo que che dan, que a min incluso o primeiro
diumo Cacharro Pardo, o Presidènte da Deputación, i-ò segun-
do diumo o que foi conselleiro, Pérez, que gracias a Diòs, el
tuvo, o pai del tuvo viñas pegadas car nòsas tamên, è xa sabe
tamên o mêrito que tèn o viño de Amandi. 
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ETNOTEXTO 13 [CD 3 / PISTA 13]
Celeiros - Celeiros - CHANDREXA

Informante: Unha veciña, 23 anos, telefonista.

Data: Febreiro do 1975.

Gravación: R. Álvarez Blanco, F. Fernández Rei e M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O crego de Pareisás
Vouvos contar o conto do cura de, de Pareisás. Resulta que ó

cura de Pareisás, faltábanlle as pitas; è busca de èquí è busca de
alá, el i-à criada, nada que non encontraba as galiñas. Vai un día
chamou òn chaval, desconfiaba dun tío è dícelle:

- Òie, neno, mira, ven èquí, o domingo, si, cuando èu esté
na misa predicando tu dices, que fulanito me roubou as pitas,
douche dous reás.

Chèga o domingo, estaban na misa, è resulta que o que llar
roubaba era o pai do rapaz. O pai do rapaz viu que o cura cha-
maba á parte ó chaval, è dícelle:

- Òie, fulanito, ¿que che dixo o cura?
- Nada, nada, non me dixo nada.

Pèro díxolle:
- Mira se, se mo dices, douche unha peseta.

Entonces, foi o rapaz è díxollo. Dixo:
- Pois, mire, díxome esto, que se cando estaba no altar lle

decía que, que usté ê o que me roubaba as galiñas, que me
daban dous reás.

- Pois, mira, vaslle decir o que eu che diga è douche unha
peseta.

Èfètivamènte. Chèga o domingo, o cura estaba predicando
todo furioso:

- Porque èquí non sei quèn me rouba as pitas, porque son
unhos desgraciaos, porque tal è porque cual. 

Dícelle: 
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- A ver rapaz, que tu sabes quèn me rouba a min as pitas,
a ver, dío.

È sal o rapá ó altar è dícelle: 
- Se soubèra o Eudilio de Cotaresco que o cura lle anda ca

mullèr.

136

Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías



ETNOTEXTO 14 [CD 3 / PISTA 14]
Lamela - Coucieiro - BAÑOS DE MOLGAS

Informante 1: Unha veciña, 65 anos, labrega.

Informante 2: Un veciño, 72 anos, labrego.

Informante 3: Unha veciña, 70 anos ca., labrega.

Data: Decembro do 1994.

Gravación: M. Sánchez Cid.

Transcrición: E. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ADLG.

O liño, as fiadas e os mozos
I1: Primeiro sementabamos; è despois, cunha maza, pois

mallabámolo; è despois espadabámolo; è despois asèdabámolo
nun, nunha cousa que había de sèda-lo liño, un rastrillo; è des-
pois tiñamos que fiar. Pèro, claro, or mozos non querían, filla,
porque como, enchíalos de tascos, èra unha cousa que tiña
moito pòlvo, è moito eso è... è fiabamos na nòsa corte, un ano na
dun i-àutro ano na doutro. È entón aquil ano tocou na nòsa
corte. È entonces, claro, eu xunteime con dous, un do Abèlèdo i-
-àutro de aiquí da Lamèla. È entonces, claro, cando chegou o da
Lamèla, poise, estaba sentado onda min o do Abèlèdo, porque
alí faciamos un corro as mullères, è entonces, claro, había únhar
mesas largas è sentábanse así...

I2: O Lisardo.
I1: O Lisardo. È entonces entrou è, i-ò meu irmau, estaba

xogando. Había dous ou tres rapazòlos así coma do tèmpo dil,
que entón il èra pequeno, è estaba xogando. Entón o Khosê
díxolle:

- È lògo, Khosê Ramón, ¿ganas ou pèrdes?
È díxolle:

- Pois nin estou xogando, non gano nin perdo, pèro asta
aora non estou xogando. 

