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As festas do Carme remataran e, na vila, o outono comezaba a mostra-la súa
face.Corría o ano de 1928. De cote, as Sociedades Agrarias loitaban polas súas
reivindicacións, levadas da man de homes coma Ramiro Cidre, Camilo Regal ou
Gumersindo López Figueroa. A Federación Agraria e a Liga Agraria provincial eran
quen de mante-lo pulso do campesinado chantadino.

Dende que Basilio Alvarez sementara as súas ideas por Chantada, e Leonardo
Rodriguez fixera o propio coa introducción dos agrarios no Concello, xa chovera. Pero
Leonardo Rodriguez morrera no ano de 1924 e o desamparo da Comarca prolóngase
ata finais da dictadura de Primo de Rivera. É daquela cando os labregos deciden tomar
parte na historia de seu poñéndolle voz a unha estratexia política sen precedentes.
Así, acendida, nacía La Voz del Agro.

O día 8 de outubro de 1928, tras catro anos sen prensa local, sae dos talleres
ourensáns do xornal La Zarpa -propiedade de Basilio Alvarez- o primeiro número deste
semanario, que, definido coma independente, mantén unha forte tendencia agraria.
Ninguén sabe a ciencia certa cando, nin de quen, xurdíu a idea de crea-lo xornal, pero
témo-la seguridade de que D. Jesús Fernández Taboada (Celita), ex-alcalde de
Chantada, tivo boa parte de responsabilidade no proxecto.

Os intereses que se moveron co semanario, dende os primeiros momentos,
resultaron ser moitos máis dos que, nun principio, se pensara. Xa dende o primeiro
número, D. Bieito Rivadulla -redactor noutrora de El Heraldo de Galicia en Cuba- recén
instalado en Chantada, faise cargo da súa dirección. Acompáñao na responsabilidade
administrativa: Virgilio Ledo Santoandré, emigrado chantadino e redactor -tamén
naquela illa- das revistas Caricato e Semana, amais de amigo persoal do anterior.
Ambolos dous -o primeiro a pé de imprenta en Chantada e o segundo nun principio
dende La Habana- van diseñando as liñas do semanario, que, xa a partir do primeiro
número, autodefínese coma agrarista e anticaciquil.

Daquela, o apoio das Sociedades de Chantada, Taboada, Carballedo,
Portomarín, Palas de Rei e Antas de Ulla, en América, foron quen de marca-la
diferencia. Don Jesús Fernández Taboada -propietario do xornal- comeza a se mover
co obxectivo de apalabra-los terreos nos que levanta-las escolas rurais de Adá,
Argozón, Merlán... As subscripcións ó semanario dos Chantadinos de Cuba mailas
colaboracións no xornal, proliferan. Deste xeito as noticias dunha a autra beira de
Atlántico confúndense en La Voz del Agro, collendo desprevidos ós políticos locais.
Pouco a pouco as voces van subindo de ton e o semanario, que, dende o vinteún de
abril de 1929, dispón de talleres de seu, aproveita a construcción da traída de augas e
sumidoiros, amais das obras do malecón e o camiño a Quinteliña... para levar a cabo
unha campaña política de acoso e derribo sen precedentes na vila. A situación, teimuda
por parte dos redactores, chega a tal punto que o alcalde decide censura-lo xornal, que
deixa de se imprimir en Chantada, aparecendo á semana seguinte en Palas de Rei co
nome de El Agro. O novo semanario -que seguía a se-lo mesmo, e estrea director-
aparece o día 1 de xuño de 1930. Pero lonxe de modera-lo seu discurso, adoita unha
linguaxe moito máis directa. Desde a demisión de D. Bieito Rivadulla en setembro de
1929 -por asuntos persoais- o medio de comunicación chantadino viñera sendo dirixido
por D. Daniel Vázquez Campo e D. José Vázquez Gómez. Agora, o novo director, D.
Jesús García Varela -recén chegado trala censura- ía seguir, máis aínda se cabe,
teimando nas diferencias mentres que Fernández Taboada, omnipresente, seguía
aparecendo coma administrador.

Pero de seguida a presión política local faise insoportable e o Concello de



Chantada presenta a súa demisión en pleno perante O Goberno Civil de Lugo. Isto
ocorría o día 28 de decembro (Santos inocentes) daquel mesmo ano de 1930.

Coa demisión do Concello íase producir un xiro de cento oitenta grados na
comarca. Co seu alcalde -e censor- demitido, a redacción de El Agro volve a Chantada
e, nun artigo sumamente inxenioso, anuncia: "El Agro vuelve a tener Voz". Pasaran
vintetrés semanas -tantas coma números- desque tiveran que deixa-la vila.

Os pasos seguintes foron doadaos. Axiña viñeron as eleccións do 12 de abril de
1931 e La Voz del Agro vai se-lo soporte da campaña republicana na Comarca.
Daquela aparece unha candidatura agrario-socialista-republicana na que figuran
persoas tan coñecidas coma Daniel Vázquez Campo, Gumersindo López Figueroa,
Manuel Losada Castro, Ramiro Cidre, Modesto Alvarez Taboada, Antonio Montes,
Agustín García Santaclara... e a redacción do semanario apóiaos incondicionalmente.
Os froitos de tanto traballo non se deixan esperar: A candidatura presidida por Daniel
Vázquez Campo gana as eleccións, e, o día 15 dese mesmo mes de abril, Chantada
-coma toda España- celebra na rúa a proclamación da República.

Naquelas datas de abril de 1931 só figura na cabeceira do xornal D. Jesús
Fernández Taboada, fundador, propietario e, presumiblemente, director e
administrador. Ó seu carón estaban, coma sempre, D. Bieito Rivadulla e Virgilio Ledo
que, dende o comezo daquel proxecto, comprometeran a súa palabra -nunha conversa
a tres bandas, ou máis, en El Vedado, La Habana- ós poucos  días do remate das
festas do Carme de 1928.

A partires daquela, a situación derivou nun enfrontamento aberto entre os
gañadores e perdedores das eleccións, que chegaría mesmo ata os umbrais da guerra
civil. Pero isto... xa é outra historia. Unha historia que podería comezar coa creacción do
semanario Juventud -voceiro do partido Juventud Republicana de Chantada- que
dirixido por D. Pablo Noguerol Sierra, presidente desta formación política, posiciónase
fronte á ideoloxía de D. Jesús e os seus redactores, ata que as palabras deixan de ter
importancia tralos acontecementos de 1934.

Os últimos exemplares de La Voz del Agro dos que se ten noticia datan de
marzo de 1932. Concretamente o derradeiro número -o número 153- data do 13 de
marzo dese ano e nel figura coma director D. Eloy Rodriguez Fernández, que parece
segue a se manter na mesma liña editorial.

Pero a realidade é que despois de catro anos de vida xornalística, dunhas duras
eleccións e de tantos enfrontamentos, aquel sinxelo xornal que comezara cun formato
grande -moi semellante ó dos xornais ingleses- mudara a non sobrepasa-lo tamaño
folio. Nas súas invariables catro follas agáchase o misterio do que puido ter sido e non
foi do mundo agrario na comarca. A Voz labrega, nun principio poderosa, fórase
convertindo -naquela extraordinaria transición política- nunha voceciña lene, sen forza,
e de vagariño quedou, sen eco, a cabalo e a carón dunha noite de bandeiras.

  



OS XORNAIS
 

A actividade xornalística chantadina, polo ano 1928, non era moita. Os
semanarios locais: Faro-Miño, La Comarca, El Centinela e Hidalguía, recolleran
vintecinco anos de historia local, e ía para cinco que Chantada quedara sen prensa de
seu. E por iso que os colaboradores habituais destes xornais estaban no paro literario:
D. Marcial García Cereijo, Ramón Gutierrez Tojo, Daniel Vázquez Boo, Jesús Soto,
Manuel Abeledo...atópanse en dique seco, os únicos que parece seguen o seu ritmo
de producción literaria normal son Avelino Gómez Ledo e Manuel Costa Figueiras.

Todos eles tiveran algo que ver na creacción destes medios de comunicación:
D. Ramón Guitierrez fora director de La Hidalguía e administrador de El Centinela.
Manuel Costa Figueiras, dirixira Faro-Miño e El Rexionalista. E ninguén podería
entende-la prensa local chantadina sen se atopar con D. Marcial García Cereijo, párroco
de San Salvador de Asma, que fora asíduo colaborador de todos estes
semanarios.Quizais foran estes tres que veño de citar -xunto con Avelino Gómez Ledo-
os máis importantes colaboradores chantadinos da prensa local daqueles anos.
Tódolos columnistas destes semanarios facían, coa súa actividade literaria, da
Chantada de primeiros de século unha vila culta. Amais, eran tempos de Luisa Cuesta
Gutierrez -chantadina- bibliotecaria da Universidade de Santiago de Compostela,
auxiliar da Facultade de Filosofía e letras desa cidade, premio Duquesa de Alba en
Pontevedra e Premio de Honor de S. M. El Rei. Tempos de Jesús Fernández
Gonzalez, escritor e xornalista, redactor noutrora de El Regional de Lugo -e nado
nestas terras de Chantada- que comezara a súa actividade profesional na compaña de
Francisco Camba, daquela mestre en Portomarín, no semanario chantadino de finais
do século XIX: Las Riveras.

Entón aparece La Voz del Agro e a partir do primeiro número -en 1928-
acompáñase dunha serie de colaboradores que, retornados da illa de Cuba, marcan
diferencias coa prensa local do momento. Estes xoves e cultos escritores, teñen un
proxecto e moitas ganas de falar. Todos teñen talento e son destemidos: Virgilio Ledo
Santoandré, Bieito Rivadulla, Jesús Taboada López...mesturan maxistralmente artigos
de Avelino Rodriguez Elias, Basilio Alvarez, Antonio Estevez Cao, Blanco Amor... para
acompasa-la melodía republicana local. Axiña se convirten na voz dos agrarios e dos
ideais republicanos.

O enfrontamento á larga estaba servido. Os redactores de La Voz del Agro,
apoiados dende Cuba polas Sociedades chantadinas na illa, posiciónanse fronte ó
conservadurismo local e as pasións saen a escea. Os semanarios La Voz del Agro e
Juventud son a historia gráfica daqueles enfrontamentos.E ...daquela, a poesía
impresa nos xornais o reflexo daquelas almas apaixonadas. Aquí téde-lo agasallo e a
súa grandeza.
 

Xosé Alfredo Valín



CARTAS DE LA HABANA

   Jesús Fernández, ex alcalde de la villa de Chantada y hombre, ya que culto de un
laborantísimo gallego poco común y digno de imitarse por aquellos que ahí viven, se
nos ha aparecido aquí mismo, en esta Habana, que cada día parece mostrarse menos
halagadora para las manos siempre hábiles, siempre cumplidoras, del trabajador que
sale de nuestra tierra dispuesto a convertir al mundo en una conquista del espíritu de
avance del gallego moderno.

   Pues bien; no sabíamos a ciencia cierta quien era este buen alcalde, a no ser por
que, un día, nos contaron que ya, en nuestro solar, teníamos acera y calles bien
pavimentadas, como corresponde a nuestros tiempos y una serie de imnovaciones
dignas de todos los adjetivos.Nuestro informante nos decía que, asimismo, los
reaccionarios habían tratado de estorbarlo en todo lo humanamente posible y, algo más
grave, que la baba pestilente de la calumnia había hecho presa, al fín, de nuestro activo
alcalde.Los chantadinos de aquí, y también los que no son chantadinos, dieron varios
actos en su honor, algo así como para decirle que se hallaban satisfechos de su
actuación como alcalde de nuestro pueblo.La orensa de La Habana recogió alguno de
sus magníficos discursos, y los principales diarios publicaron "entrefilets" para ensalzar
su magnífico caracter de gallego moderno.

   Una noche lo vimos enfundado en traje de etiqueta, había de concurrír a un acto
social.Por entre la
inmaculada pecher asomaba una cara joven, rubicunda, plena de salud, que indicaba a



las claras que acababa de llegar de un país frío y saludable.Yo me hallaba protegido
por las sombras del techo de mi automóvil e hice comprender a uno de mis
acompañantes que el tal señor paracía "recién llegado".Es el alcalde de Chantada
Jesús Fernández, hombre, me contesta mí interpelado.Después... después me lo
presentó un familiar suyo, mi muy querido amigo Pepe Fernández.

   Hablamos... hablamos toda la noche.De madrugada habíamos llegado desde "o pulpo
da feira" hasta Primo de Rivera.No discrepamos gran cosa en nuestras apreciaciones y
quedé convencido de que "allá" se piensa bien; de que hay hombres capaces; de que
se pueden hacer muchas cosas sino subsistiera, a pesar del Gobierno actual, la mácula
de la inquina disimulada, de la incomprensión casi total del "problema grande" para
agarrarse de un puestecillo por donde sacar la cabeza como el sapo debajo de la
piedra; que miren siempre adelante.No fijen la vista en el suelo porque pierden el
equilibrio y no hay quien pueda evitarles la rasgadura de la epidermis.

   
   Un día fuímos a visitarle a la residencia de su familia en el barrio elegante del
Vedado.Allí nos encontramos con un antiguo luchador del periodismo: el "compañero"
Rivadulla.El señor Fernández ignoraba que nos conocíamos... Después... un
arcabunazo a quemarropa... Rivadulla va de director de un periódico, del que seré yo
el administrador, y el que va a aparecer en Chantada.Contamos con usted.

   Las lides periodísticas nos dieron mucho dolor de cabeza amigo Jesús; nuestra
humilde pluma de ganso hace algún tiempo que la tenemos colgada del alero de la
puerta de nuestra buhardilla; pero... no sería justo tampoco que la primera vez que se
me pide que contrubuya a decir algo a mis vecinos me niegue, por aquello de que
todavía no desaparecí del mundo de los combatientes.

   Voy a confesarme y decirles que no veré las cosas más que por la justa verdad; que
poco puedo inmiscuirme en los asuntos de mi pueblo por lo que los ignoro y que, a
partír de esta crónica, motivo que aprovecho para darles mi más cordial saludo, diré
todo lo que la dirección del periódico me deje decir, con perdón de Musolini. Y
hasta la próxima...

   ¡Ah! Se me olvidaba, hombre! Yo no sabía que en España había hombres capaces
de hablar bien de los própios que trataban de desprestigiarle.Me lo enseñó el propio
Jesús Fernández.

VIRGILIO L. ANDRÉ

La Voz del Agro
Mercores, 10 de Outubro de 1928

Núm. 1                   Ano I



Foto de portada do 1º número de “La Voz del Agro”
Chegada, do seu viaxe a La Habana, de D. Jesús Fernández Taboada.

(Chantada, setembro de 1928)



CANTARES DE CEGO

DE XAN DE XAN DE QUINTELA

D. BENITO RIVADULLA

Por tener que atender asuntos particulares, ha renunciado a la dirección de "LA
VOZ DEL AGRO" nuestro querido amigo D. benito Rivadulla Pascual.

Mucho lamentamos la ausencia del maestro, que, con su entereza y su bien
cortada pluma, hizo de nuestra modesta publicación un heraldo de toda causa digna,
fustigando al mismo tiempo con mano dura, ya por medio de sus ingeniosos y satíricos
versos, ya por medio de sus admirables artículos, toda desvergüenza y claudicación.

Nunca podremos olvidar en lo mucho que a su lado hemos aprendido, y
esperamos de él tan pronto vaya desenvolviéndose de la pesada carga, que hoy pesa
sobre sus hombros, que continuará deleitando a los lectores de este semanario con
sus característicaos y populares "Cantares de ciego".

La Voz del Agro
Chantada, 22 de Setembro de 1929
Núm. 29      Ano II



                                                     -PRIMEIRO CANTAR-

  Eu vin est'alo moucho
sentado nunha espadaña
dicindo, mal rayo parta
a quen lle trouxo d'Habana.

   E contestaba un paxaro
que estaba moi agachado
¿Que che pasou, meu mouchiño,
quen te puxo incomodado?

   Cala por Dios, meu hirmau
que a "Voz d'o Agro" m'espanta
pois se gasta un Direutor
que todo o que ve, o canta.

   Non teñas pena, mouchiño,
todo o que di eche en balde
pois non lle fai caso algún
o noso señor Alcalde.

   Poida dar que non llo faga
nin queira prestar favores
pero eche o demo ese home
con tod'olos Redactores.

   Din que non barren as calles
e que é malo o matadeiro,
que morren tod'olos cochos
eche un home lenguateiro.

   Que non barren e verdá,
e o matadeiro non vale,
as calles cheas de esterco
¡non é milagre que fale!

   Ten razón en canto dí
e sinón vámola andando,
fixate ti como xa
os carros pasan cantando.

   Eche o que di o Direutor
con cara que mete medo
valla o demo a os lampartís
que me fan levantar cedo.



   Adios amiguiño moucho
vóucheme xa de Chantada
porque os homes que hay eiquí
non che fan caso de nada.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Mercores, 21 de Novembro de 1928
Núm. 6     Ano I



   -SEGUNDO CANTAR-

   A unha rapaza xeitosa
supliqueill'o corazón
e dixom'a condanada:
¡Si foses ti d'Argozón!

   Ainda sin ser désa terra
abofellas que m'o dan,
xa teño tres en Chantada
e media dúcea en Merlán.

   Qué corpo mais feiticeiro,
qué ollos e que naris;
débeche ser pol'as trazas
unha nena de San Fix.

   N-a feira pareim'un dia
con duas a parolar,
qué bonitas ¡Virxen Santa!
Eranche de Belesar.

   Miña nai cando morreu
dixome desesperada:
sinto morrer sin te ver
aló casado en Chantada.

   Aquelas si son mulleres
moi boas pra'â casiña,
as de Fornas, Sabadelle,
Lincora, Adá e Sariña.

   Eu lle dixen miña nai
tamén as hay de portento
aló en Requeixo, Viana
Camporramiro e-o Convento.

   Hainas meu filliño hai,
hainas sin defeuto algún
sobre todo nás de Veiga,
O Mato, Laxe e Bermún.

   E por qué te vas, Xanciño,
se eiqui podes ser felis;
 tantas mulleres bonitas
como hay aló por Mariz!



   As nenas gústanme moito
co seu andar feiticeiro
pero teño moito medo
a-os vermes do matadeiro.

   As comidas son enxebres
a terra é unha maravilla
pero unha noite me botan
por rriba unha bacinilla.

   E por eso voum'axiña,
a xente ten mala idea,
comá limpeza e pequena
venche pronto a tifoidea.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Abril de 1929
Núm. 7 Ano II



   -TERCEIRO CANTAR-

   Teño un sentimento grande
que n'a cabeza me bulle
esquencerm'o doutro día
d'as mociñas de Centulle.

   Perdonádeme mociñas
pol-as queixas que eu escoito
pois non vos minto si digo
que todas me gustan moito.

   Si me deran a escoller
eu non sei que escollería:
d'ir para o Ceo direito
ou estar en Chantada un día.

   Cando fai moito calor
séntom-e bai'un carballo,
pois comer sin facer nada
cóstache pouco traballo.

   O vivir eiqui en Chantada
non che me pon ningún medo,
tanto en vrán como no inverno
ninguén se levanta cedo.

   Eche unha vida sabrosa
a que se pasa en Chantada,
cartos non hai, pero en cambio
facer non facemos nada.

   As mociñas feiticeiras
gastan luxo por demais
para enganar a-os rapaces
acaban c'os bés d'os pais.

   Pero hai que vel-o que dicen
qu'eso a naide se ll'importa,
pois gastan pouquiña tela
con eso d'a saya corta.

   En Chantada haiche rapazas
que quitan a un alma en pena
si levan a roupa corta
a ben cortada a melena.



   Pero as que visten de largo
e-o pelo deixan medrar,
d'a noxo mirar pra elas
e non se poden casar.

   O dia de Jueves Santo
por ganal-o xubileo
foi unha moza pr'airexa
¡Virxen Santa! que meneo.

   E un home que a viu de cerca
berrou por min ¡ou Xanciño!
eso que vai por ahí
é unha muller o-un muíño?

   Eu non che sei meu hirmau
se na centura ten bolas
o que si podo decirche
que as rapazas están tolas.

   Vállame Dios, que disgusto
terían nosos abós,
se volveran a este mundo
andaban a trompicós.

  Xa non lles gusta a muiñeira
aquela do fiandón,
gústalles brincar máis alto
c-o demo do charlestón.

   E todas postas d'acordo
nos dicen con rentintín,
daríamos máis meneo
se non fora o boletín.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 28 de Abril de 1929
Núm. 8       Ano II



  -CUARTO CANTAR-

   Que pasaría en Chantada
que n'hay naide que traballe
tantos homes que alí estaban
abrindo zanxas n-a calle.

   Cala por Dios, Filiberto
que eso sería o de menos
se non fora que xa estraño
os zumbidos d'os barrenos.

   Pois non te entendo abofé
xúrocho pol-a filliña
que me dixeron que viñan
as augas de Quinteliña.

   Eso din, pero xa ves
que foi unha tontería
pois creo que o fixeron mal
ou está podre a tuberia.

   Como se vai podrecer?
A tua chola tolea...
si son feitos con cemento
mezclado con boa area.

   De cemento inda serán,
poida dar que eso esí sea
pero o que si che aseguro
que nunca viron a area.

   Ti toleache, Xanciño,
xa n'hay naide que te crea;
como van faguel-os caños
sin que lles poñan area?

   Pois así podes creelo,
hasta o alcalde xa berra;
en ves de lle poñer area
din que lles botaron terra.

   E senón mira o que din
os que figuran de amos,
Belito, Pepe Camiñas
o Claudio e mais Villardamos.



   Gracias a Dios que o meu can
roeu un hôso n-o eiro
pero nombráchemos todos
menos un que é o Santeiro.

   Ese non se mete en nada
pois tenlle medo a esa xente,
xa din que non sal d'a casa
e ademais é o presidente.

   Ay pobriños, miñas xoyas,
que será do señorío
cando lles apure a sede
van ter que ir beber a-o rio.

   Non, home, non, que inda hay
o recurso d'un sustento:
cando se queiran bañar
vanse alá para o Convento.

   E para bebela boa
téñena alá pol-as veiras,
a Fonte Arcada dá moita
e hay bon viño n-as ribeiras.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 5 de Maio de 1929
Núm. 9     Ano II



   -QUINTO CANTAR-

   Vouche botar unha cantiga
sentado na miña silla
e che direi que pasou
co probe do Mediavilla.

   Non che ten nada de malo
inda que algunha vez berra
o que quixo facer foi
moita bulra d'esta terra.

   Cando tapaban n-os tubos
moi de presa e con malícia
decialle a-os xornaleiros
xa están ben para Galicia.

   As chapuzas que fixeron
n-a miña vida tal vin
quixonos metel'a terra
dá horta do Serafín.

   Pero saltou o Camiñas
que por pouco mais s'enfada
e dixolle a-os compañeiros
todo o que fan non val nada.

   E sin perder un momento
nin pasar d'esa ocasión
elevaron a protesta
os da digna comisión.

   O demo s'armou d'aquela;
Mediavilla xa bufaba
vendo descuberta a cousa
e-o negocio peligraba.

   E chorando nos decía:
n'hay un solo eiquí en Chantada
que n-estes <<negocios>> meus
entenda nada de nada.

   E ainda que coman lume
e pretendan non pagar,
a min pouco se m'importa
pois xuro que os han tragar.



   Non chos tragan, home non,
anque mires de soslayo,
acórdate d'os gallegos
aló n-a ponte San Payo.

   Pois o mesmo fan agora
os veciños de Chantada,
non abuses, colle o catre
e vaite pra Ponferrada.

   Ti pensache que os gallegos
toda era xente bobona
pero salíuche, meu fillo,
a criada respondona.

   E non che val, home non,
o ter padriños formales,
pois para tumbarchos bastan
eses catro concexales.

   Pois para ver que val mal
a decircho non m'atrevo,
hasta poñer d'inxenieiro
a-o tonto de San Estevo.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 12 de Maio de 1929
Núm. 10      Ano II



   -SEXTO CANTAR-

   Villardamos e Camiñas
o Claudio e tamén Belito,
andan fai dias buscando
a-o célebre ricardito.

   A-os vecinos de Chantada
nin xiquera por favor
houbo un que lles dixera
quen era tan gran señor.

   E mais lle valera a-o probe
non parecer co-esa idea,
pois cairemos nosoutros
pior que unha tifoidea.

   Houbo certos empleados
que chupan do presupuesto
que foron dicir a Ourense
que estaba ben todo esto.

   ¡Ay! malo rayo chos partia,
c-o toque que foron dar;
debíanos meter n'un saco
e levalos a afogar.

   O que pasa eiqui en Chantada
xa che non ten compostura;
n-a horta do Serafín
foron botal'a basura.

   E a iso n'hai direito,
que porque o home non berra
botarll'alí désas cousas
e chamarlle a area terra.

   Ou pensades que por que
falaba co Mediavilla
xa tedes algún direito
a botarlle as bacenillas?

   Caballeros, por favor,
o Serafín non che é terco,
e sendo bon non se debe
encherlle a horta d'esterco.



   Pois ademais se nos dice
e poida dar que asi sea
que con eso que botades
podedes manchal'area.

   Unha rapaza bonita
pero un pouco pispireta
viña o domingo c-o mozo
montada n-a bicicleta.

   Tede coidado rapazas
que vos podedes matar,
pois ofrece gran peligro
o aprender a montar.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 19 de Maio de 1929
Núm. 11      Ano II



    -SETIMO CANTAR-

   N-a miña vida tal vin
d'o que pasa eiquí en Chantada.
Anque vos dean dous paus
calar e non dicir nada.

   As mociñas d'esta terra
quérenme tapal-a boca
porque saben que na vida
este cego s'aquivoca.

   Pero si eiqui non me deixan
a-o meu gusto ben cantar
cólloch'o equipaxe a-o lombo
e márchome a Belesar.

   E despois que pase o rio
sin facerme gran favor
vouche cantar en mais claro
que un hermoso ruiseñor.

   Hay moitos que non respetan
pois unha cousa onte vin
bailando todos n-o prado
do probe do Agustín.

   E pensades rapaces
que tedes algún direito,
de facerlle daño a naide
e decir que está ben feito?

   Tede coidado veciños
non sopararse dá ley
pois a cousa está que arde
según eu vos cantarei.

   Un día desta semana
fóronche aló a redaución
dous homes incomodados
a pedír espricación.

   ¿Que lles pasa, bos homiños?
preguntoulle o direutor;
poido valerlles en algo,
ou prestárlles un favor?
   O que queremos, dixeron,



e agora n'este momento
é que disminta enseguida
aquelo do casamento.

   ¿De que casamento falan?
se levo sempre bon fin.
O de Ramona de Brigos
con Manuel o de Marín.

   Xa sei de quen falades
pois non me crean tan bobo
non chegaron a casarse
porque o mociño era novo.

   E chegou a iglexia a novia
con unha gran compostura
espera que esperarás
pol-o mozo e pol-o cura.

   E o desengaño foi grande
d'esa infelis criatura
a probe quedar solteira
¡ay Jesús que desventura!

   Duas mozas de Chantada
xa o luto foron sacando
para parecer mais guapas
según vimos observando.

   Non vos fai falta rapazas
digobolo así orondo
de calquer maneira estades
sempre lucidas abondo.

   Os redautores do "Agro"
que se teñen por moi listos
tan solo por vel-as sempre
van ali compral-os mistos.

   E elas son moi amables
hasta c-o señor alcalde
pero por eso non dan
nin un pitillo de balde.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 26 de Maio de 1929
Núm.12 Ano II



-OITAVO CANTAR-

   Rapaciñas de Chantada
estuvéchedes n-un ris
de perdel-o para sempre
a o voso José Luis.

   A causa puxose fea
e non chegou hasta alí
de que o voso deseado
se casase alá en Madrí.

   E aquí o tedes orondo
moi fino no noso lar
non perdades tempo, nenas
volvedeo cataquizar.

   Xa por fin chegou a nosa
esto si que ten que ver
que os homes non digan nada
e que namore a muller.

   Unha rapaciña rubia
o nome dela non cito
me dixo que tiña medo
a eso do chismicíto.

   Non teñas medo rapaza
que eu anque vexa e escoite
non lle vou dicir a naide
que falas co mozo a noite.

   Non pensedes mal de min
que che son mui reservado
todo o que sei o escribo
pero en cambio estou calado.

   O domingo pol-a tarde
unha rapaza choraba
porque via o seu amor
que nun auto se marchaba.

   Non chores mais miña filla
que eu che recomendei
e ademais lle gustas moito
a ese rapaz que e de ley.
   Recorrin todo o distrito



desde o faro hasta a ribeira
e non vin moza mais guapa
que unha d'eiquí panadeira.

   Cada vez que por meu lado
pasa chea de fariña
empeza a brincarme a sangre
vendolle aquela cariña.

   Chameille linda o outro día
e mandoume para o corno
dicindo si fora certo
ibas aló pol-o forno.

   Non vou miña nena non
hai quen o peligro evita
pois eche o demo acercarse
a unha rapaza bonita.

   Pol-a calle do Comercio
sin decirvos cal acera
vive unha linda rapaza
a flor d-e unha "primavera".

   Eu xa te sei d'un mociño
que canda a ve se desvela
vólvese todo o probiño
xa está chiflado por ela.

   Pasou por cerca da imprenta
unha mociña mirando
¿Seria para o Ramón,
ou lle gustará o Fernando?

   Eso me agrada abofé.
Non perdades a ocasión
si ban rapaz e o Fernando
tamén e bo o Ramón.

   E debedes de saber
que o que nada ten non come
e resulta o gran negocio
o encontrar hoxe un home.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 2 de Xunio de 1929
Núm. 13         Ano II



    -NOVENO CANTAR-

   Unha nena por non ter
seu dorado tormento
saliu finxindo da casa
e marchou para un convento.

   Como naide, a pretendia
tiña a os da casa xa fartos
e por eso a o escaparse
levoull'es todol'os cartos.

   Rapaciñas de Chantada
podeidevos divertir
Ainda que os deixe un mozo
quizás outro poida vir.

   Nunca vos pareza mal
canto os di Xan de Quintela
pois si quixera ainda tiña
para cortar moita tela.

   Recibiuche onte unha carta
qu'eu creo non merecia
moito insulto, pero en cambio
pobriña d'a ortografía.

   O que a escribiu viste ben
non che e d'os da pobreza
tan solo ten unha cousa
moito serrin na cabeza.

   E por eso lle perdono
si pensou facerme mal
pois por todo canto sabe
non hay quen dea un real.

   E a os tontos hay que deixalos
pois no escrito asi o revela
e canto mais se incomoden
mais contará Xan Quintela.

   Fai dias unha mociña
levaba n'a procesión
unha cousa que chamaba
a todo o mundo a atención.
   Tede cuidado mociñas



mirade sempre o que pasa
hay veces que non se pode
salir fora da casa.

   Mozarria de Chantada
o diñeiro que vos dan
gardadeo si queredes
que haya festexos n'ovrán.

   Mirade que costa os cartos
o podernos divertir
e a os probiños d'os ramistas
¿de donde lles van a vir?

   Todo o mundo deba dar
para que as festas duren moito
si non chega a quince dias
polo menos sean oito.

   Os redautores d'o "Agro"
que teñen moi boa vista
viron catro "señoritas"
escoitando a cupletista.

   Cos cuplés dábanll'as probes
un salto d'o corazón
e por eso agachadiñas
estaban no calexón.

   Si vos gustan eses cantos
non tede pena, mociñas
podedes entrar sin medo
a dentro o café Camiñas.

   Nada malo escoitaredes
nin vos molestará a vista
e unha muller com'as outras
a probe d'a cupletista.

   E si eso non vos gusta
tedes moi boa ocasión
de ver a Xan de Quintela
cantando na redaución.

   Púxeme un dia a cantar
e romperonme as tellas
enamoradas de mim
cinco mozas e tres vellas.

   Canto me din eu o digo



chegarei así hastra o fin
y a que non ande direita
pondreina no boletin.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 9 de Xunio de 1929
Núm. 14      Ano II

   



    -DECIMO CANTAR-

   Esta semana non canto
pois ademais da vos ronca
teño un mediño moi grande
ás nenas que m'arman bronca.

   Non seades malas, mociñas
ten a culpa quen a ten,
e todo canto vos digo
e solo polo voso ben.

   E agora qu'estou de festa
e co a barriga ben farta
vou a terminar eiquí
leendovos unha carta.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 16 de Xunio de 1929
Núm. 15 Ano II



-DECIMO PRIMEIRO CANTAR-

   O dia de San Antón
pasouche unha cousa linda
bailou a jota a <<cabrito>>
e a muiñeira c-a Florida.

   E a moza estábache hermosa
gordiña como unha bola,
por eso todos dicían
a Florida estavos tola.

   Non está, rapaces, non
baila de calquer maneira
e si ben o fai n-a jota
faino millor n-a muiñeira.

   Tamén vimos outra cousa
que resultaba millor,
bailando unha panadeira
a jota c-o Nicanor.

   Unha nena con un vello
n-a miña vida tal vin,
ben se conoce que viven
todos alá por Zaquín.

   Fixeches ben, Nicanor,
por nós estás perdonado
aprenderán así os mozos
a non bailar agarrado.

   Xa todo se foi perdendo
según vimos n-o Cantón,
calquer dia o sacristan
vai bailar o charlestón.

   As modas amaricanas
xa van en Chantada entrando
pois vimos as señoritas
que estaban moitas fumando.

   Chupade ben, rapaciñas
que vos é cousa moi sana,
por que non vades fumar
si tamen fuman n-a Habana?



   O que debedes faguer
non traballar xa n-a casa,
rumbear ben e bailar
que en Chantada todo pasa.

   E o comer eche o de menos
basta c-o caldo ou unhas sopas,
pra ir despois o café
e zumbarse duas copas.

   Pois esa vida e moi boa
e ademais bastante sana,
o traballar eche un vicio
¡viva a moda amaricana!

   Varios señoritos <<peras>>
según vimos observando,
póñense fora do orden
pois xa se van propasando.

   E non por ser <<pera>> e xoven
deben perder a ocasión,
de demostrarll'os veciños
que ten boa educación.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 23 de Xunio de 1929
Núm. 16  Ano II



      -DECIMO SEGUNDO CANTAR-

   Eu sei d'unhas modistiñas
que non se incomodarán
si lles digo que lles gusta
mais d'a conta o Froilán.

   Ten bon coidado amiguiño
inda que as queiras, ti deixaas
pois algo de ti pretenden
cando che tiran cireixas.

   Por Leonardo Rodriguez
echo paseo de moda
van as probes, vas as ricas
vaich'aristocracia toda.

   Esa é unha calle bonita
d'as que teñen boas vistas
e ademais viven en ela
catro xóvenes dentistas.

   Ide rapaciñas ide
non perdades a ocasión
catro homees de carreira
sonche boa promoción.

   Unha mociña bonita
cando eiquí non tiña hirmans
n'a conecían n-a vila
nin'os gatos nin'os cans.

   Como agora pol-o medio
andan xa os pantalós
a probiña d'a rapaza
ten amigas a montós.

   Non pensedes miñas nenas
que pra vos hay malquerencia
pero para pescar homes
faivos falta o ter licencia.

   Vou falar có Asturiano
a ver si nos pon mais lus
pra que as rapazas encontren
a-o boticario andalus.
   Non vedes miñas filliñas



que é moi novo e está empezando
e en canto chegou eiqui
xa todas o están cazando?

   E para salir de caza
tamén fai falta licencia
e como vós no na tedes
e necesario prudencia.

   Desde onte xa está posta
a San Antón unha vela
por ver si algunha mociña
namora a Xan de Quintela.

   Eu xa sei que si me vedes
a todas os vou gustar
pero vindo todas xuntas
me vades a tolear.

   Haiche un crego alá n'aldea
que nos declarou a guerra
fainos todo o mal que pode
e-o condanado non berra.

   Xa sabemos que presume
de ser xefe con galós
pero coidado non perda
a sotana e os pantalós.

   Sacounos seis suscritores
e os que chegará a sacar
a pérdida foi pequena
pois nin él veu a pagar.

   O meterse con nosoutros
eche ter pouco sentido
mais valera tel'a sarna
ou vivir adoecido.

   Como nós non temos medo
n'hai nada que nos asombre
xa chegará pronto o día
en que digamos seu nome.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 30 de Xunio de 1929
Núm. 17 Ano II



       -DECIMO TERCEIRO CANTAR-

   Teño a memoria tan mala
que non me poido acordar
cal foi a nena en Chantada
que me veu a namorar.

   Que era bonita m'acordo
e tiña o corpo moi bon;
xa empezou facer milagres
a vela de San Antón.

   Tamén vimos unha cousa
que nos puxo gran temor
duas rapazas berrando
contra o noso direutor.

   Decianlle cada cousa
que non sirven pra escritura
téñolle medo a-o alcalde
que veña c'a sua censura.

   As mulleres sonch'o diaño
non che poden ser descritas;
quedeime bobo abofé
c-o demo d'as señoritas.

   Millor vos e rapaciñas
o meteros dentr'un pozo
que o pelexar contra nós
pois vades quedar sin mozo.

   E ademail'os homes novos
de troulear están fartos
e non poden pensar serio
porque acabaron-os cartos.

   E si queredes ter mozo
e solteiras non quedar
deixar que él non faga nada
e vós ir a traballar.

   Pois hoxe n'hay mais remedio
por iso que non se diga
que comer e vestir ben
pasando a tarde n'a Liga.
   E mentras vós traballades



sen descansar unha ves
el debe estarse n-a cama
ou no Bar corent'e tres.

   A probiña da muller
que demostra a mala fé
e que non solta ben cartos
para tomar bon café.

   Porque si asi non-o fai
ese homiño moi orondo
para demostrarll'o cariño
pódelle andar c-o lombo.

   Haiche mulleres n-a vila
qu'en ningún lad'outras vense
que van falar mal d'os mozos
co-as rapaciñas d'Ourense.

   Eses chismes as comadres
nada bon lles proporciona
pois en ves de chusmear
podían laval-a... cara.

   Que boa falta lles fai
dig'o sen m'incomodar
que n'entenden de limpeza
nin de faguer un xantar.

   O probe Farruco Costa
por ser moi corto de cancha
presumindo de lixeiro
caeu n-o fondo d-a zanxa.

   Tivo sorte o noso amigo
non se mancou de milagro,
débeche ser que rezamos
os redautores do Agro.

   Henchian a zanxa toda
 alabado sex'o Señor!
se cai xunto c-o Farruco
noso señor direutor.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 7 de Xullo de 1929
Núm. 18      Ano II

   



       -DECIMO CUARTO CANTAR-

   Xa m'está gustando a idea
cada ves mais me namora
o pensar que para as festas
ven a banda de Zamora.

   Eu xúrobos abofé
que m'arrinquen unha orella
s'eu non bailo tod'os días
c'as mozas e algunha vella.

   O mesmo me da que sexan
mais bonitas ou mais feas
teño as mociñas por centos
d'a vila e mais d'as aldeas.

   Se cadra unha me dera
o valor d'unha cadela
xuntaba dez mil reas
o bon do Xan de Quintela.

   Haich'un premio pr'as festas
a-o que che cante mellor
mellor qu'eu no-o fai naide
canto común ruiseñor.

   E senón que o digan todas
as neniñas de Chantada
que lles canto cada cousa
que resulta unha monada.

   Xa non vos canto mais hoxe
o decilo dame pena
pero estou moi cansadiño
de troulear n-a verbena.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 14 de Xullo de 1929
Núm. 19 Ano II



         -DECIMO QUINTO CANTAR-

         
         ¿QUE HAI DE TRIGEMINO?

   Pois señor, este e un xogo
que nin entendo nin venero
o que se tran os médecos
c'o sabio doutor Asuero.

   Algús din que non fai nada,
outros dín que e un comerciante
pero o caso e que algún coxo
saliu d'ali tan campante.

   Piden os médecos, que
lles esprique ben o caso:
coller o libro, estudeade
e así saldredes do paso.

   Que lles importa a-os enfermos
o que fai ese señor?
que faga o que se se lle antoxe
con tal que quite o dolor.

   E que o quita e verdá
milagres van sucedendo
e por moito que berredes
o hoso vades roendo.

   Dicirme meus medequiños,
perdoar se disparato:
si e mentira, para que
compradel-o aparato.

   Por que entonces case todos
colledes a un infelís
e sabendo non fai nada
lle queimades a naris?

   Acaso a-o probe doutor
queredes poñerll o veto
porque non vos ven a ver
a decirvos o sacreto?

   Prauticade c'o enfermo



que ese sí e un caso honrado
se sana porque sanou
se morre... un certificado.

   E que nos importa a nós
cando nos doi unha perna
que nos manden a botica
ou nos curen n-a taberna?

   O caso e que se nos cure
se pode ser de raís
o mesmo con cataplasmas
que escarbando n-a narís.

   Dicides que Asuero e un burro
que vai pasar malos ratos
e a fábrica non da abasto
a facel-os aparatos.

   Eche o conto do paisano
que por unha besta agarda
e os poucos cartos que ten
son para mercal-a albarda.

   Digovos esto, filliños,
o mellor que podo e pronto
ben vos quero, e moito temo
vayades facel-o tonto.

   E que sabe si os que saben
non vos deixarán falar
pero en cambio a Xan Quintela
nin o demo o fai calar.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Xullo de 1929
Núm. 20 Ano II



       -DECIMO SEXTO CANTAR-

   Xa vou deixar de cantar
para agarrarme a-o arado
faime falla ganar cartos
pois estou enemorado.

   A mociña non e fea
e algo rica ademais
pero si vou xunto ela
rómpenchem'a yalm'os pais.

   Eu vos fun sempr'un Tenorio
o decilo non me importa
tiven as mozas por dúcias
en entre todas unha torta.

   Unha ves por Jueves Santo
fun a irexa n'un descoido
e ó verme co aquela facha
dixeron:<<chegou o entroido>>.

   Probiño Xan de Quintela
non sabes nada de nada
si ves eiquí a presumir
vanche dar paus en Chantada.

   Non che mos dan home non
con moita risa te escoito
non hay quen me dea un pau
por que sempre corrín moito.

   Pero a muller que te gusta
xa te ten con quen casar
dous en Merlán, tres en Brigos
e cinco alá en Belesar.

   Pois daquela xa na quero
o amor levouno a vento
a isa muller faille falla
todo enteiro un regimiento.

   Non te incomodes xanciño
pol'a yalma dos teus pais
rapazas d'ese calibre
inda che hai moitas mais.



   E debes ter moita calma
non te metas neses líos
pois eiquí a que non ten pais
tenche unha ducea de tíos.

   Vindo d'a festa de Fornas
pol'o camiño e andando
atopei cunhas mociñas
que viñan todas fumando.

   Deixad'o vicio rapazas
que vos negrean os dentes
e o cheirume que da a boca
volvech'os homes doentes.

   E a cousa non está pra eso
pois si os queredes casar
tedes que ser virtuosas
e a conquista traballar.

   Adios, que me vou pra os baños
xa me debín marchar onte
non sei si irei a Adaulfe
ou irei alá pra a Ponte.

   E si non vou a outras playas
e porque non me da gana
pois me baño inda que sea
dentro d'unha palangana.

   E así vivimos contentos
pois xa nos chegará o día
que teñamos moitos cartos
pra ir a Villagarcía.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 28 de Xullo de 1929
Núm. 21 Ano II



          -DECIMO SETIMO CANTAR-

   Si quieres ben divertirte
a pasar a vida dulce
vai correndo pol'as tardes
a o Asma alá en Adaulfe.

   E si vas en boa hora
n'hay quen o camiño atine
véchese alí cada cousa
¡miña mai!, parece un cine.

   Márchanse a Villagarcía
que por alí nada dan
sendo millor Adaulfe
que o mesmo San Sebastián.

   Si vas alí nestas tardes
ti mira, cala e escoitas
e xa verás que contentas
están fai días as troitas.

   Por que che ven cada cousa
cousas que che son bonitas
ti non sabes que fresquiñas
che están tod'as señoritas.

   O domingo pol'a tarde
fun ver bañar unha nena
e a o verlle aquelas perniñas
abofé dóucheme pena.

   Eu lle dixen, miña filla
dáchem'e o corazón
que non vas a ter remedio
sinón tomas a Emulsión.

   Mais adiante estaba outra
¡señores vaya unha tía!
poden estudiar en ela
un curso de Geometría.

   A cara ten bonita
mais coma as rapazas son cortas
puiden ver que tiña as pernas
moi gordas pero moi tortas.
   Hainas pra todol'os gustos



hainas feas e bonitas
pero a min gústanme todas
o demo d'as señoritas.

   E como me gustan todas
despois que acaba o cantar
vou ir correndo a Adaulfe
a vel'as nenas bañar.

   O domingo houboch'e un baile
nunca tanta xente vín
tres rapazas, duas vellas
o Xacob'e o esquerlín.

   Como sigan así as cousas
estache bo o tarandeiro
probiña virxen d'o Carme
non vas ver máis que un gaiteiro.

   Agora xa de cantar
se me vai quitando a gana
pero quero saludar
a o tío Brais de Viana.

   E decirlle, meu filliño
son amigo verdadeiro
querendovos como a hirmaus
tanto a tí coma o Xilgueiro.

   Pois cando vos escribides
eu teño que estar calado
sonch'e d'aldea e non sei
mais que d'os bois e do arado.

   Pero por iso vos digo
inda que non seipa nada
teño un partido doente
entre as mozas de Chantada.

   Cousa que non tedes vos
eu non sei por que será
poida que sexa a figura
ou a vosa fealdad.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 4 de Xullo de 1929
Nú. 22        Ano II



      -DECIMO OITAVO CANTAR-

   Vouvos deixar miñas nenas
así Dios nunca me dera
pero pronto os volverá
o voso Xan de Quintela.

   Por que te vas, me diredes
si as festas xa están a porta?
y eu vos digo, a divertirme
que a nosa vida eche corta.

   Voume por que xa non podo
aguantar que marchen todos
cinco a Carril, tres a Cruña
y eu tamén de todos modos.

   Eu quero veranear
si non vou pronto revento
pois os cartos xa me chegan
pra ir hasta o Convento.

   E si non fora os reas
que fai tempo que xa debo
entonces quen me tosía
chegaba hastra San Estebo.

   Paséi o ano aforrando
indo a misa e a o rosario
por ver si Dios me protexe
e non me cobra o Macario.

   Pois si teño que ir a pe
non hay naide que o conte
que viu a Xan de Quintela
dez pasos alá d'a Ponte.

   Estou doente rapaciñas
xa tirei hasta o sombreiro
vendo marchar para a Cruña
a o compañeiro o Xilgueiro.

   Vai cantar en outra terra
vai a disipal'as penas
pero o pior que nos fixo
foi levarnos as tres nenas.
   Para que veñan moi pronto



encenderei unhas velas
e si tardan mais da conta
irei entonces por elas.

   Marcharon duas de Fornas
con elas foi a Celsita
hai outras a quen non vexo
e tamén falta a Sarita.

   O que nos deixen sin nenas
e cousa que me desvela
quedach'a vila moi triste
probiño Xan de Quintela.

   Marcháronse unhas cantas
todo nos sal a o revés
tres ou catro dunha aldea
e d'eiquí as do Xinés.

   Nin que me paguen me quedo
xa sabía que esto viña
eu veraneo aunque sexa
no souto de Quinteliña.

   Debemos veranear
porque d'eiquí estamos fartos
pero está ben preguntar
¡de dónde veñen os cartos?

   Que vos importará a vos
de donde sal o diñeiro
xa o pagará no inverno
o pote e mais o caldeiro.

   Ademáis non se lle paga
a costureira ni a o xastre
se merca todo a o fiado
sin que a fame nos arrastre.

   E así vivimos na vila
moi calados e con pás
todo o mundo veranea
inda sin ter dous reas.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 11 de Agosto de 1929
Núm. 23  Ano II



         -DECIMO NOVENO CANTAR-

   Vouche ir a unha adiviña
moi pronto a votal'as cartas
e saber por que as rapazas
de bailar x che van fartas.

   Queixachete que n'a Terraza
n'iba naide ¡mal pocado!
¿e cantas foron a liga?
preguntarlle a o revirado.

   Catro neniñas, tres vellos
duas mais, autorizando
o Angelito, os dentistas
e dous ou tres mais bailando.

   Moitas din que van cansadas
de tanto baile e verbena
que digan eso as rapazas
abofé dácheme pena.

   Sendo eu de poucos anos
non perdía nin un día
a o sentir tocal'a gaita
a sangue xa me fervía.

   E d'aquela era outra cousa
pois non che había o engado
de xuntarse ca rapaza
en un baile de agarrado.

   Nin había eses escotes
cando non facía inverno
nin enseñaban as pernas
por medo de ir a o inferno.

   De que vos queixades hoxe
decirmo, si e por demais,
namorades nas rapazas
sin esconderse dos pais.

   Dinantes non era así
o que digan, sonche bolas
tíñamos mais medo a os vellos
que a unha plaga de virolas.
   E as rapazas? ¡Virxen Santa!



nin sabían que facer
pero non iban co mozo
despois do anoitecer.

   O home por feo que sea
pasa de calquer maneira
e fai reñir as rapazas
si por sorte e de carreira.

   Non ter presa, rapaciñas
que todas se casarán
non tolear, non fai falla,
pois eles vos buscarán.

   O mozo n'esta terriña
¿qué lle queda que facer?
vendo tantos encantiños
busca de presa a muller.

   Pero si a encontrarse fácil
cánsase d'ela enseguida
pois pensa todo a o revés
e xa a cree conseguida.

   Fai unha chea de anos
tiven eu unha mociña
e para falar con ela
entrábamos na cociña.

   E alí diante dos pais
dos irmaus e d'outros varios
rezabamos de rodillas
as novenas e os rosarios.

   Eu doente sin poder
mirarlle para a cariña
a o terminar de rezar
mandabanme para a casiña.

   Non mo tomedes a mal
por que vos digo as verdades
eu xúrobos abofé
que a min tamén me gustades.

XAN DE QUINTELA.

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Agosto de 1929
Núm. 24   Ano II



             -VIXESIMO CANTAR-

   Esta noite xa e de festa
vota viño taberneiro
porque o noso direutor
xa o meteron de banqueiro.

   Arrenego sea o diaño
o probe a que ven chegar
non sabe facer un banco
nin sirve para o armar.

   Quen o verá sudar tinta
agarrado na garlopa
eses non son os da pluma
sónche diferente tropa.

   Pero que dís lampartin
si non vai de carpinteiro
foiche para un banco d'eses
que teñen moito diñeiro.

   Ti toleache xanciño
que demo vai el a ter
gracias si ten para o caldo
e un cuartillo pra beber.

   Pois che aseguro o fai ben
sinón xa estaba perdido
mira e verás que non hai
en Chantada un mais lucido.

   Ti non sabel'o que dis
hainos eiquí a montós
mais gordo que él está o Montes
e tamén o Balalós.

   Poida que teñas razón
coma eses tres non hai oito
eles comer comen ben
pero lucir locen moito.

   Xa nos convidou a todos
xúracho Xan de Quintela
que gastou solo nun día
sete cas e unha cadela.
   Catro foron de café



a propina foi preciosa
unha cadela o esquerlín
e un real de gaseosa.

   Ese e o noso direutor
abofé eche rumboso
cando ten que convidar
faino con auga do pozo.

   Haiche unha cousa en Chantada
que morres si no na ves
o ano e o dependiente
do gran Bar cuarenta e tres.

   Ide alí, non seades bobos,
e veredes o que eu vin
a finura e a elegancia
d'o camarero esquerlín.

   Dicen que Dios fixo a todos
eu a eso xa non vou
pero si o aseguro
e que o demo os xuntou.

   E unha tertulia moi boa
a do Bar cuarenta e tres
todos falan, todos ríen
e nin un disgusto ves.

   E non e todo virtú
eche o medo que hai o lobo
sónche o demo incomodados
o esquerlín e o Xacobo.

   Creo xa baldaron un
e deixaron catro tortos
con eles eu non peleo
teñen mais xenio cos mortos.

   Adios miñas nenas todas
hoxe non podo cantar
pois como estamos de festa
teño moito que bailar.

XAN DE QUINTELA

 La Voz del Agro
Chantada, 25 de Agosto de 1929
Núm. 25   Ano II



  -VIXESIMO PRIMEIRO CANTAR-

   Xa nos pasaron as festas
xa s'acabou a empanada
todo o mundo a traballar
os de fora e os de Chantada.

   Ese consello vos dou
seguilo de todas formas
mentras eu vou rumbear
en Sabadelle o en Fornas.

   ¡Ai! cantas cousas vos vin
así Dios me salve a alma
que me puxeron moi triste
e perdín o humor e a calma.

   Vin unha mociña nova
coloradiña e hermosa
que por non bailar co mozo
andaba medio chorosa.

   ¿Qué te pasa?, pregunteille
que e o que mal che fai
e dixome a moi santiña
toda a culpa a ten meu pai.

   Pois di que o si o ve conmigo
ou me acompaña a algún lado
a agarra pol'os fondillos
e o cimbrea no prado.

   E o probiño que e tan bo
tan relixioso e tan santo
xa non e medo o que ten
mais que medo xa e espanto.

   Escribiu Brais de Viana
e véuse queixando a min
de que lle chamara feo
na miña vida tal vin.

   Non eres feo home non
hoxe en día todo pasa
faiche falla moito os homes
e todo o mundo se casa.
   Que eres pequeno e rechoncho



algo gordete e mal feito
hainas eiquí para ti
que che veñen ben a xeito.

   Presumindo as condenadas
de bon tipo e bon vestir
e a diario se ve algunha
que dan ganas de reir.

   Ven para acá Bras Viana
esto eche unha monada
hainas bonitas e feas
n'hai país como Chantada.

   Perdona si te ofendin
Xan de Quintela no insulta
pois si eu nacin bonito
solo Dios che tuvo a culpa.

   O martes aló no campo
bailaba sin gran finura
unha rapaciña d'esas
d'esas que son de miura.

   ¿De dónde saliche nena?
estache bo o tarandeiro
ben se ve que eiqui en Chantada
revolveuse o galiñeiro.

   Si os mortos resucitaran
a visitar este mundo
volvianse para a Coba
sin esperar un segundo.

   Decindonos a os veciños
a conducta eche un espello
que si se empeña e millor
o vivir en un cortello.

   Xa se acabaron as festas
e sin perder ocasión
enviolles un saludo
a os da noble Comisión.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Setembro de 1929
Núm. 26    Ano II



     -VIXESIMO SEGUNDO CANTAR-

   Pasouche un caso en Chantada
por demais extraordinario
despois de pedirlle moito
cortou o pelo a Rosario.

   Tamén o cortaron outras
duas ou mais señoritas
agora os convenceredes
que así estades mais bonitas.

   Unha rapaza fai días
moi oronda e moi ufana
escribiulle a o seu homiño
que che está aló pol'Habana.

   E decíalle na carta
meu amor, dácheme pena
o decirche que o domingo
xa me cortei a melena.

   Eu xa sei que non te gusta
pero o demo me desvela
con tantas cousas que di
o bo de Xan de Quintela.

   Acordándome de ti
as bagoas víñanme a os ollos
pero pasáronme pronto
a o ver que tiña piollos.

   Agora estou convencida
e non te cause extrañeza
que poida dar non te guste
pero ser e unha limpeza.