Dou media vòlta pa fôra è marchou. Alí por riba da nòsa
casa, naquil monte, empezou a cantare: 

Moza dor moitos mozos; nò, dixo:

137

A Nosa Fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego



Moza dor vinte mozos
è comigho vintèún
È como fagas así
pronto quedas sin ningún.

E: Entonces ¿que facía? ¿cantaba?
I1: Cantaba, cantoume así. È pra outro día, esto èra un sába-

do, è pró outro día ibamos aí a Òsende, que había un cafê, tocá-
banche cun acòrdeón; i-èntonces, claro, eu dixen, buèno, pois
agora, vou ter que vir sòla; pèro ó chegar alá pois estaba o do
Abèlèdo. Entonces díxome se lle iba bailar, è eu fun, anda que
entra o outro pola pòrta; è despois, claro, invitáronos a tomar
un cafê, porque èra sòlo, alí èra o que había, cafê, èra un cafê
pèro bailábase, a xènte pra, pasar o tèmpo; è, i-è entón o outro
invitoume a tomar un cafê; pèro, filla, se ves a este da Lamèla,
¡madre mía!, como se puxo; i-ó vir aí no, nos Vieiros púxose no
medio do camiño è non nos quería deixar pasar. Pèro eu teño,
tiña unha amiga, que chaman Florinda, mira, se non nos deixa
pasar, bótase acima dil; porque púxose, ¡mi madre querida!:
“sácate de diante que non te quèro nin ver”. O outro vèu
andando, vèu andando è ó chegar á casa, chegou diante de nôs;
è despois non me quería deixar entrar na pòrta. Entonces, claro,
eu, dixen eu, a ver como faguía. Saliu a pòbre da miña nai è
díxolle:

- Poise, vên con ise, pèro quèn, aquí quèn mando son eu,
que hai catro anos que veño paghando ese carreiro, è a ver se ê
il ou son eu.

Dixo:
-Ai, meu fillo, eso, enténdete. Eso êche cousa dela. 

Entonces, claro, o outro tuvo que se marchar, pòbriño, èra tan
buèno. È marchouse. Eu, claro, gustar, gustábame máis o outro,
pèro...

I2: O Lisardo.
I1: O Lisardo ¡nòò!. Gustábame máis o Ghosê; pèro claro,

como non tiña autro, eu agarrábame ó que viña; porque agora

138

Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías



tanto tèn, pèro ó tèmpo vir unha moza sòla... eso êrache un des-
precio mui grande. Entonces, claro, pois, eu agarrábame ó que
viña. I-aquil queríame polos òghos del alma, filla.

I3: O Lisardo.
I1: O Lisardo. 
I3: ¿Pèro de onde èra il?
I1: De Abèlèdo.
I2: O que casou coa da (...)
I1: Claro, è, i-èso pasou, pasaban así as cousas, filla, porque

antes non che èra coma agora; que agora, tèñen un i-àquil, con
aquil xa basta, pèro ó tèmpo unha moza non podía ter sôlo un
mozo.
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ETNOTEXTO 15 [CD 3 / PISTA 15]
Os Pinos -Vilameá- RAMIRÁS

Informante: Un veciño, 64 anos, comerciante.

Data: Marzo do 1993.

Gravación e transcrición: S. Viso Pérez.

Fonte: AGO-ADLG.

A vida detrás da mostrador
Hai casos cêlebres, è tamên porque non decilo, tamên hai èsí,
tamên hai os seus calòtes pèro buèno, non son os tèmpor de
antes. Como queira que sea, esta convèrsa, se tèn algho de chis-
te ou algho de ghracia ou alghún principio de comentario,
temos que remontarnos a anos atrás, porque o que está pasando
aora atualmente, praticamente pois non tèn moito porque
ve[mos], presenciámolo, vémolo; pèro, esta xente de, de trinta
anos pra baixo haille que falar, pois claro, de hai corènta anos ou
corènta è pico. Entònces, pois eu contaríache moitas cousas que
me teñen pasado neste mostrador.