   Debía vir un decreto
así de todas maneiras
obligando a usar melena
a todal'as cociñeiras.

   E daquela comeríamos
inda que fose sin viño
seguros de no atopar
moitos pelos no caldiño.
   Nada houbo mais bonito



na exposición de Sevilla
que as mulleres de melena
e a saya pol'a rodilla.

   Votade unha ollada atrás
acordarse d'outros tempos
que por moi lindas que foran
parecían esperpentos.

   Viamol'as pol'a calle
ca saya limpando o chan
igualiño que si viramos
hoxe a o noso sacristán.

   Ca moda do pelo largo
e un pouquiño de pereza
pasábanche medio ano
sin che labal'a cabeza.

   Hoxe en cambio xa non e así
dígocho eu con cariño
son mais limpas, pois non barren
cas sayas todo o camiño.

   Ademais son mais bonitas
hoxe as mociñas modernas
tendo pelado o pescozo
e mostrando ben as pernas.

   Pol'a festa unha velliña
decía medio chorosa,
as mulleres d'hoxe en día
non hay unha relixiosa.

   ¿E por qué?, miña velliña
nos di eso das mociñas.
¡Ai meu Xan!, enseñan todo
xa non son solo as perniñas.

   Vosté tolea, señora,
xa vai perdendo a razón
traen a roupa lixeira
por mor d'a ventilación.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 8 de Setembro de 1929
Núm.27    Ano II



   Proclamación da
  I I Repúb l i ca en
Chantada.

    Praza

               do

                      Mercado.

          15 de abril de 1931



OUTROS CANTARES

DE

XAN DE QUINTELA



     ¿PODESE PASAR?

   Son un servidor de ustedes
e me chamo Xan Quintela
moi conocido en Chantada
en donde tiven xa vela.

   Fai pouco máis d'oito meses
qu'inda sin ter moita gana
amañarei o equipaxe
e funme direito a Habana.

   Alí estaba e non moi ben
moitas veces sin cerrar
porque o calar me comía
e sudaba sempre a mar.

   Pero a o fin chegou o día
que se soupo aló n'Habana
que por toda España habia
idea republicana.

   A o momento m'acordei
dentro dos meus sofocós
d'as que estarían pasando
os probiños tabeirós.

   E como tanto lles quero
viñen presto pra axudarlles
pero alcontreime que todos
queren o lombo mallarlles.

   Perdonarlles meus veciños
que non son malos rapaces
e si algunha falta teñen
n'impide facel'as paces.

   Tendo sempre bon coidado
que si siguen sendo malos
e millor collel'os todos
e d'un arbol aforcalos.

XAN DE QUINTELA

 La Voz del Agro
Chantada, 2 de Agosto de 1931
Núm. 127  Ano IV



  - N-A ALAMEDA -

   - Boas tardes tio Farruco
   - Santas e boas, veciño.
   - Veña conmigo a tomar
unhos vasiños de viño,
e dispois que xa quentemos
un pouquiño o noso corpo,
vou a preguntarlle cousas
para descubrir un morto.

   - Pois vou d'aquela enseguida
déixame alentar ¡caráfio!
e descubrireich'o morto
poñéndolle un epitáfio.

   - Pois quería, tío Farruco,
que me dixera a-o momento
si conoce a-os que comen
os cartos do Auntamento.

   - Pero tí que dís, meu Xan,
que por burro non te tomen;
pois si ben sabes, filliño,
que os cartiños non se comen.

   Sonche solo distrauciós
as cousas que alí fixeron,
cartos non hay, pero en cambeo
perderse non se perderon.

   Sirviron para ir a Ourense
moitos rapaces, de veras,
divirtirse e troulear
bebendo co-as cupleteras.

   ¿Pero os pobres que han faguer?
non che son de mala idea,
van solo gastal-os cartos
que lles damos os d'aldea.

   - Que non s'entere, por Dios,
a miña Antonia e a vella;
que a couces e dentelladas
arríncanlles unha orella.



   Pois c-o xénio que se gastan
inda sin ter pantalós,
achicanse ante elas
os imbéciles tabeirós.

   Que vayan comer a-o inferno
e se deixen de placeres
pois para loitar con eles
chegan d'abondo as mulleres.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 30 de Agosto de 1931
Núm. 130   Ano IV

    







Manifestacións republicanas en Chantada, 1931



                                                                    Don Jesús Fernandez Taboada

    Propietario de La Voz del Agro.

Sentados: Antonio Boo, Benito Rivadulla, Modesto Alvarez
De pé: Jesús Fernandez Taboada, Tato, Antonio Noguerol e Felipe Otero.



                                                                   
 O Partido Galleguista de Chantada en

1931



Proclamación de La Reública; Chantada 15 de abril de 1931

Mitin sobre o Estatuto de Autonomía, Chantada 14 de Agosto de 1931.
Falaron: Daniel Vázquez Campo, Ramón Fernández, Ramón Martinez López,
Victor Casas, Antonio Villar Ponte, José Díaz Villamil, Paz Andrade e  Peña



Novo.

Festas do Carme. Chantada, Agosto de 1932

XESTEIRAZOS

DE FARRUCO DE FURCO



-OS  XESTEIRAZOS-

Dende setembro de 1929 ata decembro de 1930 a actividade poética de D.
Bieito Rivadulla queda paralizada. O acontecemento ó que se facía alusión dende La
Voz del Agro non era outro que a morte do seu fillo Juan. Rivadulla  recibe unha
desconsoladora noticia: o seu fillo varón morre na illa de Cuba dun Antrax.

En La Voz del Agro do 8 de setembro de 1929 aparece un artigo clarificador
onde, baixo o encabezamento de "Juanito Rivadulla", os seus compañeiros da
redacción mándanlle unha sentida mensaxe de pésame.

Co inicio das actividades do Partido Republicano de Chantada, D. Bieito
Rivadulla parece ser que retoma a produción de poemas. Segundo fontes orais ás que
cremos, por seren coñecidas -amigos persoais de D. Bieito- nesta ocasión asina coma
Farruco de Furco, poñéndolles o título de "Xesteirazos". O Farruco vai recollendo en
cada un daqueles versos o pulso da política chantadina do momento. O primeiro poema
aparece o 8 de Decembro de 1930, un ano despois daquel triste suceso. A
conservación da colección completa destes Xesteirazos, adoita ser un privilexio... e un
tesouro.

............



   -PRIMEIRO XESTEIRAZO-

   Nos dín que se perdeu Franco
si escapou non foi en valde
queira Dios que non se vaya
con él o señor alcalde.

   Eche un rapás moi enteiro
en decirllo n'hay favor
inda ten máis mala idea
que o famoso aviador.

   O que lle pasa ó probiño
é que xa está transtornado
porque queren mandar n'el
todos os que están ó lado.

   Deixadeo, zarapalleiros
qu'el ven sabe cando chove
e non precisa leuciós
como o señor don Xacobe.

   O que che ten o santiño
é que padece de anemia
e non se lle importa nada
inda que veña a epidemia.

   E si o deixades solo
él non vos foi nunca terco
por mais que deixe sacar
durante o día o esterco.

   Ademais, non dixo nada,
sempre estivo ben calado
cando a cuestión da traída
e mais do alcantarillado.

   E chupar non vos chupou
así Dios nunca me deira



outros mais vivos cecáis
foron os da comedeira.

   Veciños non tede pena
qu'él é bo pra s'enmendar
e o diñeiro que perdades
alguén o ha de atopar.
   Fagueivos os valentes
tendo moito corazón
pra eso tedes xa auga
inda que coste un millón.

   Sempre vos tiven desexos
de ser algo extraordinario
e pensando ser ministro
fun solo alcalde de barrio.

   Tede coidado rapaces
non rompa a soga ó caldeiro
outros polos mais valentes
caeron no galiñeiro.

   E si berrades de mais
vouvos faguer a caricia
mandando mallar en vos
ó escribidor de <<Galicia>>.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 8 de Decembro de 1930
Núm. 97   Ano III



        -SEGUNDO XESTEIRAZO-

   Contaronme onte un conto
e non con mala intención
quixeronme meter medo
c'o demo do tabeirón.

  Todo o que alí lle botaban
decían que o papaba
e menos mal que comía
pero a o menos non roubaban.

   Témolos eiquí por ducias
moitos grandes tabeirós
que ríndose d'un na cara
nos papan hasta os calzós.

   Queredes fera mais grande
así dicindo as verdades
c'o señor repartidor
d'o consumio e utilidades?

   A culpa non é del solo
xúrovolo ante Dios
o que pasa que en Chantada
háiche moitos tabeirós.

   E o que non ten que comer
mais que patacas e coles
ten que pagar cinco pesos
pol'o tributo de alcoholes.

   E por eso é bon consello
xa que temos que pagar
que non pase un solo día
sin chegarse a emborrachar.

   Háiche cousas en Chantada,
que che parecen divisas



temos médico pra pobres
pero non hay medecinas.

   Si algún probe do distrito
na casa un enfermo ten
que non se apure gran cousa
hasta o febreiro que ven.
   Temos que estar caladiños
sin que sea unha rareza
pois o que fala de mais
vai a carcel de cabeza.

   E como xa che son vello
que pode ser que non sea
vou largar os xesteirazos
e córrome para aldea.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Decembro de 1930
Núm. 99     AnoIII



         -TERCEIRO XESTEIRAZO-

   Non me pasóu inda o susto
que me tembla o corazón
d'o que falaron n'a vila
d'eso d'a revolución.

   Eu non sei o que é eso
porque non son adiviño
con quen tan solo eu peleo
e c'o xamón e c'o viño.

   En Chantada o outro día
aquelo sí foi coloso
deron unha man de paus
os chalás de Monterroso.

   Cando vin os xesteirazos
a falta non-a disculpo,
quixen fuxir é caín
dentro un caldo de pulpo.

   A muller cunhas tixeiras,
así Dios nunca me dera,
quixo poñerme en talladas
convertida en unha fera.

   E un que estaba mirando
amerecano payaso,
dixo, duro, pues y qué esperansa,
pao con el macanaso.

   Eu pensei quera arguentino
abofé douma con queixo
pois logo viñen saber
nacera alá por Requeixo.

   Nos dín que se aprende moito
despois de pasal-o mar



vanse burros, veñen bestas
esquecendo o seu falar.

   O día de Noite-boa
comín como un animal;
desde entonces o meu corpo
márchame bastante mal.
   Na miña vida mais volvo
a comer hasta fartar
como perdín á costume
un día vou estalar.

   Agora con caldos limpos
ou ben con boas papiñas
pero sin olvidar nunca
as rapazas bonitiñas.

   A min gustanme o mesmo
que cando era rapás
e tan solo xa me queda
d'esa múseca o compás.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 28 de Decembro de 1930
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          -CUARTO XESTEIRAZO-

   No Consisterio u outro dia
había discursos varios,
que non lle gustaron nada
a os probiños dos agrarios.

   Un que quixo protestar
fixerono estar calado
pois non podia falar
nada d'o alcantarillado.

   Háino que tragar amigos
e temolo que pagar
pero en cambeo si eiquí vides
d'auga os vades fartar.

   Mismo parecedes bobos
dicindo foi a o revés
si se rompe todo pronto
faise de novo outra ves.

   Un concexal moi valente
falou como un adiviño
se conoce que lle gusta
moito mais que a auga o viño.

   Ti eres dos meus Xaquín
querote felicitar
que haxa viño e aguardente
pra auga basta a do mar.

   O que si non me gustou
porque non son ningún cafre
foi o decirlle a os agrarios
con iban meter na carce.

   Os probes dispois que pagan
o que non van a beber
se lle soltan xesteirazos



e mais os queren prender.

   E unha desgracia grande
o non vivir en Chantada
pagamos mais cos da vila
e non disfrutamos nada.

   Eche unha cousa, abofellas,
que non che debía ser
pero como somos probes
non che temos que facer.

   Que non se arregla esto nunca
tedeo por descontado
si non vos xuntades todos
pra facerme Diputado.

   Xa veríades d'aquela
canto vos iba a axudar
e sobre todo que vida
mais boa me iba pasar.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 4 de Xaneiro de 1931
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     -QUINTO XESTEIRAZO-

   A o alcalde de esta vila,
regalaronlle, por fin,
os reises en este ano
un precioso cornetin.

   Moitos pensaban que era
de dudosa procedencia
para facerlle a o Ferrayas
unh'a forte competencia.

   Pero o caso non e ese
pois os reises son formales
e para as sesiós do pleno
chamar pol'os con concexales.

   Eu non sei pra que os quer
o alcalde de Chantada
si total nada van ver
e a boca teñen cerrada.

   E un adorno muy bonito
según me figuro eu
pero todos eles xuntos
debían ir a un museu.

   Pois son moi dignos de ver
ali nos sillós sentados
inda que a vila se queime
eles se quedan pasmados.

   Inda gracias que u outro día
me falou moy ben a o fin
merece unh'a estátua en bronce,
meu amigo D.Xaquín.

   Todos son pol'o estilo
veña o demo que os pinche,



non hay un que diga nada
teñen a sangue de chinche.

   Era millor a o alcalde
que cando teña ocasión
venda o cornetin dos reises
e se compre un acordeón.
   E cando reuna o pleno
que toque bailables varios
xa será o ben que bailan
os Oteros cos Agrarios.

   E deixar esas tontadas
de todo o tempo pasado
a comer e troulear
¿que importa o alcantarillado?

   E que aumenten o consumo
debiavos alegrar
canto mais suban as cotas
menos as vades pagar.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 11 de Xaneiro de 1931
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        -SEXTO XESTEIRAZO-

   Unha fonda d'a Plazuela
vai n'aumento cada día
pois da moi boa comida
Manuel Dieguez Cadahía.

   O domingo foron catro
como si foran hirmás
e cenaron hasta encherse
por dazaoito reas.

   C'un que ven d'Argentina
dixo <<che eso es muy poco>>
e contestoulle a criada
o noso amo está loco.

   Pois quere dar de comer
con fartura e sin parcelas
pois queda moi satisfeito
cando gana tres cadelas.

   Estou a mar de contento
e tocame a min agora
o decir que non hay fonda
millor que a de D. Flora.

   Ay que troitas e que anguías
que viño e mais que chourizos
todo o que ali come un mes
parece que trae postizos.

   Un señor que ven d'Habana
o de moito máis alá
engordou xa tres arrobas
n'a gran fonda do Majá.

   Si queredes comer fino
cousas ricas bos darán



indo parar a Costaña
no bon hotel de Merlán.

   Un rapás que ven de fora
tanto apetito lle entrou
que comendo aiquí en Chantada
duas cuartas xa medrou.
   Ben o tratou Casimiro
e máis a familia toda
eso son cousas do tempo
o ser alto está de <<moda>>.

   Con lacón e con bon viño
pra nada sirben as fontes
antes de pasal'o inverno
xa está máis gordo c'o montes.

   Con todo o que levo dito
non queda por decir nada
que en ningún pais d'o mundo
se come coma en Chantada.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Xaneiro de 1931
Núm. 103   Ano III



   -SETIMO XESTEIRAZO-

   O que vos pasa en Chantada
xa me ten algo extrañado
que non hay naide que mire
como está o alumbrado.

   Da vergonza, como hay Dios,
que non haxa malas fadas
que digan que hay moitas luces
com'a diario apagadas.

   Hasta aló por media noite
non hay ninguén que eiquí vexa
que unha luz d'esas mais grandes
parece unha candilexa.

   Despois que a xente se acosta
cada un alí en seu niño
a Empresa faise valente
subindo a luz un pouquiño.

   ¿Para que se quere entonces?
que veña un que o diga
si non é para o Piñeiro
ou para os que están n-a Liga.

   ¿Non é o pueblo o que paga?
as queixas non son en balde
non hay eiquí quen goberne
 ou é que non temos alcalde?

   Ten o defeuto esta vila
que para sempre perdura
o non poderse evitar
que nos consuma a basura.

   Cree o alcalde modelo
que co seu poder tan solo



e bastante pra que limpe
a vila con Pepe Lolo?

   Que non chega o presupuesto
que está asignado a Chantada?
supriman os lampantís
que non nos sirven de nada.
   Si non e pra disfrutar
dos bos xamós e bos viños
a conta de presupuesto
que pagan tod'os veciños.

   E despois inda se queixan
que non poden ir a calle
as ocupaciós son moitas
e non hay un que traballe.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 25 de Xaneiro de 1931
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   -OITAVO XESTEIRAZO-

   Haiche un caso eiquí en Chantada
que vos chamará a atención
queren formar canto antes
un corpo de Aviación.

   Un d'os que din vai voar
e moi guapo e hay que velo
vai practicar n-o extranxeiro
e o Benito do Bubelo.

   Como piloto de altura
vai un que e algo rumbeiro,
pero e listo o condanado
e Manuel o reloxeiro.

   Tamén se fala de outros
que n-o corpo formarán
son Arturo o de Quintela
o Piñeiro e o Froilán.

   E así que se marche a orquesta
tamén irá de contado
de cantinero n-o aire
Eduardo o Revirado.

   E por non querer mais naide
enfadouse un bon señor
que aprendeu alá con Rada
meu amigo o Nicanor.

   O xefe de todos eles
o cargo naide lle quita
e o rapás que mais madruga
Alexandro o d'a Visita.

   Que levará de axudantes
a o bon do Xulio do Pito



Avelino d'os Cabreiros
e a Eduardo o <<pequeñito>>.

   Van a estudiar noite e día
hasta que sepan xa tanto
que poidan ir pelear
a París c-o señor Franco.
   Pra facer os aparatos
xa me chamaron a min
de inxeniero, pois o artista
e o ferreiro de Marin.

   Desde que se falou d'eso
a xente xa está tranquila
nunca tal se viu eiquí
moito medra a nosa vila.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Febreiro de 1931
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       -NOVENO XESTEIRAZO-

   Vou a ver si por fin podo
e non será demasiado,
por Requeixo ou por Viana
presentarme Diputado.

   Por que xa estou vendo eu,
que indo a cousa así en quente
gana ben as eleciós
todo aquel que se presente.

   Por que ademais estou seguro,
eche un caso de razón,
que ten que ganar a forza
si non ten oposición.

   E por iso estou contento
porque eiquí usamolo fino
xa vos ten Patrón Chantada
ó Santiño San Gabino.

   Que nos librará de pestes
é doutros males humanos,
é sobre todo dos medos
que dan os republicanos.

   Pois inda dixeron onte,
polo que morreu na crus,
que os que non eran do Rey
comian os nenos crus.

   San Gabiniño bendito
apartános deses males
pois non dan moito mediño
con eles os liberales.

   Eiquí non queremos outros
que os que xa tiñamos antes



que non se comen a naide
é vivimos tan campantes.

   Santa Moneca bendita
santo Toribio é Tomé
d'eses que comen á xente
liberainos dominé.
   Eu non sei que mal lles fixo
ese probiño do Rey
para querer que se marche
inda que no ó mande a ley.

   Deixadeo lampantis
non vos fagades tan pillos
non vedes que ten muller
unha sogra é moitos fillos.

   E un deber dos españoles
que nos temos que roer
inda que non vos gustara
haino por fin que manten.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
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       -DECIMO XESTEIRAZO-

   Xa nos pasou o entroido
despois de bailar a mar,
moito lacón e cachucha
moito beber e cantar.

   Xa nos pasou o entroido
que é unha loucura mesma
agora a cama e rezar
hasta que pase a cuaresma.

   Eu viñen desde tan lonxe
pois non quero que se diga
que porque somos d'aldea
non podemos vir a Liga.

   E fun bailar e bailei
bailei con nenas bonitas
e por máis que son d'aldea
quixeronme as señoritas.

   Fun danzar con unha nena
que empleou tanta dulzura
que cando salin levaba
cincuenta de calentura.

   Xa no atinaba o camiño
a gripe non me pasara
foronme ver o Cedrón
don Castor e Santaclara.

   Pensando que xa morría
porque vou un tanto vello
foi correndo pra auxiliarme
Manoliño o d'o Coello.

   Moitas gracias, meu amigo
d'esta inda penso sanar



o que xuro e que non volvo
con unha nena a bailar.

   Pois cando pase a Cuaresma
e haiga orquesta n'a Terraza
vou troulear c'unha vella
e non cunha rapaza.
   Por que vos xuro por Dios
que me vexa xa entre velas
que hay rapazas en Chantada
que enferma mirar pra elas.

   No outro día n'o Treato
vin ali moitas monadas
con ricos traxes de seda
moi ben feitos e escotados.

   Por ir ver esas cousas
digoche así sin pamplina
pasoume o que dixo o home
se me acaba a gasolina.

   E despois non sei que teño
que todavía no axusto
pois si me poño aligante
a todas elas lle gusto.

   Así mi madriña d'a yalma
quen me dera tres millós
e que non hubera xusticia
iba a perder os calzós.

FARRUCO DE FURCO
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   -DECIMO PRIMEIRO XESTEIRAZO-

   Para todo o d'esta vida
chegan sempre as ocasiós,
por eso o doce de Abril
habrá eiqui as eleuciós.

   Si non podo ser alcalde
o algo mais derradeiro
p'olo menos concexal
sacristán ou barrendeiro.

   A min o mesmo me dá
esto non pode fallar,
eu tan solo o que pretendo
e vivir sin traballar.

   E si vedes que vou mal
e levo os zapatos rotos
non por eso vos pensedes
que non teño xa algús votos.

   Todos me queren votar
eu non sei o que aqui pasa
o malo si pol'a renta
me vota o amo d'a casa.

   Eu non vos teño partido
abofellas, queridiños,
vou votar pol'os agrarios
por que son muy bos homiños.

   Non quero ver os caciques
nin a suas trangalladas
por eso vamos a ver
si os votamos a patadas.

   E que se marchan e un feito,
xa mandaron moitos anos



agora veñen os outros
agrarios republicanos.

   Eses si que son homiños
todos mais dulces que a mel
o Ramón o Gumersindo
e a o mando D.Daniel.
   Queriades lampantis
chuparnos sempre o sudor
ir arreglando as maletas
xa as levará o Nicanor.

   E para eso filliños
eso si e de contado
o crédeto voso e nulo
pagadelle adiantado.

   E marchades todos xuntos
formando unha procesión
si non podedes ir lonxe
quedadevos no Patrón.

   Xa nos coidaremos logo
de enseñarlles o camiño
e de ter moito coidado
que non pasedes o Miño.

   Xa non queremos caciques
probiños, valgame Dios
algún día iba a chegar
de que mandasemos nos.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 8 de Marzo de 1931
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    -DECIMO SEGUNDO XESTEIRAZO-

   Un curiña moi gracioso,
inda non me pasa a risa,
falou mal dos liberales
n-o ofertorio da misa.

   Dixo que si un feligrés,
fose ben ou mal portado,
deixaba de ser monárquico,
non o enterraba en sagrado.

   Qué caladiño é ese cura:
él cando fala non é en balde;
a quen mete en un apreto
eche tan solo a o alcalde.

   Pois si morre un feligrés
que él o considere vil,
¿dónde se vai enterrar,
sin cimenterio civil?

   Tamén dixo que n-a iglesia
non-os deixaría entrar,
e si algún se vai morrer,
tampouco o vai confesar.

   ¿Xesús, mi madre querida!
por vida do noso Dios;
non-os enterres, vidiña,
xa os enterraremos nós.

   ¿Qué ten que ver a políteca
c-o enterro ou confesión?
¿ou é que os republicanos
non creen n-a religión?

   Ay curiña, marchas mal,
ten mais calma e mais reposo,



que sendo republicano
se pode ser religioso.

   E si n'o queres creer,
ven eiquí sin decir nada,
xa verás como cho explican
os homiños de Chantada.
   Moito traballo estos días,
xa levo hasta os zocos rotos,
camiñando n-as aldeas
n-a recolleita de votos.

   E todos eles me dín
<<váigase>> con Dios, hermano
que pra acabar c-o cacique
volvinme republicano.

   Ay Jasús, como está o mundo
de avance todolos anos
pol-o que vexo hasta os cas
vólvense republicanos.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 15 de Marzo de 1931
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   -DECIMO TERCEIRO XESTEIRAZO-

   Moi divertido os estou
con todas estas funciós
que se preparan agora
c'o demo d'as eleuciós.

   Pasáronme oito anos
que nin aun por favor
puiden ver n-a miña chousa
nin tan xiquera un señor.

   Agora todol-os días
veñen a darme palique
ofrecéndome millós
si dou o voto ó cacique.

   Decirme, meus conveciños
d'as aldeas de Chantada
entre tantos que ofreceron
¿Houbo un que dera nada?

   Pois si xa vemos moi claro
o leite que poden dar
vamos buscar outros novos
e por eles ir votar.

   ¿Acaso se creen eles
que o ser donos da peseta
é bastante para que os probes
cambiemos de chaqueta?

   Non cambiaremos, non,
pois dispois de tantos anos,
eles mesmos obligaron
facernos republicanos.

   E non lles da nin vergonza
si é que algún día a tiveron



de virnos pedil-o voto
dispois do ben que o fixeron.

   ¿Haberá un que os vote
nin pidindoo de favor
tendo eiquí a don Danielito
e secretario o Amador?
   Xentes novas é o que se quer
que son ademais moi listas
Qu'os agrarios tamén valen
en unión d'os socialistas.

   E todos teñen direito
cada un n-o seu lugar
de que al fin chegue algún día
que tamén poidan mandar.

   Unha vez n-as eleuciós,
pero non eiquí en Chantada,
quixo un face-la trampa
e déronlle unha trompada.

   E por fin ese remedio
foi o mellor relicario
habendo puños e homes
non che fai falla o notario.

   Desconfiade rapaces
d'esa cacicada vella
si algún quere facer trampa
arrincádelle unha orella.
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    -DECIMO CUARTO XESTEIRAZO-

   O que vos pasa en Chantada
n'a miña vida tal vin
queren que sea traidor
pouco honrado e moi ruín.

   Veu un a pedirm'o voto
y-eu lle digo, non predique
que antes me fenderá un rayo
que votar por un cacique.

   Xa a vergonza s'acabou
ou teñena nas orellas
pero veciños, ¿queredes
non salir nunca d'ovellas?

   Mais que carneiro e o home
que se deixa asoballar
por mais que barulle moito
o cacique a o montar.

   E así van pol'as aldeas
curandose d'os seus males
en todas elas ofrecen
dez ou doce concexales.

   Si cumpliran o que din
algunha que outra persona
tendría mais concexales
Chantada que Barcelona.

   Non deixedes de votar
que ese e o voso deber
pensando un pouco sabredes
que é o que tedes que facer.

   E sobre todo vos digo
non miredes pr'a peseta



que é un baixo e un sinvergonza
aquel que se cambia a chaqueta.

   Un veciño de Chantada
que n'este enterro ten velas
cambeuse pra os caciques
por seis ou sete cadelas.
   Tamén hay outros mangantes
con un xenio adoecido
que mais que homes son monas
d'o estómago agradecido.

   Vaya us soldados que teñen
non os merecen millores
duas ducias de firmós
mais outros tantos traidores.

   Votade meus queridiños
que xa se vos dixo abondo
pasade a vida de burros
cos caciques sempre a lombo.

FARRUCO DE FURCO
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       -DECIMO QUINTO XESTEIRAZO-

   Os de Chantada están tolos,
van a marchar todos mal
que non queren nungún d'eles
facerme a min concexal.

   Presentei candidatura,
un verdadeiro portento,
pra facer un bon goberno
dentro d'o auntamento.

   Co-alegría de ser algo
o ceo cas maus eu toco
teño os votos suficentes
pra ir desde logo a o copo.

   Todiños os teño eu
ademais de outra palanca
pois si me vexo apurado
d'eseguida apelo a trampa.

   Pois así me salvarei
tendendo a os outros un lazo
e o que me pode pasar
e levar un estacazo.

   Pero si me deixan vivo,
que e cousa que xa vou vendo,
me paso a vida tranquilo
do presupuesto comendo.

   Que me importan os da aldea
que non teñan que comer?
o caso e ter eu fartura
e bon viño pra beber.

   Vídeme votar rapaces
si precisades diñeiro,
d'oubolo a o vinte por cen



con hipóteca de un leiro.

   Os paisanos de Chantada
nunca millor estiveron
van morrer burros de carga
despois que burros naceron.

   Vide votar a os caciques
veciños da terra nosa
eles suben, vos baixades
esa eche cousa preciosa.

   Si os oirades falar
cando todos están xuntos
millor que velos de xefes
sería o velos difuntos.

   Votade plo'os caciques
que vos dará resultado
xa veredes si pagades
augas e alcantarillado.

   E vosoutros nas aldeas
debedes gozar a mar
cas obras da nosa vila
¿non ser bobos e votar!

   Ollo alerta meus veciños,
coidado cos faroleiros,
evitade o que se diga
cos galegos son carneiros.
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    -DECIMO SEXTO XESTEIRAZO-

   O outro día co a risa
por pouquiño vaime mal
vendo as rapazas n'a Liga
co chafainas Bugallal.

   As neniñas derredor
poñiansell'a falar,
i-él calado como un peto
non sabía contestar.

   E será ese o boberas
inocente malpocado
o que nos queren meter
por Chantada diputado?

   No, no será; si Dios quer
por que eu son adiviño
primeiro fenderá un rayo
a o tíu máis o sobriño.

   Poñer vinte concexales
ou trinta que no está mal
pero por Dios non poñades
diputado a Bugallal.

   ¿Que home San Antoniño,
San Marcos e San Amaro!
pol'o atontado que está
hasta parece un paxaro.

   Os caciques que eiquí temos
parece que non fan nada
non podría o diputado
ser nativo de Chantada?

   En esta forma e verdá
o que n-estas linias trazo



que o que non marcha direito
se lle arrima un xesteirazo.

   Por cantar como eu canto
ou por dicir as verdás
vanme subir o consumo
pol'o menos mil reas.
   Suban, carafio, sin medo,
que e o que teñen que faguer
aproveiten mentras manden
despois s'acaba o comer.

   E que se acaba eche un feito
inda sin revoluciós
e despois non pagaremos
mais que o que queiramos nos.

   Si se marchan os caciques
vou a pedir de favor
que os leve moi ben trincados
no cameón Nicanor.

   E si acaso e que discurren
os criados ir cos amos
eu pagarei o viaxe
a o amigo Villardamos.

   Que os leven canto mais pronto
que os saquen d'a nosa veira
e todos ben amarrados
que os zumben pol'a riveira.
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    -DECIMO SETIMO XESTEIRAZO-

   Ay mi madriña quirida
que dirán de nos n'Habana
a o saber que xa fixemos
España republicana.

   Deixamos de ser carneiros
que nos lles pareza mal
preguntarll'a o Romanones
a la Cierva ou Bugallal.

   E o bo d'o noso cacique
facéndose home de ley
choraba como un neniño
cando se marchou o rey.

   Fumolos buscar á coba
e sin tirar ni un tiro
compramosll'o campamento
sin tan xiqquera un ferido.

   Donde meterán agora
a cabeza eses feñiques
cerrousell'o comedeiro
a os probiños d'os caciques.

   E coa derrota sufrida
quedaron como unha seda
dedicandose moi pronto
a poñer unha almoneda.

   Ali se venderá todo
a o incredulo ou devoto
os anteojos que usaba
n'as eleucios Pepe Soto.

   Un sombreiro d'o Otero
eso si que e d'ocasión,



os zapatos d'o Coello
e o visturí d'o Cedrón.

   Todo o venderán barato
e para remediar males
necesitando diñeiro
se desfán d'os concexales.
   Non abandonen os seus
eso non era de ley
Pepe Camiñas o mandan
para acompañar o rey.

   Tomás, Camilo e o Ignacio
que tamén deron o voto
farán a guardia d'honor
a o alcalde Jesús Soto.

   Todos os mais cacicuelos
aseguro non van mal
irán alá para a Parda
consolar a o Bugallal.

   Todo no mundo ten volta
buscándolle as ocasios,
acordádevos veciños
d'o día d'as eleuciós.

   Esto s'acabou rapaces
xa entra o sol pol'a ventana
os Tabeirós xa morreron
España e republicana.
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     -DECIMO OITAVO XESTEIRAZO-

   Que son moi felis agora
de novo vol'o repito,
vendo d'alcalde en Chantada
a o ilustre Danielito.

   As patadas dos caciques
donde se toman se dan
pra eso está o Eladio
Gumersindo e o Roldán.

   Agora xa somos homes
non somos os alfeñiques
que levabamos patadas
dos fantasmas dos caciques.

   Xa nós podemos falar
as queixas son atendidas
mirade pra os tabeirós
que caras tan compunxidas.

   Debemos de precurar
que entre nos non haya riñas
e que non volva o raposo
a meterse entre as galiñas.

   Pois podedes ter seguro
que hay algun algueireiro
que adoece por entrar
outra vez no galiñeiro.

   No os deixedes por Dios
¡Ay Jasús! miña maiciña
e millor o ter a sarna
o encherse todos de tiña.

   Xa algún se vai arrimando
algo de mais a bandeira



parece que o Nicanor
no os zumbou pol'a riveira.

   Pois agora segun vexo
hay moitos deses gusanos
que se acercan e nos din
que foron republicanos.
   Ay malo rayo chos fenda
que demo de tabeirós
inda non nos esquecemos
d'o día d'as eleuciós.

   Acabouse o pucheirazo
háise que desengañar
collede pronto a maleta
e tomar aires do mar.

   Somo desagradecidos
non evitamos o mal
debíamos ir a Parda
consolar a o Bugallal.

   Republicanos coidado
non perdades a ocasión
que os verdugos que tivemos
pódennos facer traición.

   E antes de que volvera
toda esa trangallada
e millor s'acabe o mundo
ou que se queime Chantada.
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     -DECIMO NOVENO XESTEIRAZO-

   Os caciques xa morreron
de luto van os carneiros
solo quedan en Chantada
media ducia de algueireiros.

   Xa non se lles fai nin caso
a os probes d'o pataleo
pois o que mais ou que menos
xa leva o peto ben cheo.

   Un cura co as rogativas
sempre lle pedía a Dios
que non triunfase a república
por que a pedíamos nos.

   Pero tí non ves curiña
que os teus sermós primorosos
non son dos que predicou Cristo
nin siquera religiosos.

   Non te metas n-estas cousas
nin te fagas solapado
que podes ir buscar lan
e salir moi ben rapado.

   Xa somos republicanos
non vivimos de ilusiós
xa non volve máis o Alfonso
inda que votes sermós.

   Mulleriñas de Chantada
prestade moita atención
de que está moi prohibido
votar augas d'o balcón.

   O sacudir as alfombras
desde as oito d'a mañán



e tocante a o d'o esterco
supoño no o sacarán.

   Aquel que caya no lío
nin Dios o libra xa d'él
como un santo paga a multa
d'o Bando de don Daniel.
   Esto non e como antes
metedeo n'a cabeza
non ganaredes pra multas
si non usades limpeza.

   Xa che estamos cansados
de vivir entre a basura
cos coches e co-as galiñas
eso non che é ter cordura.

   Pasabache noutros tempos
cos caciques de Chantada
que tiñamos cada alcalde
como quen non tiña nada.

   Pasan cousas n'esta vila
que lle fan quedar a un corto
cando entregou o alcalde
estaban tocando a morto.

   Non preguntedes por quen era
cando daban eses piques
serían p'olo Borbón
ou acaso pol'os caciques.
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 -VIXESIMO XESTEIRAZO-

   Seguimos como estabamos
ningunha noticia dan
de si o xefe é o Danielito
ou ben é o Capellan.

   Danielito está mandando
según vexo ech'o que pasa,
u outro tamén quería
pero non che sal d'a casa.

   O malo de canto ocurre
según dixo un señorito
é que toda a votación
tena solo o Danielito.

   E os caciques peleando
c'os veciños de Chantada,
morren si non volven pronto
outra vez pol-a picada.

   Vide, meus filliños, vide
si estades tan esfamiados
pero non responderemos
si salides trasquilados.

   Xa mandáchedes bastante
¡ay Jesús, válgame Dios!
agora, meus queridiños
deixar que mandemos nós.

   Conformarse e non berredes
sonche consellos moi sanos
para mandar en España
hay que ser republicanos.

   E deixarse de pamplinas
porque caen a careta



e si vos metedes moito
zúrrambos a pandeireta.

   Metédevos n-a casiña
e calmar vosos ahincos
tomade tazas de tila
e algunhos caldiños limpos.
   E darlle gracias a Dios
que salistes ven parados
debendo sair a paus
n-o lombo, crucificados.

   Tede coidado co-a lengua
que pode ser un delito,
¡quen diría ibades ser
mandados por Danielito!

   Aquel que pra o ceo escupe
pode caerlle n-a cara
e si algún se portou mal
mídase co-a mesma vara.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 17 de Maio de 1931
Núm. 117 Ano IV



     -VIXESIMO PRIMEIRO XESTEIRAZO-

   Inda estou algo asombrado
na miña vida tal vin
apareceunos un burro
tocando no biolín.

   En Chantada ocurren cousas
que nos fan pasar bos ratos.
Xa todos queren mandar
e os gatos queren zapatos.

   Moitos son republicanos
o demo que os leve xuntos
e fai días que a os caciques
lles foron servir de adxuntos.

   Sempre serviron  a causa
eso no estaría mal
si non foran tira-levas
do roñoso Bugallal.

   E algun que xa sobresale
inda que ven disfrazau
a nosoutros non nos cola
¡te conozo bacalau!

   Vai facer rios e fontes
¡Ay que rico está o neniño!
E para pescar as troitas
nos vai a secal'o Miño.

   Eche o demo iste siñor
que pode ser que non sea
proteutor d'os Tabeirós
despois de nacer n'aldea.

   Todo o pasamos calados
si non fora os que te axudan



ti non ves que cara teñen
hasta pol'a noite sudan.

   Asegurobos rapaces
que vexo eiquí cada cousa
que me vou marchar d'a vila
a coidar a miña chouza.
   E alí metido entre porcos
cas galiñas e co as vacas
vivirei moi tranquiliño
sin molestarme as beatas.

   E si algún me quere mal
me ten que facer pedazos
pois si me deixa con vida
vouno encher de xesteirazos.

   Fun sempre republicano
toda a miña vida enteira
pero a o acercarse algús
a cousa está xa que cheira.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 24 de Maio de 1931
Núm. 118 Ano IV



     -VIXESIMO SEGUNDO XESTEIRAZO-

   Os homes que sean homes
ven se ven n-as ocasiós
por eso veño a Chantada
por causa d'as eleuciós.

   E vou a perdel'o tempo
pois maldita causa dan
veño ver a os tabeirós
mandados por Capellán.

   Queren formar regimiento
o demo d'os solapados
teñen xefe pero en cambeo
faltanll'e tod'os soldados.

   E puxeronse de frente
a loitar n'as eleuciós
pol-o burros merecían
unhos cantos pescozós.

   Que se metan n-a casiña,
en calquer outro lugar,
menos no Auntamento
pois alí non van entrar.

   Eu penso que o Capellán
si queren non digo nada,
como xefe merecía
ser unha plaza montada.
  
   E si no encontra montura
ou boa besta alazana
non se apure, pois lle presta
o cabalo o Lorenzana.

   Quen o verá pol-as calles
montado no seu xumento



dando as órdenes de mando
a todo o seu reximento.

   Seguido d'os seus caciques
en unha marcha marcial
pero sempre en retirada
detrás do seu Bugallal.
   Retírense queridiños
márchense das nosas vistas
hoxe manda a conxunción
de agrarios e socialistas.

   Inda que adoezades
e traguedes moita fél
o xefe eiquí en Chantada
evos tan solo o Daniel.

   Non perdades mais o tempo
deixarse de pelear
paciencia, que agora veñen
cireixas pra vos fartar.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 31 de Maio de 1931
Núm. 119 Ano IV

   



   -VIXESIMO TERCEIRO XESTEIRAZO-

   Fun o domingo a Chantada
con un amigo a votar
pero o non ver os caciques
deume ganas de cantar.

   E voltei as miñas coplas
despois de inchar ben a andorga
por ver que ganou a nosa
a nosa bendita <<orga>>.

   Xa morreron os caciques
eses xa non meten medo
os tranfúgas de Chantada
de Taboada e Carballedo.

   O xefe de todos eles
ese probe trangalleiro
co susto que recibiu
hasta camiña lixeiro.

   Eche boa mediciña
esa de vir a votar
pasoume a reuma d'as pernas
xa non volvo a coxear.

   E si algún republicano
me quere enseñal'a orella
vou d'eseguida a-o xuzgado
e presento unha querella.

   E moito o xenio que teño
unha desgracia barrunto
pois cando eu me incomodo
mesmo parezo difunto.

   Xa reñin c-os de Chantada
peleei e non en valde



pois tiña moita ganiña
de ser eiqui o alcalde.

   E foron os lampantis
socialistas e outros varios
que non me deron un voto,
a culpa foi d'os agrarios.
   Deixar que veña a min
a falarme ou consultar
collo a un pol'as orellas
e d'el me vou querellar.

   Non ganei porque non puiden
xa serei home algun día
e d'aquela xa sabrei
un pouco d'ortografía.

   E xúrobos, abofellas
que no inferno eu arda
si non sei máis que vosoutros
pero gramática parda.

   Os probiños d'os caciques
a morte viron chegar
o domingo moi cediño
foron todos comulgar.

   Cumpride meus queridiños
redimide as vosas culpas
o que mal anda na vida
sempre ten esas resultas.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 7 de Xuño de 1931
Núm. 1120     Ano IV



     -VIXESIMO TERCEIRO XESTEIRAZO-

   Cando ouservei en Chantada
os políticos barrer
fixenme un home valente
non me importa xa morrer.

   Deud'a miña corta infancia
e d'esto fai mais d'un ano
sempre soñei c-o meu pobo
o velo republicano.

   E ver tamén os caciques
d'os árboles ben colgados
ou xunguidos todos xuntos
a tirar pol'os arados.

   Todavía non os vin
pero querolles un conto
ou se marchan de este mundo
ou vamol'os ver muy pronto.

   Agora si que he verdá
que van a poñer un rastro
para vendel'a influencia
d'o Federico de Castro.

   Estou muy entusiasmado
mesmo fumos adiviños
merecemos catro netos
eiqui dos <<Catro Camiños>>.

   Eu ven vin estal-o moucho
pousado n'unha cerdeira
bulrándose d'os caciques
¡Tache boa a tarandeira!

   Non te bulres meu mouchiño
garda millor ocasión



sempre hay que ter pr'os mortos
unha boa compasión.

   Eu vin un burro voar
foiche un caso extraordinario
iba medio adoecido
por non pescar o xuzgado.
   Marcha meu burriño marcha
e por eiquí non te asomes,
eses puestos sonche solo
para aqueles que son homes.

   Tede paciencia, meus fillos
por eso d'o que dirán
ide sachar nas patacas
que e o medio de ganar pan.

   E non vivir de sabrosos
comendo e catando viños
traballar como traballan
todol'os demais veciños.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Xuño de 1931
Núm. 121      Ano IV



   -VIXESIMO CUARTO XESTEIRAZO-

   Hoxe e día siñalado
deixemonos de pasiós
cantos homes están pensando
n'o demo d'as eleuciós.

   Eu traballeivos moitiño
con sacrificios a mar
para salir Deputado
por Sariña ou Belesar.

   E o demo de cousa fixen
n'estas duas poblaciós
tomaronmi'a dianteira
unh'os cantos tabeirós.

   E non saldrei Deputado
según creyo e a o millor
ese cargo non me gusta
eche millor senador.

   E para eses cargos sirvo
sin que me queira alabar
pero millor eu quixera
o vivir sin traballar.

   Eu vos digo meus veciños
que vos estou disgustado
pois o que nace pra carto
nunca vos chega a un ochavo.

   E temos que traballar
que e unha cousa que hay que ver
pois que non domea o lombo
para a o millor sin comer.

   Que s'alcontran os Deputados
ben contados e a granel



por min que poñan a todos
eu solo quero a o Daniel.

   Eche un homiño muy sano
e de cencias sabe a mar
tantas cousas trae n-a chola
que no no deixa engordar.
   E sempre lle asomellamos
con todos nosos cariños
que vaya a beber bon viño
ali n'os <<Catro Camiño>>.

   E xa verá como pronto
volve outra ves a engordar
si vai ali tod'as tardes
a beber e merendar.

   E sinón que o diga o Montes
qu'inda non se lle esqueceu
deixou d'ir ali a o viño
d'eseguida esflaqueceu.

   Xa deixarei de ser político
porque estou incomodado
non me fixeron alcalde
nin agora Deputado.

   Que sean todos felices
enchan si poden os petos
pois eu me vou pr'a casa
dispois de tomar dous netos.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 28 de Xuño de 1931
Núm. 122      Ano IV



    -VIXESIMO QUINTO XESTEIRAZO-

   Vin vintecinco beatas
cada unha c'unha vela
pidíndoll'o Padre Pedro
volvese Xan de Quintela.

   Xa vos veu, miñas santiñas
e dará as explicaciós
de que volveu d'as Américas
visital-os Tabeiros.

   E ven porque lle dixeron
que os probes xa van caídos
e que algús c-as eleuciós
xa están medio adoecidos.

   Xa chegou Xan de Quintela
o probe ben mareado
pero así que se repoña
escribirá de contado.

   O demo d'o Danielito
deixoume medio atontado
antronte d'os catro gatos
hoxe xa é Deputado.

   Valvos moito o tal rapás
ou debe ter bon rexistro
pois d'outro pequeno intento
vamol'o facer ministro.

   ¿Dónde están os Tabeirós?
¿dónde están que xa no os vexo?
os catro gatos rabuñan
vanll'es fural'o pelexo.

   O Centro Republicano
fixo sudar a os cerriles



e agora van acorar
vendo a o Daniel nos madriles.

   Tede paciencia filliños
e rezade a unha santiña
voso poder xa morreu
ide pronto pr'a camiña.
   As trampas xa nos callaron
como sería fai anos
agora o pueblo e o que manda
somos xa republicanos.

   Quen me de un pau doull'un peso
e non hay un que mo dea
xa che nos pasou o medo
que tiñamos os d'aldea.

   Amenazade  marraus!
que vos queda que faguer
nosoutros nos divertimos
vendo un por un morrer.

   Inda queda algún sabio
con unha cara muy dura
morrede, pillos morrede
mentras vos queda algún cura.

   E por moito que rabiedes
tendo a o voso lado un santo
o xefe eiqui de Chantada
e D. Daniel Vazquez Campo.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 12 de Xullo de 1931
Núm. 124       Ano IV



    -VIXESIMO SEXTO XESTEIRAZO-

   Foi a casa d'un cacique
un probe pedil'o pan
e despachouno o verdugo
chamandoll'e lacazán.

   O probe quedouse quieto
con toda a sua pacencia
e díxolle, xa sabía
teñen moi negra a concencia.

   Pero pensei pol'o menos
que o que tiña que facer
era redimil'as culpas
agora que vay morrer.

   Conozobos ben pillastres
homes de mala concencia
xa non me extraña o que sodes
por qu'algún lle ven d'harencia.

   Poñedevos de rodillas
c'as maus no peito cruzadas
para que non vos descubran
tantísimas trangalladas.

   Por que si salen a sol
o peligro non vos deixa
e vouvos ver a todos
moi pronto tras d'unha reixa.

   E inda querian mandar,
tuvechedes boa sorte
de cos nosos van sacar
aixiña a pena de morte.

   Vayan a coidar ovellas
as vaquiñas mail'os xatos



por que xogamos con vos
como o gato fai cos ratos.

   ¿Dónde están grandes canallas
aquela actitud hostil
que tiñades ante as urnas
o día 12 de Abril?
   ¿Dónde están aquellas bulras
dónde está aquel fervor
acabouse a valentía
porque vos entrou pavor?

   Aqueles catro gatiños
d'o día 12 de Abril
convirtirns'a o momento
en unhos dazaseis mil.

   E vos mandan moita forza
así Dios me salve a y'alma
e para mallar en vos
van con risa e moita calma.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 19 de Xullo de 1931
Núm. 125       Ano IV

   

   



    -VIXESIMO SETIMO XESTEIRAZO-

   Moi ben resultan as festas
a San Antonio divino
como un hombre comportouse
o noso veciño o Lino.

   Eche o demo o tal homiño
non hai un que non o diga
con tanta satisfación
medroulle máis a barriga.

   No engordes tanto meu fillo
que te vas a ver apurado
inda que non te dediques
a traballar co arado.

   Non comas tanto che dixen
nin tomes amor a os viños
non sendo si os ver tomar
eiqui a os <<Catro Camiños>>.

   Pois ten un viño Chantada
que no mundo n'hai millor
si no o creen preguntarlle
a o amigo Nicanor.

   Desde que gasto alí o viño
d'outro n'hay Dios que mo dea
e vou levar unha pipa
cando me marche pra aldea.

   E tendreino alí gardado
por si veñen ocasiós
pra convidal'os amigos
que non sean tabeirós.

   A esos non quero ver
ni nos preciso pra nada



si lles entra moita sede
que vayan a Fonte Arcada.

  ¡Ay por Dios tío Farruco!
decíame onte unha nena
¿que te pasa? pregunteille
pois, ¡que me morro de pena!
  Pero ¿que tes miña filla?
levanta presto o pescozo
e mirame frente a frente
¿acaso deixoute o mozo?

   Deixoume tío Farruco
no o hai pior en España
agora ten outra moza
d'alá cerca d'a Costaña.

   Pero lle xuro por Dios
que non saldrá d'ese pozo
pois si non cumple conmigo
voulle torcel'o pescozo.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 26 de Xullo de 1931
Núm. 126       Ano IV



    -VIXESIMO OITAVO XESTEIRAZO-

   ¡Como gozan os cobardes
os traidores mamelós!
por que viron que anularon
en Madrí as eleuciós.

   E foi unh'a valentía
d'esas moitas que se fan
pero non teñades pena
donde se toman se dan.

   No distrito de Chantada
todos queren mandar n'él
por eso lles entra a envidia
d'o noso xefe o Daniel.

   E tedelo que roer
inda que traguedes fel
traicionar o que queirades
eiquí non hay mais qu'él.

   Vosa alegría foi grande
todos ríchedes a mar
pero os papeles se trocan
inda podedes chorar.

   Adios ríos, adios fontes
adios miñas ilusiós,
así cantaba onte un xefe
d'os verdugos tabeirós.

   Canta meu filliño canta
que así ganaral'o ceo
e o recurso que vos queda
como final pataleo.

   Mallástedes n'os d'aldea
sin respeto nin cordura



e vosa acción criminal
na vosa idea perdura.

   Somos d'o campo, e verdá
non o podemos negar
pero antes arde o mundo
que vós volvades mandar.
   Sodes tiranos e perros
tedes mala idea abondo
ven se conoce que sodes
d'os do fuciño redondo.

   E mentras nós traballabamos
día e día n-a nabeira
a vós hay que teros presos
arrimados a maseira.

   Dios vos colla confesados
xa a cangrena a vós asoma
vouvos votal'o responso
mala centella vos coma.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 2 de Agosto de 1931
Núm. 127       Ano IV



    -VIXESIMO NOVENO XESTEIRAZO-

   Diant'a porta d'un cacique
vin media ducea de burros
¿quenes son? pregunteill'on home
e contestoume: os cazurros.

   ¿E que veñen a facer
eses burros disgraciados?
¡Ai meu fillo! veñen solo
consolar os derrotados.

   Como son da mesma idea
e acércanse as eleuciós
queren facerse os valentes
a ó lado dos Tabeirós.

   Boviños, miñas xoias
son as das grandes orellas
xa non lles queda recurso
mais que pastal'as ovellas.

   E dígame, tío Farruco
din que hay un que é o portento
foiche meu filliño foi,
cos cartos d'o Auntamento.

   Andache dicindo a xente
que chos teñen escondidos
parecer non aparecen
pero non che están perdidos.

   O que che pasa en Chantada
con moitos d'eses gusanos
e que todos eles saben
facel'os xogos de manos.

   Eu sei d'algún siñorito
non ven un lume e o abrasa



que por non gastar cadela
nin a lus paga d'a casa.

   E vimos os das aldeas
moi cansos de traballar
e a os siñoritos d'a vila
témoslles que regalar.
   ¿E que lles regalo eu
dentro das nosas pobrezas?
a caixa pra todos eles
d'o Serafin d'o Cabezas.

   Si non foramos borricos
tanto no vran como inverno
iban ter qu'ir a sachar
que foran comer a o inferno.

   Pero entre tantos que somos
nunca faltan mamelós
que por figurar en algo
vólvense mais que adulós.

   E atrévensenos a dicir
que o pueblo van arreglar
e quen se arreglan son eles
si volven a gobernar.

   ¡Ay! viviños de Chantada
non vos quería falar
pero vanlles chamar bestas
a o que os vaya votar.

   ¿Qué cousa e a que fixeron
tantos anos gobernando?
eles moi ricos, subindo;
e vos moi probes, baixando.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 9 de Agosto de 1931
Núm. 128       Ano IV



      -TRIXESIMO XESTEIRAZO-

   Tio Farruco de Furco
-berrábame unha monada-
¿e, vosté non foi, siñor,
a-o gran mitin de Chantada?

   Funche milla filla, fun
despois de segal-os prados;
¡qué ben falan os rapaces!
¡sonch'o demo os condanados!

   Pois dígolle, tio Farruco,
que a-o falar o don Daniel,
se non fora por vergonza
ibame a bicos a él.

   Había un, delgadiño,
que nunca o coma un lobo;
si no estuvera casado
namoraba a-o Peña Novo.

   Cando vou pol-as mañás
ben cediño para a fonte,
acórdansem'as palabras
que alí dixo o Villar Ponte.

   Galicia para os galegos,
oídeme ben rapazas,
así decía outro d'eles;
o señor don Victor Casas.

   Vamos botal'os caciques,
vide con migo e andade,
berrába n-a nosa língoa
don Valentin Paz Andrade.

   Pero o que mais me gustou
tocoume no corazón,



foi o bo do presidente
d'a nosa Federación.

   Ese non foi a os estudios
e o falar ben eche raro
pero falou com-a Dios
todo verdá e ben claro.
   Que os caciques de Chantada
nos andan con agarimos
non podemos consentilo
primeiro queimalos vivos.

   Non ven com'os condanados
poñen todo o seu intento
para botal-os agrarios
de dentro d'o Auntamento.

   Solo que os nosos paisanos
sonche malos de peinar
e para votalos fora
antes os hay que matar.

   Meus veciños de Chantada
non ter medo nin coidado
cos caciques sempre a contra
don Daniel é o diputado.

   Os labregos d'esta terra
non che pensamos moi mal,
antes morrer que axudarlles
a os lambós d'o Bugallal.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 23 de Agosto de 1931
Núm. 129        Ano IV



    -TRIXESIMO PRIMEIRO XESTEIRAZO-

   Meus veciños d'as aldeas
vouvos dar unhas lecciós
por si algún día volveran
a facerse as eleuciós.

   Cando vayades as urnas,
debedes ter atención
pois algún parece un home
e tan solo é un <<tabeirón>>.

   Os condanados caciques
inda con tomal-a tila
no demo a un colegio foron
non sendo eiquí a-os d'a vila.

   Probiños e malpocados
o seu gozo foi a-o pozo
irlle a poñer a-os paisanos
agora o pé n-o pescozo.

   Vide agora pol-aldea
veredes que ven os vai
o pescozo llo pisades
cada un a vosa mai.