Como tu ves, nôs aquí temos por un lado comestibles, pra
autro lado pòs temos unhar zapatillas, ou unhas, algo de roupa
feita, roupa interior è pra outro lado pois temos as aixadas, as
fouces pa segha-la hèrba ou unhas puntas ou unhos clavos ou
tal. È, dunha ocasión vèu unha señora que xa morreu a pòbre,
digo a pòbre, nada de pòbre, xa morreu, está ghozando eterna-
mente na ghlòria, que èla èra boa persoa, pèro vèu è díxome así: 

-Manòlo, dáme... dáme. 
Pidiume así unhas cousas, unha botella de aceite, pidiume

un pouco de petròl que ó tèmpo vendíase o petròl buèno, eso
tamên, äí tamên hai fonte, äí si que hai manantial ó falar do
petròl pèro buèno, hai manantial de comèntario; pèro vai è díxo-
me èsí: 

-Manòlo, dáme un, esto, esto, i-èsto..., -unhas cuantas cou-
sas, è despoixa: Dáme, tamên äí un quilo de azucre.

Claro, ela díxome si è eu entendinlle, èra, èra así no tèmpo do
mes de maio, cando se lle dá o azufre ás cepas. È dixen eu,
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dixen, pènsei eu, dixen, pidirme un quilo de azufre, cun quilo
pouco vai azufrar, pèro buèno... tamên-o levaban äsí pra
desinfèción, pra queimar pra desinfètar ó mellor unha vasixa
dunha cuba ou unha pipa ou así calquèra cousa. Levaban ár
veces un quilo de azufre pra queimalo ou taparlle un coco, un
burato a unha vasixa vèlla, calquèra cousa; è entonces vai è
cuando me dixo un quilo dil, collín a paleta, ó tèmpo o azufre
viña en sacos de corènta quilos pesábase todo, èra todo pesado
non ê coma aora que vên todo fracionado; pèro ó tèmpo eu
peseille un quilo de azufre i-èla habíame pedido un quilo de
azucre. Levou as cousiñas, marchou prá casa, de älí ònhor días
cando volveu á tiènda dixo, comezou a falar, díxome èsí:

-Mira, xa non me acordaba, dáme un quilo de azucaar.
Eu quedeime äsí, dixen:

-Caramba hoxe vên, vên moi ghraciosa señora Trina.
Èra unha que se chamaba Trina, señora Trina di Eiras, en paz

descanse, ¡bah!, è dixenlle eu: 
- Vên moi ghraciosa.

È dixo:
-É que a vôs aghora, ós tièndeiros de aora haivos que dicir

as cousas moi discretas porque o outro día pidinche un quilo de
azucre è dêcheme un quilo di xofre. È cando lle mo fun botar ó
cafê, xa me dirás, como anduvo a cousa.

Entón botámonos à rir è tal.
-Mullèr, pois síntoo moito, tal è cual.

È dixo:
-Hòme que te equivoques de me dar pemento dulce a

darme pemento picante tamên pòde òcurrir, que eso xa me
pasou noutra tiènda, que lle pedín do dulce è dêronme do
picante è boteillo ás xudías verdes que fixèmos unhas xudiíñas
è cando fomos comer as xudías dixêronme or da casa: “ai hò,
cómaas ostede que esto ê coma quèn mète a lèngua no lume”. 

Pèro buèno, esto foi un caso bonito, ê que claro, a miña vista
xa me falla namais o aixofre ê moito máis amarèlo ca, có azucre
porque o azucre ê blanco. È díxenlle eu:
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-Buèno, ê que eu entendinlle azufre.
Dixo:

-Nôs chamámoslle xofre, i-ò azúcar, azúcar, chamásmoslle
azucre.