   Vide, caciques ladrós
asquerosos alacrás
vide a pedirlles o voto
vanvol-o a dar por detrás.

   Vide eiquí as nosas chousas
unha enchenta tomaredes
si é que sodes matós
moma n-a vila os facedes.

   Arrastrados e traidores
o mirarvos danos asco



solo con vos ver os feitos
a naide lles dades chasco.

   Xa todos vos conocemos
señoritinos lambós
os marraus  son mais decentes
moito mais que sodes vos.
   Queríades c-os d'aldea
non entraran no Auntamento
ide votalos, cagás
facede tan solo o intento.

   Eiquí non pasou mais nada
que casos extraordinarios
quitáronvos a maseira
ises demos d'os agrarios.

   E faguer figueron ben,
é cousa que hay que alavar
larchás, sacudir o lombo
vide con nós traballar.

   Voulle dicir a-o Azaña
que pase pol-o Cantón
pra que lle dé a licencia
ós do infantil batallón.

   E con eles ó que os manda,
que abofellas non m'engano
que a xuzgar pol-os coleos
evos páxaro cubano.

   O segundo xefe d'éles
o do bigote ramplón
que vay-á fonte o Convento
y-a fuciñe n-o pilón.

   Pois ten n-él tal porquería
que con nada se lle quita
non sendo c'unha navalla
do Pepe d'a Cirriquita.

FARRUCO DE FURCO



La Voz del Agro
Chantada, 30 de Agosto de 1931
Núm. 130  Ano IV

   -TRIXESIMO SEGUNDO XESTEIRAZO-

   Miña maiciña d'a yalma
o que vos pasa en Chantada
por menos que canta un galo
se leva unha labazada.

   Din que teñen listas negras
oiuno así a miña Antonia
si sei o que quer dicir
que veña o demo e me coma.

   Pois non puiden ver n-a vila
e eso que vou alí tanto
que haixa pra os valentós
ningún novo camposanto.

   O que si eu puiden ver
e a naide d'eso eu culpo
e que todos os matós
saben encherse de pulpo.

   Tede calma chantadinos
pedídell'a Dios a vénia
que con tantos sofocós
vaivos vir a neurastenia.

   O que perdeu non ganou
o que gana non perdeu
non pelear c'os veciños
facer como fago eu.

   Por que si van pelear
con eso non ganan nada
inda e millor ir a un souto
a comer unh'a empanada.

   Pois con estas trangalladas
o meu corpo vai mermando



e paso tod'as noites
dando brincos e soñando.

   Onte soñei que o Cedrón
iba xunto o Capellán
para ver si o nombraba
de Chantada sacristán.
   Tamen vin outro siñor
que sin ningunh'avaricia
foi a pedil'a carteira
de ministro de xusticia.

   E decialle o Abad Conde
para a primeira ocasión
vas a ir para a de Guerra
ou sinón Gobernación.

   Deixame subir a min
o demais importa un pito
vou a afogar a os de Lugo
incluso a o Pepe Benito.

   Pero en eso despertei
¡Ay Xesús valgame Dios!
pasoume o susto que tiña
a-o ver que mandamos nos.

   Os homes que teñan fillos
que lles den boas leuciós
odio primeiro a-os caciques
e enterrar os tabeirós.

   Paiciño que estás no ceo
nunca o poder te se nega
libranos da morte vil
a todos d'a lista negra.

   Todal'as noites lle rezo
unh'a oración a o eterno
pra que me deixen vivir
polo menos hastra o inverno.

FARRUCO DE FURCO



La Voz del Agro
Chantada, 13 de Setembro de 1931
Núm. 131    Ano IV

   -TRIXESIMO TERCEIRO XESTEIRAZO-

   Eu ben vin estar un crego
preparando un ataúd
para meter dentro d'él
a todos d'a Xuventud.

   E previsor o señor
non habrá quen non o diga
pois antes de morrer fai
os funerales n-a Liga.

   A os que vendran comisiós
de Taboada e Carballedo
a falar cos muribundos
para que morran sin medo.

   Adios meus filliños queridos
xa me dades compasión
nin por cincuenta mil pesos
quixera ser tabeirón.

   Eche moito mais seguro
si non se encontran doentes
o meterse n-a casiña
e tomar caldiños quentes.

   Deixarse de pelear
e de tanta intemperancia
que nós nunca vos daremos
en esto belixerancia.

   Coidarse moito queridos
que según nos din as xentes
si seguides coma agora
vades a morrer doentes.

   Un periodista d'o Agro
influino algunh'a meiga



pois non é certa a reunión
que dixo houbera alá en Veiga.

   Conozoche a D. Camilo
e non fixo malo nada
ali n'hay mais reuniós
c'as de pitos n-a empanada.
   E que viñiño que se gasta
que en el non quedamos cortos
tomando d'él dous cuartillos
fai resucital'os mortos.

   El e certo e tabeirón
non o pode remediar
pero en cambio non se pode
nunca con él pelear.

   Non meterse cos curiñas
que sempre e un pecado atrós
non vedes son ministros
que eiqui nos envia Dios.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 15 de Novembro de 1931
Núm. 139    Ano IV



     -TRIXESIMO CUARTO XESTEIRAZO-

   Que malos demos me leven
nunca xurei d'este modo,
si algún d'os d'a Xuventud
non empina demail'o codo.

   Porque din algunhas cousas
eses nenos atrevidos
que demostran que están tolos
ou pol-o menos bebidos.

   O negar que son monárquicos
eche muy grave a cuestión
siría igual que un obispo
fixera a Constitución.

   Non debe darlles vergonza
nin precisan poñer loitos
cada un é o que é
pois en España ind'hay moitos.

   Chamarlle republicano
a-o tabeirón Pepe Soto
e dicir que vai con luxo
un que leve o traxe roto.

   Si din que son radicales
un tan solo tabeirón
mellor creo dixo a misa
o Mariano Cedrón.

   Non se ofender pois, queridos
que non hay graves males
o que pasa ven se ve
non somos todos iguales.

   Hay que soña c-o Alfonsito
outro que a un carlista adora



e moitos que solo queren
a Maura e Alcalá Zamora.

   Outros queren a Lerroux
porque din ten boa maña
e a min o que mais me gusta
eche ese demo d'o Azaña.
   Hay quen se pon moi maliño
si s'ancontra con un cura
pero en cambio hay quen defende
hasta a-o Cardenal Segura.

   Por eso fillos quiridos
debedes reflexionar
cada un sea o que sea
non vamos a pelear.

   Hay que ser republicano
por que agora xa n'hay rei
defender todos a España
e non salirse d'a ley.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 22 de Novembro de 1931
Núm. 140     Ano IV



      -TRIXESIMO QUINTO XESTEIRAZO-

   Inda que somos d'o "Arado"
témosche bon corazón
pra tirarlle cal merece
algún que outro tabeirón.

   Cada un pense o que queira
o seu corpo a-o pagar
pois unha cousa e política
e outra cousa e o insultar.

   Din que nosoutros mentimos
e si así fora ¡marraus!
c-as cousas que lle dixemos
¿non nos darían de paus?

   Para todos o que se dí
sin necesidad d'estudio
eche moi pouco, abofé:
eche d'o malo o preludio.

   Non vedes como entre vós
hay señores de Chantada
que por moito que digamos
non se lles di a eles nada.

   ¿Por qué? porque son decentes
e demostran a finura
e non o que fai a Kábila
que manexa ese bon cura.

   Vades as vidas privadas
ide meus filliños queridos
e a-o final xa miraremos
cales saliron feridos.

   Tomal'as cousas en serio
eche canto hay que ver



tede paciencia, aguantade
porque a o fin hay que morrer.

   Non perdadel'os estribos
poñéndose con monadas
defenderse cal se poida
sin ir as vidas privadas.
   Porque si a eso chegamos
non hay cousa que se logre
porqu'en Chantada haiche moitos
que a sua vida está podre.

   Non meterse co Amador
que foi sempre un rapás bon
e o que o zorro fai c-as pitas
faino él c-un tabeirón.

   O alcalde que hay agora
pareceravos paleto
pero non tedes moi lonxe
algún burro analfabeto.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 13 de Decembro de 1931
Núm. 142     Ano IV



   -TRIXESIMO SEXTO XESTEIRAZO-

   Meu San Roquiño bendito
mándanos calquera mal
pero non nos mortifiques
c'o experto crede Marcial.

   E pior c'unha epidemia
ese experto dó Marcial
millor que estar a seu lado
eche estar n'Hospital.

   E cantas cousas nos dice
o demo d'esa monada
parece que tomou copia
de que lle dixo a criada.

   En ese Padre de almas
non se pode ter xa fé
d'a virtú d'algunhas homes
liberainos dominé.

   Chamounos pillás, granujas
chamounos desvergonzados
e non s'acorda o inocente
dos fillos abandonados.

   Outro dos escribidores
ten un garbo que hay que ver
para enmendarll'os escritos
ten que chamar a muller.

   Tamén nos din que de eles
chamamos un redautor
borrachos non nos queremos
facedenos mais favor.

   Nos bastamos e sobramos
e sempre estamos cantando



coucear, non teñen medo
e así vamos rumbando.

   Xa sabíamos nosoutros
c'o Gumersindo era bon
pero de vos non precisa
que lle deades xabón.
   Os homes que son decentes
conocense no andar
e non queren alabanzas
que non lles han de agradar.

   Pois de vos non queren nada
nin siquera a vosa audacia
el e demócrata puro
non vai c-os d'a aristocracia.

   Hasta o domingo queridos
e moitas felicidades,
facedenos en estos días
todo o mal que vos poidades.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 20 de Decembro de 1931
Núm. 143    Ano IV



    -TRIXESIMO SETIMO XESTEIRAZO-

   Eu non sei o que pasou
facer non se fixo nada
pero o caso e qu'estos días
andach'o demo en Chantada.

   Os dulces d'o Cadahía
fixeron revolución
gustaron a todos máis
que a nova constitución.

   Vouche escribir a San Pedro
pra que diga desde alá
si se está moi ben no ceo
ou si e millor por acá.

   Este ano os reises magos
co'a mayor plenitud
vanlle a traer bos regalos
a todos d'a Xuventud.

   Unhas zapatillas rusas
marca d'esas <<vou tuxíndo>>
para Manolo Abeledo
pra eso e o chico lindo.

   E estaban en discusión
faltáballes algun voto
pra traerlle unhas gafas
a o escribidor Pepe Soto.

   E traeranll'un mameluco
que para o frio e un portento
a Don Marcial, o Experto
crede, alá d'o Convento.

   Dez botellas de champán
sin timbres ningun nin sello



d'esas da casa d'o Juan
para Manolo o bermello.

   A ese quereno mais
deben sel'as figuritas
ou será que algun d'os reises
estudiou cos jesuitas.
   En Chantada e mais que todos
n-o ceo caen con gracia
os reises non son democratas
buscan solo aristocracia.

   E que a ten e verdá
non se lle pode negar
nosoutros somos oscuros
el ten toda claridad.

   Pero nos van a facer
marqueses d'os arrieiros
condes d'o touciño crudo
e duques d'os cordeleiros.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 27 de Decembro de 1931
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    -TRIXESIMO OITAVO XESTEIRAZO-

   Eu vin un día un zorro
correndo tras d'unhas pitas
tamen hay outros n-a vila
que van tras d'as señoritas.

   ¿Cal d'eles será o máis zorro?
eu non sey cal d'eles sea
aquel que busca o parné
ou quen come pitas n'aldea.

   En Chantada hay señoritos
que teñen cara de osos
pero mirandoll'os feitos
son máis listos co raposo.

   Viven ben sin traballar
hay que chamarlles de usté
pasan a mañán n-a cama
e pol'a tarde a o café.

   Xogan a todo xogar
toman copas fuman puros
como pagan non-o sei
otras vendran os apuros.

   Que me supoño serán
non moi gordos que digamos
quen os deben pasar gordos
son os mozos mail'os amos.

   Para vivir n-este mundo
non e preciso estudiar
mirar para os de Chantada
que viven sin traballar.

   Como farán eses homes
penso en eso noite e día



todos non van ter herencias
nin tocarll'a loteria.

   ¿Non tendrán o privilexio
inda sin ter a virtú
de fabrical'os billetes
os nenes d'a xuventú?
   Porque dicir que en Chantada
viven ben catro cafés
e o mesmo que si dixeramos
que o mundo estaba a o revés.

   O que pasa de seguro
vale máis o estar calado
algo nos din as libretas
do Pito e do estrangallado.

   A do Camiñas e a Liga
serán outros cataclismos
por peseta máis au menos
van a resultal'o mismo.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 24 de Xaneiro de 1932
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    -TRIXESIMO NOVENO XESTEIRAZO-

   Eu vin un paxaro negro
atravesando o meu eiro
de seguro que era un frade
fuxindo para o estranxeiro.

   Cavernicolas, villanos
si non vos dades mais maña
vades a pagar agora
as que debedes a España.

   Esa plaga roedora
que moitos son extranxeiros
debían levar con eles
por centos os compañeiros.

   Pois eiquí nos arreglamos
sin ter con naide mais riñas
rezando todol-os días
con tod'os nosos curiñas.

   A os probes hay que mantelos
eses son os meus consellos
pois entre todos hay moitos
que carranclean de vellos.

   E ademais, válgame Dios
hay que aguantarllel-as latas
pois eso e ter compasión
das probiñas d'as beatas.

   ¡Qué iba a ser d'esas santiñas
si lles faltaran os cregos!
de seguro preferían
o vernos a todos cegos.

   Eu lles dou como consello
que e todo o que podo dar



que recen pero que deixen
por eiqui de conspirar.

   Pois por moito que trafeguen
e traballen noite e día
facendo traiciós abando
non volverá a monarquía.
   Marchou para non volver
esa plaga xa fenece
consolarse <<Xuventud>>
morto está o Borbon XIII.

   Berrar si así se os antoxa
si non berrades falade
e si non vos pasa a sarna
rascade, fillos, rascade.

   Inda e millor que poñades
de rey de España a o Bubelo
que fai un guerreiro fermoso
a-o cabalo d'o Coello.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 7 de Febreiro de 1932
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    -CUADRIXESIMO XESTEIRAZO-

   San Antoniño bendito
qu'eres santo d'os milagros
d'alle valor, meu santiño
a tod'os homes casados.

   Un valor que necesitan
con moito xenio e poderes
desde que o noso Goberno
lle dou o voto as mulleres.

   Xa estou vendo a moitos homes
que con coraxe e mau dura
van pelear ca muller
por lle dar o voto a un cura.

   Pero en cambio habíach'outros
que por falta de riñós
pondrase él unh'as sayas
e a muller os pantalós.

   Habrá para todl'os gustos
n'este divino consorcio
pero para defenderse
¡pra que se impón o divorcio!

   Meu censo xa está formado
feito así as escapadas
a muller a miña sogra
tres hirmaus e seis cuñadas.

   A criada e a leitaira
que son alá d'Argozón
firmolles un pasaporte
si votan pra un tabeirón.

   Os eleutores solteiros
poden facel'os primores



a rapaza d'as direitas
non se lle fala d'amores.

   E xa vendes que aprêsa
corren pra aca moi ufanas
a inscribirse a o noso Centro
todas son republicanas.
   A que vote pol'os curas
ou por algún tabeirón
ten o demo xa no corpo
esa non ten salvación.

   Mulleriñas de Chantada
escoitar ben a este agrario
podedes votar con nos
e mais rezal'o rosario.

   Ir votar cos vosos homes
non hay por que incomodarse
pois si así no no facedes
van a ter que divorciarse.

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Febreiro de 1932
Núm. 151    Ano IV                      



 -CUADRIXESIMO PRIMEIRO XESTEIRAZO-

   Moito mediño tomei
votei hastra un xuramento
a o ver s'acercou a min
un siñor do Auntamento.

   ¿Qué quer vosté, meu santiño?
preguntéille con emoción;
nada, tiu Farruco, nada,
tráyolle solo un padrón.

   ¿E eso que demo é?
pois nada teño que dar;
e pr'apuntal-as mulleres
pra que vayan a votar.

   Sacoum'o susto do corpo,
fíxome así un gran favor
pensei qu-o Abad Conde
me fixera gobernador.

   E non me estaría mal
inda que visto de lán
pero morrería de pena
don Carlos o capellán.

   Pois cando ven de Madrí
d'aquela fermosa vila
dixo que estaba na lista
e dos de primeira fila.

   ¿Tolea xa, tío Farruco?
non cre'as palabras miñas;
o Lerroux será poder
cando mexen as galiñas.

   A o Capellán e a o Cedrón
a o Coello e a Chus Soto



nas primeiras eleuciós
voulles a dar o meu voto.

   Pro non pra que se encumbren
nin cobren ningún subsidio;
eso e pros homes decentes,
os tabeirós pro presidio.
   Vosté é ruín, siñor,
con esas predicaciós,
¿que mal fixeron a o mundo
os pobres d'os tabeirós?

   ¡Ay Xesús! tío Farruco,
vosté xa non ten miolos!
e os que pensan con vosté
son todos uns pipiolos.

   ¿Non-os vé que ben marchaban
os tunantes roedores
a costa do Auntamento
e máis dos traballadores?

FARRUCO DE FURCO

La Voz del Agro
Chantada, 13 de Marzo de 1932
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CANTARES DE

FARRUCO DO NAVEGO



- O TIO FARRUCO-

Era D. Ramón Gutierrez Tojo personaxe ben coñecido en Chantada. Gustaba da
poesía e as letras. Aló polo 1912 figuraba coma administrador dun semanario local que
levaba o nome de EL CENTINELA. Acompañábano, coma redactores, Marcial García
Cereijo (Tiquis Miquis), Daniel Vázquez Boo (L.Nadie), Julio Pérez Guerra, Jesús
Vázquez Campo (Florisel) e Lorenzo Vázquez Macedo (Camarero del cine), seu
director.

A tradición literaria chantadina tiña nestes personaxes a súa representación
máis fidedigna. Todos eles viñan colaborando, dende primeiros de século, en tertulias
literarias nas que Chantada era centro de interés e comentario. A Liga de Amigos e La
Tertulia, eran centros de referencia na organización de festivais e xornadas teatrais.
Amais da librería de D. Paulino.

Daquela , Ramón Gutierrez, pola súa banda, asinaba os artigos coma Malicias.
Eran textos maliciosos, con intención e sentido social. Os máis variados comentarios
mesturábanse con contos e sarcásticas opinións sobre política local e bos costumes. O
señor Guitierrez era un verdadeiro mestre contando contos. Neste labor era incrible.
Así, aló polo 1930, recupera a figura do tío Farruco a quen pon voz, tralas festas,
sacando punta ás situacións. O tío Farruco, chegou a se-lo Peludez chantadino
naquelas datas.

 Pero a versificación nunca figurara no seu repertorio ata se atopar con La Voz



del Agro. Aquí comeza a versificar. Neste semanario agáchase tras outros
pseudónimos -Farruco do Navego e Castrogeriz; co primeiro asina versos, en galego, e
co segundo artigos de opinión e contos, en castelán. Estes que veremos agora son os
cantares do tío Farruco.

..........................

         -AS MILLORAS DA VILA-

   Moy sacreto parrafeo
que tiveron de serao
o Farruco de Navego
e tío Pepe de Chao.
   Tío Farruco; vosté
que foi do Auntamento
podrá decir que figueron
os caciques d'outro tempo.
   Eu añoro aquil alcalde
qu'o ver o povo luxoso,
pensou carrear pra Vila
us cantos carros de toxo.
   Naquil temp'o presuposto
heranche fabas contadas
y-agora; hay cad-imposto
que chas ten a caldeiradas.
   Daquelas naide faguía
desd'o cacique o alcalde
no povo gran milloría...



¡E no andábamos de balde!
   Eu pagaba de consumío
tanto como pago agora
O falar, Pepe, e parola
¿Yo viño, yos cas, yos carros?...,
   Logo tirás que pagar
pol'agrade yos arados,
sin que che valla verrar
como dinantes faguías.
logo te farán calar
dicindo; si che dan creto,
<<foi mandado por decreto>>...,
¿E que vas faguer?

Rabear
Y-as milloras son pra Vila.
¿Y-as aldeas? qu'o dig-o señor mayestro
y-o cura, que xa non poden
camiñar po-los sendeiros
cando van d'a sua ponvea
cumprir c-o seu menesterio.
   Toxos, silvas, saramagos
escabrós xestas piornos
d'un gaviot'ou valado
que ch'azoutan as meixelas
an que vayas ameado.
As congostras son regatos
por onde xa non sestreven
camiñar os cas y-os gatos
pois, si levas us zapatos
colles mais auga que veves.
¡Hay! Farruco; si t'estreves
co noso alcalde falar
dille que pra remedear
ises males d'as aldeas
anque m'arrinqu'as guedellas
en remedeo ll'eide dar.
   Que mande or'dos canteiros
pra que todol'os veciños
con sacho roda e fouciños
se poñan a traballar.
   Ningún estrum'han deixar
que dia car'os camiños;
nin un trollo, nin un coyo
qu'estia por riba doutro,
y-as polas que d'algún souto
baixen os camiños...

¡Soño!
   Tanto foxes que ¡Recorcio!
Seica me vou esquecer...
Primeiro qu'ade faguer



mandar qu'as augas d'a rega
(por que fan amelecer
os camiños) en taxeas
tod'o mundo ha recoller.
   Nos camiños no ha d'haber
porcos ni-outros animales
mortos de fam-ou de males
co-albeitar no ha coñocer.
   Coida de non t'esquecer
qu'est'e de moito coidado.
Animal morto... enterrado
e sinón, votal'arder.
   Así non tiremos peste
que nos acabe co'gado.
Si o fai así Diputado
votámolo ou lacipreste.
   ¡Hay Pepiño! esta parola
non ch'a tivemos de balde.
Il diputado, tí alcalde
yeu... mayestro d'escola.

FARRUCO DO NAVEGO
La Voz del Agro
Chantada, 4 de Xullo de 1929
Núm. 22    Ano II

 -SACRETO SENSACIONAL-

 Iba de paseo
solo, de serao
y-atopei un sobre
tirado n-o chao;
como son curioso
erguino lixeiro
e lendo n-o sobre
quedeime sospenso.
¡Abreme! decía,
¡gardo un gran sacreto!
- Un sacreto, di,
pois vamos a velo.
Sin firma gardaba
unha carta drento
que ceibou o aire
un cheirume incerto
esí com'a... podre.
- ¡Pois está bo esto!
¿Habrá eiquí un chungo



que se este-a rindo
o ver que me figo
pasar por un memo?
Ollei car'os lados
rebusquei con tento,
e naide atopando
xa perdín o medo
e dixen: leamos
a vel-o sacreto.
¡Quedeime asombrado!
soletreando o texto
qu'en letras moi grandes
dice d'iste xeito.
<<Parola do Agro>>:
vas a dar o público
(si e que non tes medo)
o remedio heroico
que da o labrego
ó doctor Trifulca,
pra cural'o medo

qu'a recaudadores
xusticias e médecos
y-outras... zarandaxas
teñen os labregos.
N-un pucheiro vello
mezclad'un co outro
votarás, dispois
de faguelos polvo.
Azafran, ruibardo:
a dragma de todo.
De agárico branco
igual que do outro:
e de veneciana
sedoaria, o propio.
De acíbare, engade
un quintal tan solo
pra que se revente
o que o tome, pronto
remoll'esta mezcra
pro non con mosto,
vótall'augardente
mezcrada con opio,
por cada dous netos
unha libra d'opio
mézcralle triaca
e tápao todo
con un testo vello
(que non pase o polvo)
Despois, nove dias,
com'on terremoto



remexel-a mezcra
sin lle quitar ollo
y-o décimo, catate,
fixeche negocio.
Unha cucharada
d'iste mistilorio
faguendo que a tomen
alcaldes e todos
aquiles c'o probe
carguen c'os trabucos
fanos estoupar
y-acabouse todo.
Non t'engaño amigo
son datos estórecos

os d'ise remedeo
qu'arriba che poño.
Mais, com'eres listo,
(así te supoño)
por seres nativo
d'iste fermoso pobo
podes xa despirte
que firma non poño
pra que me non carguen
o consumio todo,
os carros, alcoholes
e demais negocios.
Chantada e Natal.>>
¡E caso chistoso!
Volvín de paseo
e funme o priódeco
e como un teño
por valente e probo,
cumprind'o encargo
de quen non conozo
a maneirei modo
de non pagar nada
e chapalo todo.
¿Queredes saber
quen é o sin medo?
Evos o tío FARRUCO
DE VAL DE NAVEGO.

La Voz del Agro
Chantada, 24 de Novembro de 1929
Núm. 38  Ano II



   -XUICIOS DO ANO 1930-

A forza de leer xuicios do ano
cheguei a perder o meu xuicio,
e por eso non quero que m'axuden
os soberbios dioses do Olimpo
pra faguer o oróscopo completo,
do ano mil novecentos trinta que vai dito,
rexido pol'a lua, segun rezan
todol'os mentideiros que teño lido.
Lunáticos serán os doce meses
de qu'o ano estará gran algueirada
pra faguer n-a politeca un partido,
parécemo leutores qu'a estar vamos,
si Dios non-o remedia adivertidos
e decir, que saliremos do Ceo
pra entrar no purgatorio revolindo.
Y-en vez de alumiar con luz solana
o esprendente sol noso camiño,
a algueireira LUA DE CHANTADA
feriranos co seu páledo brillo.



Pois fai moito tempo qu'en España
a desventura foi o noso sino
e quen vive cal nosoutros, d'iste modo,
sempre ten o infortunio por amigo.
Rota xa a cadea do escravo,
en anacos o ramal do campesino,
e crebado o cordel con qu'os galegos
afogar quixo sempre o caciquismo;
enchera o mesmo tempo o noso peito
o amor fraternal que debe unirnos,
a fe na concencia, en Dios ya alma
xantar ben, e ter limpo o intestino.
Han de vir leyes sanas y-amorosas
que sementen de froles o camiño
dos probes labradores tan sedentos
de goces e deleitos infinitos.
Perdidos nos desertos d'esta vida,
cruzando pol-o mundo sob'espinos,
sin topar agarimo n-a xusticia
nin amor que traguer o noso niño.
Desde tempos remotos hastr'agora,
os labradores así foron vivindo
entre rentas, consumos, e trabucos,
demandas, abogados e litixos,
gastand'as suas forzas en estréles
e sangrentos combates inauditos,
ou en loitas d'elecciós dond'ocabo
os probes d'os labregos son vencidos.
Pero n'iste ano trinta que xa chega,
hemos de conquistar, pois he preciso,
que raxemos as nebras qu'empardecen
do noso porvir os ceos limpos.
E na lama fundirán a sua testa
as turbas de políticos e pillos
qu'estiveron faguendo dos labregos
carne de cañón o seu capricho.
A cabeza xa foi ben aprastada
do pérfido e malvado caciquismo
por ise xeneral Primo Rivera
qu'escoitou dos labregos os caixidos.
Xa podemos, amigos, alegrarnos
qu'o Goberno de nos compadecido
xa nos deu esas leyes forestales
e co-elas libertá o campesino
e graceas esas leyes saludables
os pleitos cesarán xa nos partidos
sin que poidan exercer cal hox'aquece
o que cencia non ten, pero ten títolo
porque, os delegados de provincias
alcaldes e xueces dos distritos



velarán incansables por nosoutros
votando os caciques a presidio.
Libres xa de consumos e de cédulas
de censos sobre carros, i-o viño
podemos xa vever o noso gusto
e dar as nosas penas o olvido.
Com'antigoas vestales as mulleres
que d'as cencias siguen o camino
faguerán que no peito no esmoreza
o culto tributado o dios Cupido,
que a nosa pasión non se convirta
por pouco mais ou menos en desvío;
e d'iste modo acaso lograremos
despois de goces, xúbilo e deliquios
despois de troulear, sair de probes
y-encher a nosa casa de mininos.
Tal e do ano mil novecentos trinta
según eu barruntei o probe xuicio;
e si non se realizan os augurios
que seguiremos mal e o que opino.

FARRUCO DE NAVEGO
La Voz del Agro
Chantada, 12 de Xaneiro de 1930
Núm. 45    Ano II      

 -VIVAN AS MULLERES-

   Carta de que Buenos Aires
m'escribe o amigo Ferm'in.
   República Arxentina,
dia primeiro d'Abril.
   Queridísimo Farruco:
tua carta recibin,
e penso coma ti pensas,
e son do mesmo sentir.
¿Que foi d'os grandes partidos
de Vilas e Guerras, di?
Xa morreron, xa non viven
don Jesús y-os contra dil?
Dis que mandan sol-as Lolas,
Xuanas, Petras y-enfin
mulleres, solo mulleres
que armadas d'o bisturí,
d'a lengua, corten e raxen
desd'o codo hastr'a nariz.
For'ó político vello.
Afora ise verme vil
antugualla miserable
tosco, torpe, feo e ruin,



mulleres, sólo mulleres.
¡Viv'o sexo femenil!
qu'enarbolando valente
amarelo banderín,
lance aturulo de guerra
en Barcelona e Madrid,
en Chantada e Carballedo,
en Taboada e Puertomarin,
e que se ceiben de xugo,
con que as quixeron xunguir.
¿Que tal, amigo Farruco?
¿Penso ou non penso cal tí?
A política d'as nenas
espéralle gran porvir
sempre que metan debaixo
ise cortexo infantil
de políticos de escuola,
que non nos deixan vivir.
Que mande Xan Pezanzulas
ou o mesmo Abdelazzis,
a carabina d'Ambrosio
¿impórtanos algo, dí?
Mentras teñan as mulleres
pol-o seu fiel adalid
a Farruco do Navego
que as miren so de perfil.
Que falen de candidez,
de lapiz e de carmín
qu'aparece n-as meixelas
d'as raparigas d'ahí
eche unha bobería,
elas ben gustan así,
son as nenas moi capaces
de dar sopas on DANDY
E logo, ¿e o caso novo
o que o sexo mulleril
a centíficas tareas
s'entreguen? ¡Por san Fermín!
As obras do gran galeno
de Avicena, e de Rhasis
e d'outras moitas sapencias
¿Quen-as figo relocir?
¿Quen-as deu a luz? As mulleres.
E si sigue por ahí,
Hipócrates, de sua nai
deprenden a percutir.
E tamén eso d'as augas
qu'anda en contos por ahí
paréceme qu'as mulleres
s'estan n-o certo ¿e así?



E que nos veñan agora
tanto e tanto zascandil
rompéndonos a cachola,
si e ist'Alcald'ou aquil...
Eu quédome co-as mulleres
porque como dices tí
a muller sinte bulir
drento de sí moitas cousas:
demos o sexo xentil
e veremos discurrir
cal ningún home, de fixo;
y-o seu talento sutil
inventar mil novedades
que en esto de concebir
naide lles botou a pata
e que non salla d'aiquí.
A car ta faise molexa
e vanse mofar de min.
¡Adios, Farruco da Yalma,
que non m'esquezo de tí!

( E cópea )
FARRUCO DO NAVEGO

La Voz del Agro
Chantada, 16 de Marzo de 1930
Núm. 54     Ano II

   -SUXESTION-

 Remenbranzas de tempos que foron
van vind'a mamoria

com'o triste cantar que de lonxe...
moi lonxe... s'escoita.

Iste caso contóum'un amigo
que xa non s'acorda,

que foi estudiante de crego
i-é párroco agora.

Era bon e sencelo cal poucos,
as gracias y-as troulas

aquecían n-aquil condarbado
com'a flor n-a fronda.

Con quen xeito me dixo: Farruco,
ei vai unha bola.

Agarroum'a solapa surrindo
e díxome: escoita

i-apunta pra logo esquirbirlo
n-a vosa parola,

que non sempre han ser d'os políticos
as trolas que contes.



Unha noite de marzo en c-a chuiva
 caía con forza
do tellado d'a casa do cura

donde oubo a groma,
o fulano de tal qu'empinara

o cod'algo a tola
quixo verter augas o botar

d'a casa pra fora
e fixo de xeito que se foi por

por baixo d'as tellas,
que pingaban diante d'os pes

igoal que si fora
a iauga qu'o probe gozoso

ceivaba pra fóra
E seguía mexand'en silenzo

mais de media hora
hastra, vendo que non acababa

berramos,  non durmas!
Con acento de fonda tristura

que cheg'as entranas,
pond'os ollos n-o ceo, i-axuntando

as maus, íl escrama
¡Si de Dios está qu'eiquí me derreta,

n-esta noite tan mala,
non quero qu'a miña voluntá se cumpra

a tua se faga!
O coidado coidaba qu'a iauga

qu'alí chapuzaba,
er'áque gozoso botaba do corpo
namentras mexaba.

FARRUCO DO NAVEGO

La Voz del Agro
Chantada, 30 de Marzo de 1930
Núm. 56  Ano II



    -PROFESION DE FE POLITICA-

N-o artícolo de fondo
d'A Voz do Agro

que saiu o domingo
antepasado

pídeselle os políticos
do outro bando

que fagan profesión
de fe ¡Caracio!

Eso sí que e pedirlle
peras o olmo.

¿Que lles abr'ó meu peito?
serí-o colmo.

Eu son igoal que todos
os d'iste pobo.

¿A min con ideales?
¡Iles están bobos!

En canto que me cirpa
quen da os tronfos

direilles si son d'istes



ou d'istes outros
¿Que os dá o moro Muza?

Fágome moro.
¡Ay! non, c-osdá un xudío...

Renego e todo
d'aquil que por salvarnos

veu 'este mundo
¿Chamádesme cazurro?

Non m'avergonzo
pois non fago outra cousa

c-o que fan todos.
Carlistas, conservadores

republicanos
socialistas, liberales,

hastr'os agrarios...
¿Que mais me da a min?

Somos hermanos
con tal que calquer d'iles

ma dé o mando.
¿Que non estamos d'acordo?

Eso e falado
que me marcho correndo

pro outro lado
con tal que me nomen

comisionado
pr'as augas, os encauces

ou empedrado.
Vamos comendo,

o caso e meter pata
n-o Auntamento.

E sin prevelo
abrínlles o meu peito,

com'on borrego.
Quedamos n-eso,

que somos do que mande
sexa branc'ou negro.

Ist'é d'os chantadinos
o pensamento.

Igoal a-o tío Farruco
d'o Val de Navego.

La Voz del Agro
Chantada, 20 de Abril de 1930
Núm. 59  Ano II

  



    - ¡VAICHE BOA! -

   Caeu enfermo o emperador d'a China
sin haber medicina
qu'acabase co-a sua fatal dolencia;
sin faguer nad'a cencia,
a terrible morte disputaba
unha vida c-o mundo abandonaba.
Os máis sabios doctores
d-o imperio y-os seus alrededores,
en consulta puñeron
e todos conviñeron
non atoparse na farmacoloxía,
un remedio a tan grande hipocondría
a que determinou tal desalento
que n-o mesmo momento
a xente d'a crase de señores
o mesmo c-os probes labradores
choranan sin consolo,
hasta qu'a casualidá o arreglou todo.
En sitio reservado



cuyo nome, decir e escusado;
un pródigo había
c-alguén tal vez alí o poñería.
Entón un paxe levando d'un apuro
e púxose a leer, com'é seguro
que calquera de vostedes o figuera
porque o caso parece c-o requere.
De tal modo o pracer y-a alegria
o peito d'aquil mozo encharía,
o leer de corrido
os anuncios d'o periódico bendito
que saiu pol-a casa entusiasmado
berrando com'on tolo. Está curado;
que que no haxa ningun medo
o mal d'o noso Rey import'on dedo;
níste mundo xa naide hoxe morre
si preto a VOZ DO AGRO, ali acodes:
Y-aiqui no hay patraña,
c-a VOZ DO AGRO publicase en Chantada
e nil, anûncia con muchísima fachenda
Xaquín Eiriz as cousas da sua tenda
entre paños, seda e comestibles,
específicos ten a miles
e veredes alí un gran letreiro
as cousas do comercio do Bimieiro.
Con anuncios tan serios e formales
creéronnos os chinos inmortales.
Mais dispois de leer mil específicos
todos iles magníficos
aquellas personas quedáronse lelas
o ler ae defunción anchas esquelas.
¡Si xa en Chantada a morto non reprican
esas esquelas, pois, qué significan!
E si agora se morre cal antano
¿Qué importa o que o dé a Voz do Agro?
E co-esto pegoulles tanta risa
que por tras luxóuselle a camisa.
E contan que dispois d'aquel gran día
o señor non tivo hipocondría.

FARRUCO DO NAVEGO

La Voz del Agro



Chantada, 4 de Maio de 1930
Núm. 61       Ano II

  

 GORXEOS
 



DE RUISEÑOR

Outro dos autores locais asinaba coma Ruiseñor. Aparece en Maio de
1930 cunha serie de versificacións ás que xenericamente denomina GORGEOS. As
pescudas efectuadas leváronnos ata unha coñecida parroquia chantadina pero ó non
teren confirmación fidedigna de que o crego desa parroquia en cuestión fora o autor
destes poemas, agacharémo-lo seu nome e deixarémo-lo seudónimo ó que fixemos
alusión nun principio, coma punto de referencia deste autor.

..................



   -PRIMEIRO GORXEO-

O Agro do TIU ROXELO (conto de bruxas)

- ¡Que vaya ben tíu Roxelo!
- ¡Adiós tía Mariquiña!
- Traballan ben as vaquiñas
N-a mañá con tanto xelo.
- E verdá (¡Ei! vaca ó rego)
Sempre me foron moi boas
traballanme moitas horas
e sempre gordas e sanas
Compreinas com'espadanas
E mire hoxe, señora.

(Este diálogo, sincero
Colleuno xa fai ben anos
Un ruisiñor d'os anceanos



Desd'enriba d'un cruceiro
Que esta n-o lado dianteiro
Do agro do tíu Roxelo
Qu'estaba arand'ó baxelo
D'unha mañá con tempiño
Cando cruzou o camiño
A maruxa do Pinelo)...

.................................................

¡Ei vaca ó rego!... ¡¡Cireixa!!
¡Poste toda condenada!
¡Faiche mal hoxe a xiada!
Pois toma... (¡tra...tra!...) ti deixa
¡Ficareiche mais a reixa
A ver se brincas agora!
¡E parece qu'estas tola...!
¡Xa queres ir o cortello...!
(Como me chamo Roxelo
Que vas arar hastr'a colla)

Asin estaba loitando
Co a sua vaca endemada
Cando cruzou a encruxada
O Farruco do Guisando...
E ó velo así apalcando
dixo co-a sua cachaza:
- ¿Qué lle oasa hoxe a esa vaca?
- Fai agora unha miguiña
Que pasou a Mariquiña
E desd'enton non arranca.

Como é moi listo o Guisardo
(Pois dí que sabe escribir)
Quedouse sin rebulir
Un anaquiño pensando
E logo con certo mando
Chamou o veciño seu
(Remediando o mal alleo)
E díxolle cerca da orella
Esta simple componella:
¡Ven poide ser d'un olleo!

En oindo esto decir
Hastr'as vaquiñas deixando
Foise o Roxelo voando
Mais que correndo, a seguir
O camiño que ó salir
Colleu Marica pr'a vila
E cabila, que cabila



Cerrendo é a vez laxando
Nin oíu o bo Guisando;
Que preguntaba pr'ond'iba.

Corre que te correrás
Iba o meu home a carreira
Cand'ó pe d'a carrileira
Topou a Marica e ¡ras!
Sin oila protestar
Colleuna pol-a gorxiña
e díxolle: ¡pronto, eixiña.
Encomenda a y-alma o ceo
Si non lle sacas o olleo
A miña probe vaquiña!

E n-esto a boa Maruxa
Vendo a cousa mal parada
Cuasi mortiña e cuitada
Consintiu pasar por bruxa
E dixo esta hestoria rusa:
Si ben queres a vaquiña
Tes que sacarte a roupiña

E despido com'un neno
Tes que arar rego tras rego
Aquela túa finquiña.

Cando acabou de falar
Prenunciando o desolleo
Deu cen mil graceas o ceo
E ledo empezou andar.
Mais cando se puxo arar
Foi como dixo a Maruxa
Pos como é unha bruxa
Tívo-a que oubedecer
Pra librarse de morrer
Morto por unha curuxa.

¡E hai que ver que ben riu
Marica ó ver ó Roxelo
Arar n-a mañá de xelo
Com-o Deus Sant'o diu!...
Pero o Roxelo saliu



O fin co-a vaca curada
E toda a xente enterada
Topa hoxe os ollos c-o pano
Fuxindo como do trasgo
D'aquela tola enbruxada.

As cosechas d'aquil agro
Todas boas ¡a bo fé!
Tuvoas todas que roer
A Marica trago a trago
Porque teñen o meigallo
E non é ben as probar.
Por eso sin traballar

Tocoulle o gordo a Marica
Que era probe e foi mais rica
Que o cacique de... (aculá).

RUISEÑOR

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Maio de 1930
Núm. 63       Ano III

  -SEGUNDO GORXEO-

Son cousas DO DEMO (conto de bruxas)

O luar d'a Carrasqueira,
Composto por doce casas,
Todas probes, todas rasas,
Está aculá n-a ribeira.
En probada carballeira
N-unha casiña xa vella
Vive Xoana d'a Furela,
A dúas legoas: n-o Fontán
(¡A carreiriña d'un can!)
Vive ó Falcón, mozo d'ela.

Son cousas do demo
Do demo ¡son, son!,
Un mozo está memo
Por un curazón.



E martes de carnaval,
Alí n-o baile i'a noite,
Solos pra que naide escoite
En lengoaxe orixinal,
Mirando pr'o carballal,
Falan Falcón e Furela.
Eu non sei n-a charla aquela
De que deberon tratar;
Porque eu ben os vin marchar
Cantando unha cantuxela.

Son cousas do demo
Do demo ¡son, son!,
¡Ela debe ter medo
Que aperta ó Falcón!

Non sei si alguén os vería
Porque sementou o pobo
A semente de que un novo
Bruxo por alí corría...
E ¡craro! con sangre fría
Congregáronse os vellas
Pra desenmeigar entr'elas
O feitizo condenado
E facer feliz e honrado
O bruxo d'a carballeira.

Son cousas do demo
Do demo ¡son, son!,
¿Quen e ese bruxo?
¡Non pode ser bon!

Pasaron meses d'aquela
Cando n-o pobo pequeno
Sóupose que tiña un neno
A xoaquina d'a Furela;
E que o bruxo d'a ribeira
Puxo'asin d'un mal olleo
Por mirar de noite o ceo...
(Asín dixo a Maripepa
Que sin que naide llo sepa
Fala con San Labolebo).

Son cousas do demo
Do demo ¡son, son!,
E a Maripepa
Quen ten a razón.

Hoxe, o raro d'a boa lua
Poiden verse moitas vellas



Que miran, miran estrelas
Maldecindo a sorte sua
Porque o meigallo en ningua
Quere deixar a semente...
¡A Maripepa non mente,
Seguide e día virá
En que ó fin vos entrará
A... mortiña de repente!

Son cousas do demo
Do demo ¡son, son!,
¡Seguide velliñas
Facendo o pasmón!

RUISIÑOR

La Voz del Agro
Chantada, 25 de Maio de 1930

Núm. 64       Ano III

  -TERCEIRO GORXEO-

¡BOTA DEHI DEMO! (conto de bruxas)

N-a igresiña d'un pobo
Fixen o outr'ano a niñada,
Y-einda hoxe quedo bobo
O contarvos o <<gorxeadas>>
Esta hestoria xa pasada
N-o sigro d'a luz y-o lodo.

Debeu pechar o creguiño
Coma sempre aquela porta,
Pois pol-a ventana rota
Vin que un home xa velliño,
Con aire de pelengrino,
E n-a mau un cacho pan
Entraba c-o sacristán
E unha rapaza marela
Que seguida d'unha vella



Puxéronse alí a rezar.

Pol-o que alí se falaba
Decateime eu a carreira
Que aquela vella era meiga,
E a nena decolerada
Endentro d'ela encerraba
O demo, que lle botou
Un rapaz que louqueou...
E foron aquil luar
Pra enseguidiña botar
O trago de donde entrou...

Dispois de certo silenceo
A ceremonia empezou:
Pirmeiro a meiga tapou
Un pouco chan con un lenzo,
Fixo unha crus y-o momento
Dixo forte con cachaza:
<<O demo que hay n-a rapaza
O botalo do seu corpo
Meterase en calquer outro
Que en señale co-esta vara>>.

Todos con medo espantoso
A que os apuntase a vella
Prisencearon esta escena...
... Con un xeito aparatoso
Puxo a nena o seu antoxo
N-o lenciño estarricado
E d'un modo exaxerado
Fixo non sei cantas cruces
E dispois posta de bruces
Botoulle pan esmigado.

Con cruces e esmigar pan
Levaban xa unha hora
Cando a vara d'a señora
Apuntou pr'o sacristán
Y-o meu probiño ¡pin, pan!
Nin corto nin perezoso
Foy furioso com'un oso
E collendo a vella trusma
Pegoulle tal fera tunda
Que lle rompeu mais d'un hoso.

En'esto vello e rapaza
Pensaron que certo era



Que o demo que tiña ela
O sacristán lle pasara
E con carreira voada
Fuxiron como poideron
E tal esforzo fixeron
Que un santo mal asentado
Caeu con forza e deitado
N-o sacristán cuase fero.

Y-o probe sacristaniño
Vendo tod'aquil milagre
Cortouselle tod'a sangre;
E mirando pr'o santiño
Veloz com'un estorniño
Con mais medo que unha pita
Cando ten o zorro a vista
O probiño foise, foise
E dand'un brinco sentouse
N-a pía d'auga bendita...

Cand'o crego foi misar
N-a mañá do día siguente
Vin que tod'aquela xente
Perguntaba sin parar

O <<por qué>> d'un mal cheirar
N-a pía d'auga bendita...
O fin o pepe d'a Rita
Meteu a mau pra mirar
¡¡E sacouna... (vou calar
Porque a suciedá m'irrita)...!!

RUISIÑOR

El Agro
Palas de Rey (Chantada), 8 de Xuño de 1930
Núm. 2  Ano I



    -CUARTO GORXEO-

Foi n-a noite de San Xan.

¡Foi n-a noite de San Xan...!
N-a aldeiña silenciosa
Unha xiada misteriosa,
Envolvía o agro truán.

Iste meigo reisiñor
Volaba de pola en pola,
Pra contarvos toda, toda
A historia do redentor.

Cando vin alá n-o Outeiro
Unha crara lumareda
E perguntand'o que era
Dixéronme: ¡e un fumeiro!

Fun pra ver aquel lumazo



Y-einda hoxe non renego,
Pois oin o parrafeo
Que vou decir d'un gorxazo:

Alí a raxeira do lár,
Con outros moitos crestianos,
Nena e neniño, azorados,
Oinos asín falar:

IL - Si a sua persona
Mi persona le sabiese
Con sua persona uniese
Mi persona, mi Ramona.

Ela - ¡Eu non me chamo Ramona!
IL - ¡Eres ben burra muller!,

¿A que hasta hoxe ningén
Che pediu a tu persona?

Ela - ¿E por qué m-o conociche?
IL - Porque eiquí en todo Outeiro

O parrafeo pirmeiro
Faise co-a copla que dixen.

Ela - E ti ¿canta hirdad tes?
Dispois de feita a partixa?
(Y-o home con verdá lisa
Contou facenda e mais bís)

Ela - Non podo quererte ¡purra!
Porque eu con ser a moza
Teño mais que tí, n-a choza
Un carneiro, e, unha burra...

Anque vos son reisiñor
O ver este desenlace
Funme cheo de coraxe
Cheo meu peito de delor.

Y-o pousarme n-un tellado
N-unha cunca de cristal
Púxenme a comer neutral
Un oviño alí encerrado.

¡Casi morro de teurror!...
Unha nena foi mirar
E empezoubos a berrar:
¡Volveus'o ovo reisiñor...!...

Pra mirar bailar o sol



Iban unhos mozos d'Alle
E levaban pra tocarlle
Unha gaitiña do fól.

Eu pensei pr'o meu pulmón
Que c-o fol non bailaría
Pois conform'a Xeografía
Solo bailaba o charlestón.

Mais bailou ¡E'stá esmorente!
Pois sinon non falaría
O baile que hoxe n-a Liga
Veremos ben cheo de xente.

      REISIÑOR

El Agro
Palas de Rey (Chantada), 6 de Xullo de 1930
Núm. 6   Ano I

OUTROS POEMAS



Neste apartado vamos atoparnos con unha serie de autores de versos que
tiveron o seu aquel na historia poética de La Voz del Agro. Son traballos expontaneos, a
maioría son colaboracións únicas, pero existe un pequeno grupo, que colabora con
máis dun poema ó longo deses catro anos de publicación .O interés destes traballos
reside precisamente no caracter localista e variado das fontes de inspiración dos
propios autores. ¡Falan de todo! A realidade chantadina amósase núa de
intermediarios e, aínda que mediatizada pola liña editorial do semanario, bastante fiel
ós acontecementos locais.

Daquela, seguidamente poderán ler estes versos, comezando por aqueles de
autores con máis dunha colaboración, e rematando coas colaboracións de tódolos
expontaneos que tiveron a ben deixa-la súa pegada naqueles anos no semanario.

...................



      -UN CONTO-

   Había un'ha vez un home
aló nun certo lugar
do que non recordo o nome
pra poderbolo nombrar
que farto d'andar a pe
por camiño e carreteira
dixose un día, abofé
qu'esta vida xa me cheira;
determinou de contado
o cambear de poseceón
y'andibo dempois montado
en cabalo y'en cameón,
e moito tempo pasou
n'esta troula divertida
un'has veces <<costa abaixo>>
y'outras veces <<costa arriba>>
mais un día non pagou
un viaxe o condañado



yo cameón o deixou
aló nun monte prantado.
Pintaba o demo o señor
berrando os sete berrares,
deu parte o gobernador
recorriu os tribunales,
e todos lle contestaron,
(como era xusto enseguida)
<<hay que pagar costa abaixo
y-hay que pagar costa arriba>>.

     COLA Y GOMA

     
Taboada, setembro de 1929

La Voz del Agro
Chantada, 15 de Setembro de 1929
Núm. 28     Ano II

      -NOITE CRARA-

   Aquela noite crara e serea
a veira da tua ventana
cantas cousiñas ti me decías,
cantas cousiñas eu che contaba.
D'amor falamos, e certamente
eu non m'esprico porque calabas
cand'eu decía ¿quéresme moito?
¿quéresme nena con toda yalma?
Soilo duas bagoas coma duas pelras;
coma duas pelras sereas, craras,
vin que fuxían d'ises teus ollos
e cos meus beixos, fun enxugalas!
Biqueich'os ollos, bebinch'a boca,
biqueich'a frente, bebinch'as bágoas,
quéresme moito enton che dixen
e ti dixeches ¡con toda yalma!



COLA Y GOMA

La Voz del Agro
Chantada, 20 de Outubro de 1929
Núm. 33    Ano II

           - MAUS ENCANTADAS -

As maus de meu pequeniño
somellan feitas de zucre;
non s-un farta de bicárllas,
son, ¡quiridiñas!, tan dulces!

Teñen soavidás de raso,
limpa brancura de liño,
¡son o amor dos meus amores
as maus do meu pequeniño!
Brandiñas coma de cero,
cheirosas com-unha frol;
cando as aperto entr-as miñas,
¡queridiñas!
mesmo goza o curazón.

E si veño acongoxado,



si teño a i-alma ferida,
si das tristuras da vida
traio tremendo o meu ser;
si a enveixa me rói a entraña
si a roindá m-escraviza,
si estóu orfo de ledicia,
si dúbido algunha vez...
entón póñoo no meu colo,
ben achegado ao meu peito,
cólloll-as maus miudiñas,
cubro con elas os beizos...
e tristuras, ruindás,
renxeira, dúbida, envexas,
todo fuxe, desparece
co aquelas maus milagreiras
que son com-unha arballada
que ven soixizál-a terra
con agarimo de noiva,
ou com-un arco da vella
que brila pormetedor
dispois qu-o ceio valeíra
o furor das turboadas
qu-esnaquizan as colleitas...

¡As maus do meu pequeniño
tan suaves, dolces e brandas,
feitiñas, rebuludeiras
cando m-enredan nas barbas!...
¡Cheirosas elas e lindas
as manciñas milagreiras
as manciñas pequeniñas,
queridiñas!
feitas de raso e de cera:
¡Ténde pra min agarimos
qu'eu bicos ei de ter pr'elas!

   ANGEL SEVILLANO

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 24 de Agosto de 1930
Núm. 12                                 Ano I



     - A RAPAZA CHORA -

A rapaza chora
i-estremece o peito

con sospiros moy fondos moy fondos
de gran desalento.

Non sei que lle pasa,
non dou co novelo

mais o vela con tanta tristura
ponme a min tristeiro.

Qué foy miña xoya?,
qué mal che fixeron,

anduriña d-olliños de groria
e mouros cabelos?

Cóntame as tuas coitas,
un-da min, mais preto,

pr'enxoitarse esas bágoas tan grosas
qu'enturban o ceio;



ise ceio limpo,
azur e sinxelo

du-esconderon os anxos un día
nos teus ollos meigos.
Ven que te agarime
quedíño, moy quedo,

pr-esduecer ises grandes delores
que chorras arreo.
Ollame  un anaco,
vou poñelos beizos

nos teus longos e soaves e lindos
e mouros cabelos.
Deixa xa ise enoxo,
cala meu luceiro;

tí non ves que si choras, eu choro
pol-o que t-eu quero?
Dinantes, meniña,
estaba contento,

mais agora que choras e choras
estóu de mal xenio!

Miróume a rapaza
-¡Vin o ceio aberto!-

mais... votando unha grande risada,
marchouse correndo.

Que vos leve o diaño,
eu non vos entendo;

¡ouh mulleres, canto mais queridos,
sodes mais mistéreo!

    ANGEL SEVILLANO

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Marzo de 1931
Núm. 107 Ano IV



          - CANCION TRIUNFAL -

   Erguese o abrente do día.
Toman a presa un bocado.
Van n-un momentiño á corte.
Bótanlle unha ollada ó gando.
Recadan as ferramentas.

   E tranquilos, resinados,
homildes e pracenteiros,
collen camiño d'os agros
pra cumprir fozando a terra,
a dura lei do traballo.

   Y-alá van.Levan ó lombo
fouces, aixadas e sachos.
Vanlle dar á Terra Nai
o seu suor sin reparos,



pois ela, que é dadivosa,
ben ha de saber pagarllo.

   Diante da terra debrúzanse
reverentes, coma escravos.
Fanlle mimos, fanlle festas,
límpana de restroballos
co-a solemnidá d'un rito,
cal si n-algún santuario
milagreiro s'atopasen.

   E os golpes que dan os sachos
parecen mesmo as pregarias
d'unha oración de traballo.
   Anímanse os eidos todos;
co-a garula y-os cántigos
d'as endeitas d'as desfollas
y-as sementeiras dos campos.

   Oise o balbordo d'as fouces.
Síntese o himno d'os arados.
N-as leiras hai barafunda
de arruidos aldeanos...

   E pol-os vales y-os montes
trunfa a canción do traballo.
  