È buèno, son äsí cousas de... nôs fartámonos de rir. Pèro ¡bah!
Eiquí no mostrador buè[no], ó pê diste mostrador äsí como o ves
vèllo è, i-òrdinario eiquí fártachese un de rir e déixache moito
que comentar, porque mira. Ás veces xúntanchese èquí tres ou
catro hòmes, todos iles clièntes respètables como che dixen ó
principio, que eu aprécioos a todos, porque todo o que vên eiquí
pa deixar un peso bienvenido sea, è merêceme tódolos respètos;
pèro ár veces un, cando se van, queda, queda rindo è queda
pensando co rollo i-ò significado das conversas que eiquí ten
habido. Porque mira, arrimados a este mostrador, hai hòmes
que, mira ròzan tòxos, sacan carros de esterco, sèghan campos
de herba; pèro dígoche, ó millor están ca xèrriña na mau ou ca
còpiña na mau, i-eu estou escoitando, escoitando i-eu sei que
aquelo èra unha mentira, porque ó mellor díxome que rozara
nunha mañán dous carros de tòxos; nunha mañán que sacou
tantos carros de esterco, fun pra fulano, fixen esto, fixen aquelo
i-è o que estaba èra chimpando unhas còpiñas è unhos cuantos
cigharros dises sin filtro i-à cabiciña afumada coma o... Buè[no],
¡en fin! Pèro deixan eso, i-eu ás veces tamên lle digo buèno,
mirai que eiquí ó pê diste mostrador, os cazadores matan coen-
llos que mète medo; detrás daquil fento chimpei esto, detrás
daquil penediño chimpei aquelo. Os pescadores, vèñen do río,
buèno; esoutro día tal è todo ê arrimados ór mostradores porque
quèn fala ê a xèrriña ou a còpiña. Esto ê como volo conto. È èsí
fin de cousas.
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ETNOTEXTO 16 [CD 3 / PISTA 16]
Allariz - Allariz - ALLARIZ

Informante: Un veciño, 60 anos, muiñeiro.

Data: Marzo do 1975.

Gravación: M. González González.

Transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O rato do monte e o rato do muíño
[Cuando eu estaba no muíño,] había un rato älí, è estaba moi
gordo, comía moita fariña. Marchouse. Un día co vicio mar-
chouse ó monte è viu unhos compañeiros, alí no monte, è esta-
ban moi flaquiños, i-èntonces dixo:

- ¿Como estades tan flacos, eiquí? ¿Que comedes?
- Comemos castañas.
- ¡Òmbre! Eiquí non pòde ser. Vinde cuanda min, que

vamos a un sitio, xa veredes como comedes alí fariña, moitas
cousas boas, grao... tal.

Camiñaron cara ó muíño, è díxolle, o flaco do monte:
- ¿I-èl hai policía?
- Si, hai, pèro está sièmpre dormindo.
- Poise, entra tu primeiro que estás máis acostumbrado.

I-èntrou, è foi o policía, ¡plau!, comeuno. È dixo il:
- Caramba, doume vòlta pró souto, que vale máis flaco no

souto que gordo no cu do outro.
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ETNOTEXTO 17 [CD 3 / PISTA 17]
Servoi - Servoi - CASTRELO DO VAL

Informante: Un veciño, 50 anos, camioneiro.

Data: Febreiro do 1993.

Gravación e transcrición: X. Pérez Álvarez.

Fonte: AGO-ADLG.

Os estudiantes e as papas
Èran dous estudiantes è viñan de vacaciós. È claro, chegharon
a un puèblo è, è dixêronlle a onde podían, foron onda o peda-
nio do puèblo a ver onde se podían, vamos, quedare en pou-
sada. Levárono onda unhor vèllos que había alí. È alí dixêron-
lle:

- A ver, tès que darlle cama è estes dous rapaces è cena.
È díxolle a vèlla:

-Buèno, eu cama doulle è cena tamên; pèro de cena hai
papas, temos papas de cena.

È di, è dixèron eles:
-Buèno -dixo un-, eu papas non  quèro.

Dixo o outro:
-Eu, eu tampouco.
-Buèno, pois, a cama ê èquí.

È dormían, nunha habitación, nun cuarto que se chamaba
antes, è tiñan dúas camas, nunha cama dormía o vèllo i-à vèlla
e na outra dormían or dous rapaces. Pèro de noite dèulle fame;
è díxolle un ó outro:

-¡Ai que fame teño!
È díxolle o outro:

-I-èu tamên, ¿è como facemos?
-Poir mira, vamos a, vamos a, eu vou -non había luz,

daquela non había luz- vamos è, vamos ir á cociña è, è tu fártas-
te de papas alí è trasme unhas poucas a min.