   Eladio Rodríguez González

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Marzo de 1931
Núm. 107 Ano IV



        - POBREZA -

   Compañeira dos homildes
miña amiga de fai anos
¡probeza, santa probeza,
que andas de cote o meu lado!
Ti i-eu ben nos conocemos
¡Estamos tan irmandados!...

Desque nos vimos
non soupemos separarnos
un do outro... E n'este tempo,

¡Cantas pasamos!
¡Que alegrías unhas veces
i-outras veces que traballos!...
Sempre xuntiños... xuntiños,
non tivemos desengaños.

Pouquiño a pouco,
i-a topeñazos,

as horas mouras da vida
déronnos ánimos



pra ir defendendonos
e ir arranxandonos,

sin sentir xamais envexa
de ninguén... Entr'os teus brazos
¡atopei tantos consolos
e tanto agarimo!...Cando
penso na conformidade
que deprendín o teu lado
¡miña probeza querida!

¡meu regalo!
sinto que ti fuches todo,

todo canto
n'este mundo

hay pra min de meigo e sagro.
Soilo ti e mais eu sabemos
de espiñas que nos mancaron
e de privaciós que as veces
nos daban seus lostregazos.

Día por día
i-ano tras ano,

os lobicás do infortunio
quixeron agañotarnos

coas suas gadoupas
mais sempre nos alcontraron
coa nosa sorte contentos

e resignados,
porque en xamais as cobizas
connosco fixeron tratos.
Miña doce compañeira

de tantos anos...
Cando eu morra

ti seguirás camiñando
pra agarimar os homildes
no teu colo soave e brando.
Ti eres de onte, i-eres de hoxe,
i-eres de mañán lonxano,
i-eres de tódol-os tempos
que han de vir e que pasaron,
i-eres de sempre e pr'a Sempre

vas sin descanso,
como si non che importasen

os traballos
nin as lanceiras

d'este formigueiro humano.

Eladio Rodríguez González



El Agro
Palas de Rei (Chantada), 24 de Agosto de 1930
Núm. 12      Ano I

  - NOITE ESCURA -

   Noite escura, noite escura
pousadeiro de misterios,
filla de sombras,
reina de medos...

   Os seus tráxicos negrores
non me asustan nin-os temo,



que xa os conozco
fai algún tempo;
e ainda que me atope co'eles
son coma meus compañeiros,
porque a topalos
xa estou afeito,
e por eso non me espantan
si arrentes de min os teño.

   Inda me meten
moito máis medo
as negruras das concencias
i-as sombras dos pensamentos.

Eladio Rodríguez González

La Voz del Agro
Chantada, 10 de Maio de 1931
Núm. 116 Ano IV

   - A EGLOGA PIRMEIRA DO VIRXILIO -

Melibeo

   ¡Ouh Títiro acougado, que ben ceibas
as cántigas ó vento co isa gaita
sob a ramaxen d'iste gran carballo!
Mais nos a terra e doces eidos temos
que deixar, e namentras nos fuximos,
ti, preguiceiro, á soma, fas que os soutos
gaben cantando a meiga de Amariles.

Títiro

   ¡Ouh Melibeo, un deus deume o descanso,
pois eu por tal tereino mentras viva;
no seu altar moitas vegadas teño
de sangrar o mais novo dos meus años.
Il premitiume, como ves, das miñas



xuvenquiñas coidar e todo canto
queira cantar ó son da miña gaita.

Melibeo

   Non penses que te envexo; eu adimirote
estando coma están todol'os agros
tornados da revolta; olla pra min,
anque doente e todo, ando ás ovellas,
pai me ciscou nas pechas avelairas,
dous cabritos, a espranza do meu fato,
e  mala nai! m'os deixa en col dos seixes.
Se fixéramos caso! Ora me lembro
que istes males predíxoos, moitas veces,
o raio que fendeu tantos cabalos,
e a curuxa agoirante na cañota.
Mas, quen sexa aquil deus, Títiro dim.

AVELINO GOMEZ LEDO

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Decembro de 1930
NΘm. 39    Ano II

Títiro

   Eu parbo matinei ¡ouh Melibeo!
que a cibdá, dita Roma, somellábase
a nosa pequerrecha, onde os pastores
imos sempre a feirar os tenros años;
e talmentes a miña comparanza
era igoalar co can ós cadeliños,
e co-as cabras ás crias, remexendo
as cousas grandes co-as pequenas cousas.
Porque aquela cibdá comelle ás vilas,
canto gana ós salgueiros o alcipreste.

Melibeo

   Ei que xuncras levoute vere Roma?



Títiro

   ¡A libertá...! que anque serodia quixo
me visitar de rello, cando brancas
tina as guedellas; pro vir ven'o cabo.
Dispois que da Amarilis namoreime,
Galatea deixoume; mais confésoche
que entón nin tiña libertá, nin ganas
de ter man da facenda: e a pesares
de tirar dos cortellos moito gado
pra vender na cibdade ingrata, e queixos
da nabiza a barullo, nunca cuáseque
voltei pra miña casa c'un ichavo.

Melibeo

   Deporcátome agora ¡ouh Amarilis!
porque chamabas pol-os deusos, cheia
de tristura, pra ver s'alguén che vina
a coidar das froitiñas e dos arbres.
Títiro estaba lonxe entón... ¡Ai, Títiro,
chamábante os pineiros, as fontelas,
hastra os probes piornos te chamaban!

Títiro

   ¡Que ll'en iba a facer! S'era un escravo
i-en ningures os deuses tan beninos
atoparía.Eiquí vin aquil mozo
por quen fumegan cada mes duas veces
nosos altares.Eu pregueillo e díxome:
Ide, rapaces, ide, e cal denantes
ceibade o gado e traballade as terras.

AVELINO GOMEZ LEDO



(Del opúsculo <<Títiro, A Egloga pirmeira
do Virxilio, tradocido a língoa galega
en versos ceibes>> recientemente publicado.)

La Voz del Agro
Chantada, 8 de Decembro de 1929
Núm. 40    Ano II

Melibeo

    Ouh vello afortunado! Logo e certo
che deixan isas leiras que, por grandes,
chéganche ben pra ti, anque os penedos
e as xunqueiras lles coman terras os prados;
d'eique endiante as tuas femias empreñadas
non terán de pacer herbas alleas;
nin se lles pagará ningunha peste.
¡Ouh vello, cheo de sorte! Eiquí no meio
dos regatos e fontes sagras, mornos
airiños mimarante; eiquí as hibleas
abelliñas zugando os chuchameles
dos eidos d'arredor, daránche sono
moitas veces, co seu ruxe-que-ruxe.
Dendesque eiquí ouvirás as doce cántigas
que bota o podador na brava serra,
namentras as pombiñas seus arrolos,
e as rulas, dende os vínalos, queixumes,
deixaranche escoitar mainiñamentes...



Títiro

   Antes os cerros pacerán nas nubes
e os mares deixarán todol-os peixes
ciscados na ribeira; antes o pasto
ou a Xermonea beberán das augas
do Arar ou Tigris, trafucados ambos,
¡que a imaxe dil se borre do meu peito!

Melibeo

   ¡Disgraciados de nos! Us temos d'irnos
car'Africa queimante; outros pra Escitia;
quizáis agús, xunto do Oasis rápido
de Creta, ou cos Britanos exiliados...
¿Tereis de ver dispois de longa ausenza
as ribeiras da pátrea, a miña probe
pallaza, entre as espigas, destacándose?
¿Poderéi eu bicar meu lar querido?
¿E posible será que o dono distas
cortiñas que dan xenio, sexa un fero
soldado? ¿E das amadas un de fora?
Repara ben cantas disgracias veñen
os peisanos por mor das mais xenreiras.
¡Pra quen xuncras os agros sementamos!
Inxerta agora, tí, ouh Melibeo,
as pereiras e casa ben as muras.

AVELINO GOMEZ LEDO

(Del opúsculo de Avelino Gómez Ledo
recientemente publicado <<Títiro, A Egloga
pirmeira do Virxilio, tradocido a língoa
galega en versos ceibes>>



La Voz del Agro
Chantada, 15 de Decembro de 1929
Núm. 41     Ano II

Melibeo

   ¡Adeus, gado, autrora felís, miñas cabriñas,
adeus; endexamais enxergareivos
cal d'aquela, deitado en verde coba,
vos vía, ó lonxe, pindurar das penas!
Non olvidedes, non, as miñas cántigas,
nin espinicaredes o citiso
na miña mau, nin polas de salgueiro.

Títiro

   Quédate eiquí comigo; n'isas follas
durmirás ben.Teño mazás bariles,
castañas coma o mel, recasón largo...
¡Que xa as tellas fumegan e xa as somas
dos curutos se fan moito mais grandes!



AVELINO GOMEZ LEDO

(Del opúsculo de Avelino Gomez Ledo
recientemente publicado <<Títiro, A Egloga
pirmeira do Virxilio, tradocido a língoa
galega en versos ceibes>>)

La Voz del Agro
Chantada, 22 de Decembro de 1929
Núm. 42     Ano II

     - Para os caciques -

   Dicen que non amenazan
porque pensan de ganar,
si algún lles debe diñeiro
que vaya pronto pagar.

   Tamén dín que hay portugueses
pra que traballen eiqui,
cando nos pagaban menos
tamen nos fumos alí.

   Os que amenazan non matan,
nin teñen tal intención,
solo queren que pra os pobres
s'acabe esa inquisición.

   Os que están no auntamento
nunca o quixeron deixar,
deben estar moi agusto
ou moito mel debe dar.



   Nunca tiveron pra os pobres
máis que un trato ruin e vil
cando algun levanta a vos
mándanlle a guardia Civil.

UN XAN LABREGO

La Voz del Agro
Chantada, 5 de Abril de 1931
Núm. 112 Ano IV

  - PR'OS CACIQUES -

   Din os caciques n'aldea
cando os votos van buscar,
q'uinda que non vaya naide
eles o mesmo han ganar.

   Agrarios o día doce
debemos de madrugar
para ver correl'os mortos
pol'os caciques votar.

   Inda cos Agrarios perdan
sempre s'han de defender
pois non pensan pagar auga
q'ueles no han de beber.

   Tede coidado lebregos
mirade con atención
cos caciques de Galicia
acabaron c-a nación.



   Que fermosa estará Chantada
de vela xa teño gana
en alguhos edificios
bandeira republicana.

   XAN LABREGO

La Voz del Agro
Chantada, 12 de Abril de 1931
Núm. 113  Ano IV

 - PARA OS CACIQUES -

   Os caciques de Chantada
xa teñen pouca salú
vendo que xa no distrito
acabouse a escravitú.

   Tamén dín que os d'aldea
inda non saben falar,
non sabremos, pero en cambio
no nos deixamos tragar.

   Os cacicuelos d'aldea
teñen pouca dinidá
inda que España se funda
a eles nada se lles dá.

   Son hipócritas malvados
eso deben advertir
pronde marchou o Alfonso
tamén eles deben ir.



   Algunos señores curas
non cumplen con seu deber
a liberta que dou Cristo
iles a queren romper.

   Marcharon aqueles tempos
que son bastante remotos
que o cura d'unha parroquia
levaba todol'os votos.

     XAN LABREGO

La Voz del Agro
Chantada, 19 de Abril de 1931
Nùm. 114  Ano IV

- LERIAS -

   Casos com'os siguentes
vense no vran pol'as festas,
nas que o viño fai valentes,
si da por subirse ás festas.

   ¿Que berran os forasteiros?
Pois bérranlle os do lugar:
<<¡Que calen ises larpeiros!>>
Y-eles non queren calar.

   <<Que non berredes ¡marraus!
¿Ou queredes armar lío?
¡Vai haber unha de paus,
que non vades levar frio!>>

   - ¡Vaite cos fumes que leva



ise cara de pandeiro!>>
  <<Doulle un peso a quen se estreva
a darme un pau primeiro>>.

   <<Pois achéguse o valente,
que podo darlle sasenta:
si as papas tomanse en quente
ha de levar boa enchenta.>>

   - Non t'achegues que che bato,
<<¡Cara de cazola vella!>>
- <<Deixademo a min qu'o mato
¡ése barriga d'ovella!>>.

   E xa se mallan cas mocas,
y-os civiles desacatan;
y-alí berran moitas bocas:
¡qué bárbaros! ¡que se matan!

   Despois levan a cadea
por andar n'istas liortas
a algús mociños d'aldea
que parecen moscas-mortas.

   Y-as veces a máis valente
(¡o máis valente animal!)
por ser de xenio moi quente,
vai morrer ón hospital.

   Pr'a curia n'istas angueiras,
que é quen sai ganando mais,
hai que vender viñas, leiras,
a vaquiña... ¡probes páis!

   ¿Queredes que vos indique
o que fora de xusticia?
¡Que os paus deran ó cacique,
y-on ben fora pra Galicia!

   ¡Ei mociños! Xa ben vendes
qu'o meu consello é dos bós;
si o seguides, merecendes



o vestir os pantalós.

AMADOR VILLAR AMOR

La Voz del Agro
Chantada, 19 de Xullo de 1931
Núm. 125  Ano IV

    - TRISTE LERIA -

   Espiñas teñen as flores,
xunt'o rir está o chorar:
Lerias do mundo, leutores,
¡que ninguén pode arranxar!
   ¡Probe Florián! ¡Quén coidara,
que o espirar o mes de Flora,
o teu pobo te chorara
cal por ben poucos se chora!
   De ti lembraba ¡meu santo!
a súa bondá campante,
o teu trato, que era encanto,
e do arte o fillo amante.
   O espirar o mes das flores
lembraráte por ben anos
o niño dos teus amores,
o pobo d'os ourensanos.
   Rindiuche o pobo fidalgo
o seu derradeiro don
cal si ll'arrincaran algo



do fondo do curazón.
   Si, bon Florián, ¡quén coidara,
que ó espirar o mes de Flora,
o teu pobo te chorara
cal por ben poucos se chora!

AMADOR VILLAR AMOR

La Voz del Agro
Chantada, 2 de Agosto de 1931
Núm. 127  Ano IV

 - COUSAS DA VIDA -

   - Foi a escola algus anos,
sabe ler, sabe contar;
escrebe que mesmo da xenio,
elle moi listo o rapáz.
Agora teño pensado
pr'a America o mandar,
que n-aldea vosté sabe
que de probe non se sai.
Vendín unha vaca que tiña,
algunhas cousiñas mais;
quero que vaya proparado,
pol-o que poida pasar...
¿Mais que lle pasa, siñor,
que tan pensativo está?
- Pensaba qu-elle un engano,
pr'a aló seu fillo mandar.
Neste tempo solo engarbos
a el non lle han faltar.
América, xa non é América



non hai con riquezas contar.
Hai aló falta de traballo,
e moitos pol-as portas a buscar;
¡e cantos, se vosté soubera,
non-o poden alcontrar!
Algúns que en América están,
que saben mais qu'o seu rapáz;
quixeran tel-os cartiños
pr'a de novo poder voltar.
Doulle un consello de amigo,
se mo quere escoitar:
Compre a vaca que tiña,
e as outras cousiñas mais,
que si pr'a América o manda,
tal coma as cousas están
perde os cartos e a vaca
e mais tamén o rapáz.

EDUARDO ALVAREZ

La Voz del Agro
Chantada, 26 de Xullo de 1931
Núm. 126  Ano IV

      - A VOLTA DO EMIGRADO -

   Volvo o curruncho amado
despois de longos anos,
canso d-os desenganos
d-a vida d-emigrado.
Volvo probe, amargado,
c'unha dór n-o curazón,
esvaecida a ilusión,
perdida a xuventude,
sin forzas falto de saúde,
¡castigo d-unha ambizón!

   Volvo pra de novo escoitar
a gaita, a alvorada,
¡linda canzón tan cantada,
que xamais puden olvidar!
Cantas veces me fixo chorar
aló n-a terra extranxeira,
cando unha gallega feiticeira
con dóce voz a cantaba,
y-a Galicia recordaba,



con-a yalma toda enteira.

   Volvo pra de novo contemplar
a casa donde eu nacin,
¡recordos santos pr'a min
solo nel a ei de alcontrar!
anque sei qu-o chamar,
responderán as petadas,
xentes xa olvidadas,
d-aquel que, alen d-o mar,
loitou pra poder conservar,
as xoyas aqui gardadas.

   Volvo pra poder descansar
n-a vellez da miña vida,
baixo d-a arboreda frorida
d-a orta do meu fogar,
podendo ¡ay! respirar
o arume d'estas frores
de tan bonitos colores,
que alivian meus sufrimentos,
¡recordando os momentos
d-aqueles tempos mellores!

   Volvo pra ver de novo bailar
n-o turreiro a muiñeira,

e ouir n-a carballeira
un gallego aturuxar,
ouir mozos e mozas cantar,
velos do campo volver;
escoitar n-o atardecer
a campana d-a aldea tocar,
¡despois... rezar, rezar,
e n-o leito en paz morrer!

EDUARDO ALVAREZ

La Voz del Agro
Chantada, 2 de Agosto de 1931
Núm. 1127  Ano IV



  - COMO SE BAÑAN -

   Nacín n-a falda d'un monte
(eu saber non sei nada),
pero xa fun aprendendo
desde que estou en Chantada.
O primeiro que ouservei
foiche a xente d'a nobreza
d'eses que van moi direitos
sin sombreiro n-a cabeza;
e cal sería o asombro
que sin saber mais razós
dixéronm'aqueles homes
lles chaman os tabeirós.
   ¿E por qué? -contesto aixiña-
ese non é nome d'humanos.
   - Chámanll'así porque queren
comer ós republicanos.
   - Ai home, non me des medo
que con pouco mais xa morro.
   - Pois asi é, meu filliño,
e o xefe d'eles é o zorro.



   - Vasme tolear, hirmau
mira moi ben o que fas,
pois non creo eu que a os homes
lles chamen com'animás.
   - Pois xúroche que é verdá
eso xa che ven de vello
algús lle chaman o zorro
e outros chámanll'o bermello.
   - ¿E dís qu'ése é o que manda?
¡Dios nos colla confesados!
s'é así o xefe d'a tropa
¡cómo serán os soldados!
   - O xefe non ch'é moi malo
e os soldados sonche bós
teñen moitas tragadeiras
e lles chaman tabeirós.
   - E dime, meu paisaniño,
dime baixiño e calado:
¿tí sabes o que fixeron
c-o do alcantarillado?
   - Séino, Tadeíño, sei,
o conto eche para un rato,
todal'as augas non chegan
nin para beber un gato.
Pero en cambeo o Nicanor,
armado c-o seu cameón,
non é capaz de levar
os cartos que eso costou.
   - Será verdá paisaniño
pois de trampas estamos fartos
eses teñen medo a auga
pero se bañan en cartos.

TADEO VILLA RUBIN

La Voz del Agro
Chantada, 13 de Decembro de 1931
Núm. 142     Ano IV



     - MAL FEITO -

   N'estos tempos que corremos
xa non quedan diversiós
mais que ver o ben que bailan
algús d'eses tabeirós.
Tira o Marcial desde un lado
que a o Cedrón deixa pequeniño
resulta o mingo o Pabliño
despotrican contra nos
de barbarie está xa farto
e logo veñen os xefes
a protestar d'o reparto.
Teñen razón com'ay Dios
e para min que vou vello
me parece q'uinda sirvo
para darlles un consello.
Baixarlle as sete cadelas
a ese que e un pordiosero



o xefe d'os tabeirós
o probe Manolo Otero.
¿Que pagan  pouco os de Soto?
eso si que non e certo
son proviños moito mais
que o seu bon tio Pegerto.
Subirlle ben a o Celita
que non facedes milagro
e dono de bos lugares
almacés e a <<Voz do Agro>>
ten riveiras, ten caseiros
ten boa casa de banca
que si sigue o tempo asi
nos vai a deixar sin blanca
subirlle ben a os siñores
o Montes e o Bimieiro
sonche ricos e no importa
o ter que vender un leiro.
¿que ten o Manolo Otero?
¿que ten Jesús o curmán?
esos non teñen mais nada
que as limosnas que lles dan
e vanll'a poñer consumo
que e unha gran atrocidad
pois dél estan ben exentos
os probes de solenidá.

TADEO VILLA RUBIN

La Voz del Agro
Chantada, 20 de Decembro de 1931
Núm. 143     Ano IV



 - UN VICO PERDIDO -

¡Cantas veces eu chorei
C'o peito muy aflixido,
Pol'o vico que lle dei
Pensando qu'era de lei
E cumpriría con migo!

¡Cantos días dinde aquela
Pasaron sin ter consolo...!
¡Cantas noites a mantela,
Cando estaba n'aspadela
lle fixo sombra o meu choro!

¡¡Aquela noite de lua
En que o demo me tentou...
Foi a miña desfortúa!!



Il era un mozo garrido
Dos millores do lugar,
Sempre andaba ben vestido,
E cando falaba con migo
Daba gloria o escoitar.

Decían moitas cousas
Miles promesas tamén;
Que cabaría nas bouzas
Hasta facer grandes chousas;
Qu'il sería o meu sostén.

¡Con cariño verdadeiro...
Apreteino contr'o seo
E deille o vico primeiro!

Dinde aquela se empezou
O calbareo d'amargura;
E do tempo que pasou
Na miña yalma quedou
solamente a desventura.

Algún día inda pensaba
qu'eu tivera boa sorte.
¡Toda a xente me miraba!
E nos ollos lle notaba
qu'envidiaban o meu porte.

I'agora ¡rinse de min!
E cal xoiña sin consolo
Choro o vico que perdin.

PERFECTO FIGUEROA

La Voz del Agro



Chantada, 28 de Abril de 1929
Núm. 8  Ano II

      -MACARROS-

   Eu era un paxaro
qu'estaba c'a tiña
metido no niño
contento e calado;
mais quixen cantar
e ¡ay! malpocado
non quixen en balde
que o primeiro arbor
surtira enoxado
un ruín cazador
i-así Dios me salve
que antonces foi ela
¿tí cantas? me dixo
i-en tempo de veda
i-así a tiro fixo
tirou... firiu
e agora non podo cantar
só fago piú piú.



O Laberco

La Voz del Agro
Chantada, 26 de Maio de 1929
Núm. 12 Ano II

 - CANTO A GALICIA -

Hemos recibido en el correo de América, la siguiente composición poética,
escrita exclusivamente para La Voz del Agro por una conterránea de nuestro distrito,
con el ruego de que publique lo que con sumo gusto hacemos.

   Galicia da miña vida
Galicia da miña yalma
todo o que non sea tí
pra min, xa non vale nada.

   Galicia, nosa Galicia
vólvenos pronto o teu lado
que o galeguiño non pode
vivir de tí separado.

   Cantade, mozas galegas
a Galicia, vosa nai
e non digades, non sei



tamen eu o fago mal.

   Que naide prove a vivir
tan lonxe da sua terra
que o corazón non se farta
hastra que se volve a ela.

   Pra min, non hay alegría
pra min, nada ten encanto
non sendo a miña Galicia
a que quero, tanto, tanto.

   Si a bicar, chegar poidera
unha herba, dos teus campos
bicaría de rodillas
como se bican os santos.

   Ay meu Asma, meu Asmiña
pequeniño rio meu,
que rega a miña Chantada,
da que estou tan lonxe eu.

   Si as gotas das tuas augas
chegan eiqui pol-o mar,
avisaime volvoretas
pra podelas apañar.

   Son mais frescas esas augas
do rio do meu lugar,
que todas as augas xuntas
das que se compón o mar.

   Ay Galicia, terra meiga
lévame xunto o teu Miño,
si me volvera paxaro
marchábame agora mismo.

   A morriña que me deu
des que a Galicia deixei,
púxome cuasqui ceguiña
pol-o moito que chorei.

   Galiciña, miña patria
como te poiden deixar
vólveme pronto a-o teu colo
que non volverei marchar.

   Fonte, rio, prado e monte,
en Galicia e todo encanto,
e hastra o toxal e-a xesteira



e frorido e meigo manto.

   Paxariños das silveiras
anduriñas dos tellados
levade os fondos suspiros
dos galegos desterrados.

   O rego da miña porta,
a fonte do meu lugar,
todo me chama, n-a terra
onde deixei o meu lar.

   Os verdes d'as nosas herbas
non-os ten terra ningunha
que eisi que Dios as pintou,
levouse a o ceo a pintura.

   Adios, Galiciña miña,
mentras non te poida ver,
ei ter n'os  meus ollos bágoas
e queixumes no meu ser.

   O galego que se marcha
da sua terriña meiga
com-a min, cando o desee
non poderá volver a ela.

   MARUXIÑA

La Voz del Agro
Chantada, 9 de Xuño de 1929
Núm. 14       Ano II



      - PRA VOS -

   Todas tedes rapaciñas
unha tarde de ilusiós
non vos queren, non se fixan
e non miran pra vós.

   Denantes tiña unha fea
os rapaces a montós,
hoxe unha nena bonita
espera moito un amor.

   Porque o rapaz c'a cortexa
teme moito un reforán
pois non se fían... que ouro
non é todo o relouchán.

   ¿Son vosos ese colores?
¿tan grandes os ollos son?
¿Sodes roxas ou morenas
cal é o propio color?



POLVORA

La Voz del Agro
Chantada, 16 de xuño de 1929
Núm. 15 Ano II

 - VERDAS COM'A PUÑOS -

   Quen mal anda mal acaba,
O boi solto ben se lambe.
D'os sabeos consello garda,
D'os vellos a esperanza.
O que pra ichavo naceo
nunca carto pagará.
Choros sobr'o que morreo
qu'o que queda, algueirará.
Quen tal fixo, quen tal pague.
Autro can con ise h'oso.
Oito noces catro pares.
Non vendas nad'o fiado
nin deas nada de balde.
Si moito tés moito vales.
Si nada tés triquitraques.
Do miércoles hastr'o martes
Nin te cases nin t'embarques.
Nin te rañes a barriga
anqu'as pulgas che se farten.
Mal ama quen ama en balde.



A mal dar tomar tabaco.
Amargan moito as verdades.
Quen canta seu mal espanta.
Vid'e morte son iguales.
Mais vale paxaro en man
que cartos na man de naide.
O que se pica allos come.
Non temas a can que ladre.
A misa dise pra todos.
Repican os sacristaes.
No hay mal que cen anos dure
nin pena que non s'acabe.
O traxe non fai o monxe.
Hábitos non fan o frade.
Os libros non fan doctor
Mal anda o que nada sabe.
A boa fame non hay pan duro.
Mal conselleira e a fame.
Pouco a pouco vaise lexos
tumbado a ningunha parte.
Non tema quen no na fay
pero o que a fay que se garde.
Non abonda que se diga
Maruxa traballa moito
se non che ven as mans duras.
Logo din, seranche contos
Maruxiña non algueires,
mal de todo non está
pasal'o tempo no baile
sin pensar n'eternidá.
Non pidas peras o olmo
nin razós o qu'está tolo
nin traballos pro diario
a quen non contenta a todos.

O PLEBEYO DO MONTE FARO

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Agosto de 1929
Núm. 24   Ano II



     - MAÑA -

   Mañá e o refuxio da pereza
mañá e o emparo do que debe
mañá e de veras con certeza,
o emparo do que sufre e do que tema.

   Mañá e un día muy lexano,
de porpósitos, penas e alegrías;
mañá e un día, si, ben vano,
deseabre, de temor e fin dos nosos días.

   Mañá e o día das pormesas,
mañá e o consolo do amor,
e mañá e día de tristeza...

   ese día en que ven a morte;
e o día de sufrir ese mal forte,
que leva a todos a diante do Señor.



MANUEL LOPEZ SAA
Gaibor, 1929

La Voz del Agro
Chantada, 24 de Novembro de 1929
Núm. 38     Ano II

    - COUSAS -

   Estou na camiña,
estou moi enfermo,
que teño o moquillo,
qu'o moquillo teño,
e dóeme unha moa
que casi adoezo.
Teño moita febre,
moita febre teño;
o caso é si morro,
si eu morro iste inverno.