-¿È como fagho pa, pa ir è pa vire? Mal, mal pa ir, è mal pa
vir, sin luz.

È entonces na, na, na tarima da cama, que èra daquelas
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camas anchas que había antes, había un, un carrete, destes de
fío, è díxolle o ra[paz], un ó outro:

-Vas, cara a alá, lèvas, eu quedo co fío èquí, è tu vas pa alá
è, fártaste de papas. È entonces, ó vir pa acá, vês por o fío outra
vez dereito a min.

È cuando o, o outro marchou á cociña, è foi o compañeiro è
cambioulle o fío i-àtoullo á tarima da cama da vèlla, è do vèllo.

O rapaz fartouse de papas, comeu as que lle pareceu è tróu-
xolle unha cullarada del, delas ó compañeiro. È nese medio
tèmpo, claro veu cara a onda a vella, cheghou onda a vèlla, i-à
vèlla fartárase de papas è estaba, pois, perdonando a palabra, co
cu ó aire. È estaba así, facendo así: “ffff, fffff, ffff”.  È díxolle o
rapaz:

-Tòma, cume, -baixiño claro, pa que non oíra a vèlla,-
cume, è xa non lle soples que xa están frías.

Pèro a vèlla seghía “fff, fff”; è entonces, o rapaz tanto se
cabreou dixo:

-Non lle soples que xa están frías. Mira que chas barro.
È foi ¡pas!, barroullas á vèlla no cu. È entonces o outro rapaz

riuse, è cambiou de disco è. Quedaron calladiños os dous.
Cuando vai o vèllo pa tapala, cara á mañá, è colleu è encon-

trouse cas papas. Encendeu o candil de ghas, que tiñan un can-
dil de ghas è díxolle:

-¡Vaia mullèr, vaia! ¡Bèn maliña estuvèches! ¡Seghún-as
comiches así as caghaches!
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ETNOTEXTO 18 [CD 3 / PISTA 18]
Vilardevós - Vilardevós - VILARDEVÓS

Informante: Un veciño, 20 anos, labrego.

Data: Marzo do 1975.

Gravación e transcrición: F. Fernández Rei.

Fonte: AGO-ALGa.

O portugués e a mula
Resulta que o Callán ten unha mula. Esa mula ó botarlle a mau
a unha te[ta], ó botarlle a mau a unha teta arrelincha que se
mata. Entonces, dixêronlle que lla compraban, pèro que tiña que
estar preñada; i-èl, i-èl díxolle:

-Anda, anda preñada de seis meses. 
Entóncer dixo o outro, díxolle:

- ¿È dá, è dá muito leite?
È dixo el, dixo:

-O que se queira, tódolor días. Cuando, cuando, cuando a
tiña eu, daba polo menos dous litros, cada, cada doce horas.

È dixo el, díxolle, díxolle:
-Buèno, se, se a mula dá dous litros de leite cada doce

horas, eu cómprolle a mula -dixo-, pèro tènme que responder
que non malpaira. Se malpaire, non lla quèro. 

Díxolle o outro:
-Trato feito.

È entonces, unha mañá do vrau, aí de cara ár cinco, a mula
estaba relinchando, por a cría, è entonces o outro díxolle, díxo-
lle:

-I-à cría, ¿onde lle está?
Dixo:

-A cría vendinlla ònte. 
Dixo:

-I-àora, aora ¿pa que a quèro?
Dixo:

-¿È lògo tu non preguntabas por o leite?
Dixo:
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-Buèno, pò logho, lêvolle a mula, ¿è cuanto quère por ela?
-Quèro vinte billetes. 

Dixo, o outro dixo, dixo:
-Or vinte billetes será muito. 

Dixo:
-¿E lògho tu que quères, mula sin tetas ou mula con tetas?

Dixo:
-Buèno, eu pa min, eu non sei muito, porque eu, bèn sabe

usté que son portughés e non entendo muito español.
È dixo:

-Buèno, se quère, se quère, se quère mula machorra, por
vinte mil pesetas tèna, se a quère, aora, se a quère con, que paira
è traigha boas crías è día muito leite, tèn que dar trinta billètes.

-Dis la muito, dis la ê munto diñeiro. 
Dixo:

-Bueno, pois se ê muito diñeiro que sea, quèro trinta bille-
tes.

Entonces o outro levou a mula, i-ó cabo de nòve meses vèu
aiquí è díxolle, díxolle:

-Òh patrón, a mula, a mula mais la non lle crèce o ubre. Dis
mais la non paire. 

Dis:
-Xa parirá, xa parirá. Tu bátela la cun pau por o lombo, que

xa parirá. 
Dice:

-Òh patrón, a mula non dá resultado, dis, mais eu alá
devólvolla.

Dis:
- Mais o que che devolvo eu a ti mais lá cun pau nos còr-

nos.
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ETNOTEXTO 19 [CD 3 / PISTA 19]
Torneiros - Riocaldo - LOVIOS

Informante 1: Unha veciña, 48 anos, labrega.

Informante 2: Un veciña, 14 anos, estudiante.

Informante 3: Un veciño, 71 anos, labrego.

Data: Xaneiro do 1995.

Gravación e transcrición: I. Villalba Seivane.

Fonte: AGO-ADLG.

A mata do porco7

I1: Primeiro comprámolos, ós porqueiros que vên, por äquí.
È despois de aí empeçámoslle a dar a, a crïalos ás lavaduras,
verduras, dámoslle maíz, todo, a fariña de maíz. Ó cheghar ó
tempo, a noviembre, ou a diciembre ou èsí.

E: ¿Penso non lle dan?
I1:Tamên lle damos, pero pouco èh. Dáselle patatas, dáselle,

fáiselle así coçedallos, de nabos ou que seja. Ó cheghar a, ó
noviembre ou diciembre, o que queira matar. Vênen-os hòmes
ajudar, nôs ajudámolos a eles tamên, matámolos i, frô[tase], frô-
tase así ca, coas pèdras, ou cunhas facas, non lle chaman cuchi-
llo, èh, facas. È lávanse bèn lavados. Despois ábrenos è tíranlle,
as tripas todo pa fôra, tíraselle o fígado, tíraselle os bòches, è
despois as, as mulleres tan aí ó lado, lávanse as tripas...

I2: È esfíanse.
I1: È esfíanse, i-àsí.
E: ¿È que, que partes sacan do, do pòrco? ¿A soá...?
I1: Do pòrco tírase todo. Aquil día tíraselle as tripas, quedan

os pòrcos así limpos, abèrto asta pó outro día. Que pó outro días
tírase, côrtase a, os perniles, tíranselle as pas, as cabezas, tírase
as soás e pos todo alá a arrefèsere. Despois pó outro día ê que se
salga, èh, è así.

E2: È tíranselle as frebas.
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E1: Tíraselle a freba pa faguer as chourizax.
E1: O día da matanza xuntámo-la familia toda pa comer. O

jantar faise todo de, moito do de pòrco, non, aquel día. Buèno,
miro o que lle eu quero dicire. Despois de èlí, pó outro día, píca-
se a carne, cuando se desfán os pòrcos, as frebas, todo iso.
Desfanse as, as frebas i côrtase todo pa faguer as chourizax èh.
Pois nas chourizas bótase entón, a cebola picada, allo picado,
loureiro, prijel, pementa, bótolle tomillo i bótaselle o viño bran-
co, ou viño tinto, ou como queiran. I-àquilo reméxese bèn reme-
xidiño, èh. È despois bótaselle o pementón, o picante i-ò dulce,
è todo pa faguer as chourizax. Despois ajuda, ajúdanos todos a,
a ajudar a faguer iso.

E: ¿È tènen máis, tènen chourizos è algunhas cousas máis ou
sòlo chourizos?

I1: Chouri[zos], eu non fagho chourizox.
I3: Chouriços ê con cabaço.
I1: Nôs chamámoslle bôbado èh. Chamámoslle bôbado pa

faguer os chourizox
I3: A tripa gròsa, bah.
I2: O cabaço ê igual. O cabaço ê igual.
I1: Ê igual.
I3: A tripa gròsa.
I1: I-àsí.
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