.................................................

   Anque sexa un duro
casque coma un ferro,
xa habrá mal qu'o entre



con iste mal tempo.

MANUEL LOPEZ DE SAA

       Lugo, Novembro de 1929

La VOz del Agro
Chantada, 1 de Decembro de 1929
Núm. 39    Ano II

   - O SON D'A GAITA -

   Toca, gaiteiriño, toca,
infla, aperta o fol d'a gaita
que o son qu'as palletas soltan
chéganm'o fondo d'a alma.

   Toca cand'o sol, erguéndose,
a brétema escura racha.
deloura orballo n-as rosas
e a luz sobr'a terra espalla.

   Toca n-as amorosiñas
tardes, cando xa se baixa
a se deitar sobr'un leito
d'ouro, rubins e esmeraldas,
e tamén n-as mornas noites
de lua, en qu'os grilos cantan,
oubean os cans n-as eiras
e os mozos co-as mozas falan.



   Toca en fias e espadelas,
en festas, en foliadas,
n-a misa grande d'a igresia
e a procesión, cando saila.

   Toca que, cando t'escoitan,
a seu modo t'acompañan
e-os seus atruxol'os mozos,
repinicand'as campanas;
os paxaros a-os seus trinos
co seu marmurar as augas,
e o seu ruxir manso as follas,
que bican as frescas auras.

   Fai qu'os airiños alegres
d'a muiñeira e d'alborada
ripitan de cote os ecos
d'as nosas verdes montañas.

   Toca, si... Mais non, gaiteiriño;
non toques mais: que si a gaita
relouca'os que son dichosos,
a min non; pois doime'a alma.

BENITO LOSADA

La Voz del Agro
Chantada, 2 de Febreiro de 1930
Núm. 48    Ano II



     - ADIOS ENTROIDO -

   Camiñando con paso triste e lendo
fixando docemente a sua ollada,
un pouco derrengado e moi tranquilo
pro vivo d'intención e de palabra
topeim'ó tio Pepe de Trabancos
que con sorna e pillaxe me miraba
pois o probe señor anqu'era vello,
de cote sonría e moito chanceaba.
¿Onde vas tan cediño, meu amigo?
díxome surrindo y-alargand'a cara
o verme cand'eu da rua volvía
descomposto e sin forza á miña casa.
Dirá vosté de donde veño, dixen,
¿ou acaso non me ve qu'estou de máscara?
E mi'ercoles de cisa... e certo, e ves
de bailar e beber e vast'a cama.
Fas ben, corre, baila, algueira, ríe
que obedeces as leyes soberanas,
que sempr'o mundo e igual, tan solo muda
as persoas os seus traxes y-as suas forzas.



Eu son a tarde fría, tembrorosa,
tí, unha relocente, d'outr'alborada,
a cachola se me canga c-os recordos
y-a tua hérguese sonando co-algueirada.
Somos a mesma humanidá que vive
sin saber donde vai nin dond'acaba,
ti co-ise vétego de tantos coloretes,
y-eu co-iste, qu'a ser miña mortaxa.
Anda, vaite descansar d'os teus praceres
y-a sonar con novas espranzas,
eu voum'a irexa como compre o home
que treme cando dobra unha campana.
O tío Pepe seguiu dicindo moitas cousas
mentras eu mais durmía qu'escoitaba.
¡Vamos!, díxenlle,¡a qué tanta tristura!
Vosté que foi alegre e lle gustou a chanza
Non-o nego, mais fillo, todo pasa
pracer, humor, ensonos y-espranzas;
pasou o entroido meu, pasou a vida,
cambeáronse en recordos que me matan.
Eu non direi xamais ¡ouh Dios, que tempos
aquiles d'ilusión en qu'eu sonaba!
pois ant'o pasado xa, pra moitos,
e simpreza o de hoxe demostrado.
Parrafeos, ensonos y-amorios
todos tivemos, e licor e máscaras,
que agarradas docemente o noso brazo
nos dixeron o ouvido tenras chanzas.
Pro naide nos dixo que se treme
o soar a chocolate carcaxada
que parece quer bulrar a nosa espranza.
Ese fato de persoas que s'axitan
sedentes d'alegría e se disfrazan
e pensan divertirse, ou pol-o menos,
así irán dicind'a sua casa.
Non confesan, tampouco canto xesto
d'a risa ruín, fría e sarcásteca
do ríxido cartón d'unha carauta
xías'o curazón e trem'a yalma...
Sona n-aquil istante tristemente
d'a irexa veciña unha campana,
gardou silencio o vello, pensativo...
Dixémonos adios, y-o pouco tempo
esmorente e tristón, eu m'alcontraba
n-a miña casa, morto de fatiga,
vestido de pallaso e con carauta,
   Mentando entre sonos a tio Pepe
pareceume anorar, que desfilaban
o compás de múseca diviña
un cortexo sin fin de novas máscaras.



Sin poder enxergar aquela festa,
con ambas maus cubrin a cara
e din volt'a parede dicindo: ¡bueno!
adios entroido qu'eu estou n-a cama.

CASTROXERIZ

La Voz del Agro
Chantada, 9 de Marzo de 1930
Núm. 53 Ano II

   - AMORES PRIMEIROS -

    I

   Prácidos i-alegres días,
pequenos e bulideiros,
pasan cal sol que brincan
pra porse tras d'os outeiros.
¡Pasaron, si! ¿Volverán
aqueles días d'aquelo?
N-aquelas noites d'outono
¡noitiñas d'os meus invernos!
d-esfolladas e magostos
e de bolos muiñeiros
d'aturuxos i-alalás,
de fiadas e pandeiros
de coitiñas amorosas...
¿Serán algo derradeiro?
¡Pra min xa todo morreu!
Viven soio n-o meu peito
negruras e fondas penas
que m-están sempre roendo!
Si quen de lonxe me mira



me mirase mais de preto,
non tería penas fondas
que me roien alá dentro,
que m-escravizan e moien
cravadas n-o pensamento...
¡Miña Nai, miña terriña
vos sodes o meu tormento!

    II

   Soio sei que teño vida
pra decir que vou morrendo,
porque ben vexo que morro
lonxe d-agarimos meigos.
¡Lonxe sin ter esperanzas
de que demuden os tempos,
sin o cariñoso lar
do morriñoso relembro
sin alegría n-a i-alma
agripiados os cabelos,
porque decote o futuro
se me presenta moi negro;
lonxe sin ver os meus ollos
as meniñas d-os que eu quero,
non podo vivir e morro:
sin folgo, sin lar, sin leito!
Fondas, moi fondas as penas
arraigaron n-o meu peito
i-acompáñanme de dia
cal somas que me ten medo;
déitanse n-a miña cama
cando n-a cama me deito;
i-érguense tamén comigo,
cando por sorte m'eu ergo.
¿Qué será ista compaña
que non me deixa un momento?
¿Quén causa tanta negrura?
¡Son os amores primeiros!
Amores d-a Nai querida
que me bicou cando neno,
e qu'inda hoxe me bica
en alas do pensamento.
Amores da miña terra,
qu'é terriña de gaiteiros,
de sinxelos reisiñores,
de fontes e de rigueiros,
de verdes prados n-o val,
de fondos parques n-o outeiro,
de matices e d'aromas
de fartura e de recreio...



Amores da miña terra
¡Si penso en vos, eu toleo!

    III

   Amor de verce non morre,
ten que ser amor eterno,
i-anque eu morra irán comigo
os meus amores primeiros.
Espero pois miña Nai
e terra qu'eu tanto quero
bicalos dimpois de morto
xunto as portiñas do Ceo:
De por fora, miña terra
¡Miña Naiciña alá dentro!

XAN DE OUTEIRO

(De Vida Galega núm. 306)

El Agro
Palas de Rei(Chantada), 15 de Xuño de 1930
Núm. 3  Ano I

- MUDANZAO DE MULLER -

   O verxel d'as ilusiós
y-o ermo d'os desenganos
son com'os feitos que marcan
o escomenzo a mail-o acabo
d'ira afanosa carreira
que xuventú lle chamamos;
e d'un a outro a muller,
entr'as frores d'os desdeis,
que o candor lle van roubando,
pasa por transformaciós
dinas de certo reparo,
e, se ben se mira, son
as catro que eiquí siñalo.
De quince, SINXELASINXELA  POMBAPOMBA,,
que iñocente cai n-o lazo;
de vinte, perdiz rolizaperdiz roliza,
que acude ben o reclamo;
de vintecinco,axil lebreaxil lebre
que xa precisa un bon galgo;



de trinta raposa arteiraraposa arteira,
que lle sirve calquer galo.

A. S. MEDIANTE

El Agro
Palas de Rei(Chantada), 27 de xuño de 1930
Núm. 9  Ano I

      - NOITE -

   A lua pra se tapar
foi as néboas axuntando.
Unha estrela aterecida
quedou tan solo no espazo.

   O vento, borracho, atombos
rua arriba, rua abaixo.

   Manélas de lan as sombras...
A noite bella fiando
co fuso d'un alcipreste
e a roca d'un campadario.

   O vento, borracho, atombos
rua arriba, rua abaixo.

   As casopas teñen frío:
ereguizanse os colmados,
co frío tremen os vidros
e abanean os sobrados.



   Rua abaixo, rua arriba;
rua arriba, rua abaixo,
o vento das ilusiós
sempre tolo camiñando.

   Na noite da miña alma
as sombras dos desenganos.

MANUEL L. ACUÑA

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 15 de Agosto de 1930
Núm. 11     Ano I

 - PARRAFEO MONTAÑES -

- Non é tan fer'o león com'o pintan,
nin tan mans'a ovella.

   Iba Marica co-as vacas
n-as aforas d'o lugar
y-o mozo qu'a contempraba,
sin deixál-a de mirar,
díxoll'así: - Mariquiña,
¡ay s'eu poidera trocar
pol-a d'as vacas a sorte...
tíñasme tí que coidar!
- ¿pra que queres qu'eu te coide?
dixo con doce mirar
a fermosa mariquiña.

El .- Pr'a miña sede apagar,
e pra ganar ti a groria
por esa gran caridá.



Ela .- Pois xa que tés tanta sede,
a fonte ben cerca está
e como tí sabes d'ela...
non temos máis que falar.

El .- ¡Mariquiña, Mariquiña!
¿pra qué me queres deixar
sofrind'est'amarga pena
que ti podes remediar?
Non é d'aug'a miña sede,
ben-o sabes, sé leal.
Amostréich'hai moito tempo
qu'é d'amor, e qu'o meu mal
non ten cura, Mariquiña,
se tí n-ó queres curar...

Ela .- Outras hai, Xan, n-a parroquia
que te poiden consolar.

El .- Sémpre me dixech'o mésmo,
dispois de che confesar
que solo o ten nome amo
desqu'aprendin a falar,
e que desi'abrin os ollos
sólo pra tí sei mirar...
máis se quererme non podes,
¿eu pra qu'ei de vivir mais...?

Ela .- ¿E que vas facer? ¿Matarte,
pra o inferno ir a parar?
¿S'a Dios roubas a tua vida,
como en tí m'ei de fiar?

El .- Tés razón ¡ay! qu'estou tolo,
pro home de perdonar,
porqu'estou tolo por tí,
e por tí m'ei condenar...

Ela .- ¡Cala, Xan, que me das medo
co-ise modo d'agoirar,
e pol-o dito xa vexo
que non tés fé pr'esperar...
mais pra saber se t'eu quero,
ven mañá xunta meu pai,
e dimpois qu'il m-o pergunte...
dimpois... podemos falar.



F. SALGADO Y LOPEZ QUIROGA

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 7 de Setembro de 1930
Núm. 14      Ano I

     

    - NENADAS -

   Cando era pequerrechiño,
lémbrome ¡ay! d'elo ainda;
a carón da miña nai
sempre d'ela me poñia;
qu'era miña nai moi probe,
tan probe como amantiña,
e, chora, que te chora, sempre
choraba a sua desdita,
y-eu pra consolala soyo
a miña tristeza tiña;
pois morriame de pena,
máis vend'o fero tormento
d'aquela miña santiña,
mentras ela o fusque fusque
piedá pr'os seus, pidia,
posta de xoellos, a Virxen
d'os Remedios benditiña,
mais de unha vez.¡Dios!, finxindo
n'a oscuridade alegría,
coidando curar seus dores



con xogos, bicos e risas,
como un toliño muy tolo
brincaba bicáb'a e ría,
y-éla ante as miñas toladas,
limpándose as suas bagoiñas
d'aqueles seus ollos tenros,
d'unha tenreza infinita
dicindo, <<¡Dios me perdoe!>>,
os seus rezos suspendía,
e c'o rosario n'a mau,
ría como unha toliña;
y-o fin, con bicos y-apretas,
facéndome mil caricias,
chea de gozo, escramaba,
sempre bica que te bica:
<<¡Dios ch'o pague; meu filliño;
Dios ch'o pague, miña almiña!>>

   M. PEREIRA MUIÑO

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 5 de Outubro de 1930
Núm. 17     Ano I

       - PRA ELAS -

   Pra pular de festa en festa
sempre tés tempo folgado;
en troques, fáltache tempo
pra ponerlle lume a-o caldo...

   Eran as catro d'a tarde
cando a pintarte empezache...
¡daban as oito d'a noite
y-acabar non acabache!

   Por moita fariña,
por moito carmín
será de cebola
téu chato nariz.

   Por moita pintura,
por moito betún



a-o longo d'a boca
non lle tiras tu!

   Chórouch-o tempo que perdes
en darlle berniz a cara,
¡si o perderas en coserte...
outro galo che cantara!

X.X.

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 12 de Outubro de 1930
Núm. 18      Ano I

     - ¡FOLLAS DO ARBRE CAIDAS!... -

   Así murchado e caida
¿a dónde vas, folla seca?
tí ¡que eres gala dos arbres!

   ¡Non sei, que o vento me leva,
e vou rolando, rolando,
abaldraxada na terra!
Antes eu, verde e vizosa
agora, mirrada e vella.

   Nas ponlas onde fun nada
e a quen o vento arrandea,
onde os paxaros fan niño
e seus amores celebran,
y-a luz da lua se engarza,
y-a luz do sol parpadexa;
¡fachendosa e borreante
campaba na primaveira!

   Veu o vento e arrancoume,



y-arrugadiña e marela
os mesmos aires me traen
os mesmos aires me levan,
e vou rolando, rolando,
abaldraxada na terra.

   Cando era linda e vizosa
sendo gala de arboreda,
nunca pensei que chegase
o día en que me dixeran:
¿A dónde vas, mirradiña?
¿A dónde vas, folla seca?...

HERACLIO P. PLACER

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 16 de Novembro de 1930
Núm. 22       Ano I

      - MOZAS D-A FESTA -

CARMELA

   Soñei, por moitas veces, c-unha Virxe
bonita como o Sol,
n-a que consuelo hachaban
os coitados feridos pol-o Amor.
   Mirábanse a-o pe d-ela os desdeñados,
chorando sin cesar,
e sin cesar choraban
quenes creeron n-os enganos d-as Deidás.
   E tiña aquela Virxe nos seus ollos
tal milagreira luz
que, solo con ollálos,
topábanse os feridos con salud...

........................................................................



MARUXA

   N-unha alborada de ouro
d-a leda Primaveira,

naciche d-os paxaros entr-as trovas
melódicas e tenras

y-aroma feiticeira de craveles,
de rosas y-azucenas...

Por eso teñen de ouro os téus cabelos
y-o cór inmaculado d-o téu rostro

por eso é de azucena;
por eso n-os téus ollos virxinales,

grandioso se reflexa
o ceo azul e limpo d-aquel día

d-a leda Primaveira...

VIDALES - TOME

La Voz del Agro
Chantada, 14 de Decembro de 1930
Núm. 98    Ano III

  - MEDIA NOITE... -

   Deu a media noite...
Entr'uns castiñeiros
óuvense, os poucos, d'un moucho
o canto agoreiro...
   ¡As doce d'a noite...!
Hora de misterio;
hora n-a que se ouve
o monoto voar d'os morcegos...
   Hora n-a que as bruxas
marchan pol-o vento
d'acabalo do pau d'a Casoira;
hora en que, con medo,
ouvean os cans gardadores
d'os canizos e mais d'os palleiros...
   ¡As doce d'a noite...!
D'as covas escuras qu'hay n-o cimenterio
salen as y-almas d'os mortos
qu'en pecado morreron,
e chaman as portas
d'os amigos e deudos



para que lle recen,
por ver si as salvan, algún "padrenuestro".
   Hora misteriosa
n-a que a santa Compaña vai pol-os carreiros
e tremen as follas n-os albres
sin que faga vento...
   As doce da noite...
Hora en que os luceiros
parece que chíscanlle os ollos a Terra
dend'o alto do ceio...
   As doce da noite...
Hora en que aló, lexos,
ouvense mil ruidos
qu'animais parecen que berran famentos...
   As doce da noite...
Cada albre e cada penedo
vistos de lonxe parecen
xigantes moustrosos qu'a yalma pon medo.
   Hora en que as estrelas
dend'o alto do ceio
parecen decirnos mil tetricas cousas
que non comprendemos...
   Hora en que caladas
están as fontes e mail-os regueiros
e solo se escoitan ruidos que naide
saber pode nunca de donde viñeran.
   As doce d'a noite...
Entre uns castiñeiros
ouvíndose sigue o tráxico canto
de moucho agoreiro...

M. D'A VENTOSELA.

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Xaneiro de 1931
Núm. 103    Ano IV  



  - "¡S'E O MUNDO QU'EU FIXEN!..." -

   Un mundo de rosas
Fixera n-a mente;
Un mundo de orxías,
Praceres e oropeles;
En donde reinaba,
A paz entr'as xentes.

¡Un mundo de dichas...!
¡Todo era quererse!

En fin; soyo había
Pacíficas xentes;
Caridades  tantas
Como a yalma quere!
¡Dichas e contentos!
¡Cariños, praceres!

Mais... ¡ay! ahora vexo
Qu'os mundos aqueles
Tan soyo era fume
Qu'eu tiña n-a mente;
Ilusiós tan soyo



Que non viven sempre.
Pois agora vexo

Qu'un mundo d'aqueles,
E tan imposible
N'estes tempos verse.
Qu'así cabilando
Moitas, moitas veces,
D'excramar cal Curros
Tentaciós me veñen:
<<¡S'é o mundo qu'eu fixen...
Qu'o demo me leve!>>.

CARMEN PRIETO

La Voz de Galicia
Chantada, 25 de Xaneiro de 1931
Núm. 104    Ano IV

   - ¿DE DONDE VEN? -

   ¿De dónde ven tío Antón?
véñoche alá d'a ribeira
pra ver si encontro en Chantada
á o Américo d'Oliveira.
Pois eu tamén tío Antón,
fai moi pouco que eiqui chego
en busca d'o boletín
que chaman <<Pueblo Gallego>>.
Pois d'aquela meu filliño
non me saludache en vano
vamosche buscar a un home
que e moi bo republicano.
Vende o Pueblo, vende a Terra
vende papel pra envolver
limpa as botas e fai todo;
ese sí que che é saber.
Pois corrámos, tío Antón
eu nada sabía d'eso
m'alegro máis d'encontralo
que si me deran un peso.



La Voz del Agro
Chantada, 12 de Abril de 1931
Núm. 113  Ano IV

       - PALIQUES -

   - A donde vai tiu Antón?
   - Ay fillo vou a Chantada,
por que din que os tabeirós
queren volver á picada.
   - Non teña medo siñor,
eses ben mortos están
e si algún resucitara
con él pronto acabarán.    
   - Pois eu meu fillo querido
pasei a noite temblando
escoitando o que dicían
por ahi a xente falando,
que si foran a os madriles
si dixo o gobernador
si con volver a o concello
nos facian un favor.
   - Tea calado e non fale.
Que non sintan tiu Antón
pois d'eles o que algo vale
elle tan solo o Cedrón.



Os outros tan retirados
e fixeron xuramento
que hasta que volvera o rey
non querer o Auntamento.
   - Daquela xa estou tranquilo
xa me pasou o recelo
pois Alfonso será rey
cando as arrás crien pelo.

PEPE DE BRIGOS

La Voz del Agro
Chantada, 10 de Maio de 1931
Núm. 116 Ano IV

     - VENTE VENTIÑO DO NORTE -

   Vente ventiño do Norte
vente ventiño norteiro
asubía en meus ouvidos
a canzón do frío inverno;
traime lembranza d'os montes
de branca neve cubertos;
de parte de branca neve
ven darme xiada beixo,
que mais quero aterecer
ao contaito dos teus beizos,
que sentil-os agarimos
de ventos moles tépedos;
das arbores que apouvigas,
pra facerte cos brinquedos
das amarelas follas murchas
trai amin o bruar fero;
traime os laios misicaes
d'as xestas e dos piñeiros,
pois quero ouvir da montana
o baril belo concerto;



......................................................

quero tocar a molice
e dozura do bon tempo,
pol-as aspras aloumiñas
do varudo e forte inverno;
quero que xunto a min chegues
cantando o canto guerreiro
do Norte e que cheo de azos
amantes o canto meigo
do brando Sul, teu meigo;
quero verte de min perto;
quero ese teu bruar rouco,
non o carpin silandeiro
e femenino da bris
maina cal chorar de neno.
E pois non quero tenruras
a tua amizade quero.

Vente ventiño do Norte
vente ventiño norteiro,
vente ventiño do Norte
seral-o meu compañeiro.

F. M. D. G.

La Voz del Agro
Chantada, 31 de Maio de 1931
Núm. 119 Ano IV



      - GRELOS -

   N'a vereda d'un camiño,
indo pr'aló pra Viana,
encontrei unha miniña
¡probiña,... moito choraba!

   Acerqueime a preguntarlle
d'aquelo cal era a causa.
Mirou, e triste díxome:
¡Ti ben sabes que me pasa!

   Muller, en cousas com'esas
non ch'as podo ben saber,
preguntarei o cubano
qu'ise débeas entender.

   Adios, miña Maruxiña,
dígoche unha cousa sol
que, ehi che ben-o cubano
pra che tocar a vitrola.

   Xa sei que me deixache
porque che son un paisano,



agora estarás contenta
porque queres on cubano.

   Pra facerse c'unha novia
hay qu'irche as Americas,
quérente as señoritas
e máis tamén as maestras.

PEDRO DE VILLARDAMOS

La Voz del Agro
Chantada, 26 de Xullo de 1931
Núm. 126  Ano IV

          - OPINIONS SOBRE O GALEGO -

   Preguntade a calquer neniño pera
d'os que a feixes se atopan pol-as vilas
que opinión é a que ten da nosa fala,
e diravos axiña:

   <<Yo TE soy más gallego que cualquiera,
mas ¡caray! ¿voy hablar cual los paisanos?
no TE soy ordinario>>.
   
   Falade con calquera señorote
(barba, fachenda, calva cintilante)
orgullo do casino do seu pobo,
e asín espricarase:

   <<El dulce dialecto de Galicia
está bien para hacer bonitos versos,
mas querer emplearlo a todo pasto
es utópico y necio>>.

   Falade con calquera rapariga
(linda cara, feitura testa oca),



encol do emprego da galega fala
e ha decir a fermosura:

   <<La Casa de la Troya>> TE me gusta
tan solo por sus frases en gallego,
encantiño, vidiña, terra meiga.
¡Es tan dulce y tan bello!>>.

   Seguide preguntando inda a mais xente,
<<horteriñas>>, barbeiros prefumados,
<<cubanitos>> cós seus dentiños de ouro,
todos eles diranvos:

   <<MISMO, MISMO, no puedo AFEGURARME
QU'HAIGA quien el gallego INDA usar quiera
 Hablar como el LABREGO? ¡Dios me libre!
 Es una habla tan FEIA!>>.

   <<Además en MADRI y en la CURUÑA,
Habana y Buenos Aires, NON se emplea
MAIS habla QUEL hermoso castellano,
nunca el habla gallega>>.

   <<¿Y si acaso las gentes se DECATAN
por tu hablar que naciste NESTA terra?
TE CAISTES y NAIDE te LEVANTA,
todo dios te CHOTEA>>.

......................................................

   ¿A qué seguir? Como estas opiniós
moitas máis acharedes de seguro,
pois, pol-a mala fada, inda hai a feixes
imbéceles e escuros.

KORGOMOFIGO



La Voz del Agro
Chantada, 9 de Agosto de 1931
Núm. 128  Ano IV

   - ASI E A VIDA -

   Había en un pueblo, un hombre
que o consumía a avaricia
pois sempre foi o máis zorro
e de astucia de Galicia.
A o pouco de haber nacido
chamoulle a os paia a atención
con que limpeza tomaba
as sopas e o biberón,
e dixeron, nada, nada,
que en listeza non se achique
que si sigue con viveza
vamolo facer cacique.
E como a os muy poucos anos
gustaball'as señoritas
determinaron mandalo
a estudiar c-os jesuitas.
Alá foi, e Santo Dios,
hay que mirarse a o espello
cando marchou foi moreno
cando volveu veu bermello.
Dedicouse a o seu traballo,



cousa que nadie critica
pero a o pouco foi entrando
xa de cheo n-a política.
As champuzadas que fixo
podeuse contar por miles
outro iría c-as esposas
n-o medio de dous civiles.
El a todol-os partidos
iba peta que te peta
pois importaballe pouco
o cambial'a chaqueta.
Pero o casa e que mandaba
fora ben ou fora mal
¿para que estaba d'aquela
o conde de Bugalla?
Mais tod'a sua ilusión
d'aqueles feitizos mil
perdeuna n'aquil gran día
feliz 14 de Abril.
Desde entonces, ¡pobre home!
o sufrimento foi tanto
que en menos de quince días
se lle puxo o pelo blanco.
E así contaron a historia
que eu a copio sin malicia
d'aquel homiño vivales
o máis zorro de Galicia.

TADEO VILLA RUBIN

La Voz del Agro
Chantada, 15 de Novembro de 1931
Núm. 139     Ano IV



    - N-A MONTAÑA -

   ¡Vallanme as penas d-a vida!,
Canta grandez e armunía
se alcontra o pé da montaña;
que, comparada c-os ceos
e c-as grandezas ribeiranas,
son e serán regalía,
orgulo e frol e mais gracia
d-as celtíberas serranías,
d-as veigas e das tapadas.

A. E. C.

La Voz del Agro
Chantada, 20 de Decembro de 1931



Núm. 143     Ano IV

  - NOSA PATREA -

   Tanta literatura
xa me vai dando noxo,
todo é cantar aos arbres,
e aos regatos, e aos montes,
e ás vaquiñas marelas,
e á tristura dos bois,
e ao cheiro dos piñaes,
e ao marelo dos toxos.

   E hai unha pátrea escrava
que morre de congoxas,
que non pode manter
aos fillos, baixo a pouta
criminal destranxeiros
que sin piedade a rouzan.

   Hai unha pátrea, irmaus,
que está a morrerse soia;
porque ninguén repara
cando dorida chora,
e dorida recrama



sin que ninguén responda.
Unha pátrea aldraxada
máis ferida que as outras,
porque sofre delores
máis crueles que todas.

   Nosa pátrea precisa,
¡irmaus!, das nosas forzas.
Hay que loitar por ela,
sin medos, sin acougos.
¡Hay que facela libre!
¡Hay que tornala moza!

ALVARO DE LAS CASAS

La Voz del Agro
Chantada, 7 de Febreiro de 1932
Núm. 149     Ano V

AS REGUEIFAS



Chegado a este punto, vamos a reflexa-los poemas que foron réplica e
contraréplica nos catro anos de vida de La Voz del Agro. Son versos de distintos
autores. Poemas cos que se enfrontan os máis variados temas. Os autores destes
versos son contestados con paixón, "en quente" e no mesmo estilo literario.

As veces existe un transfondo político nestes poemas. Isto constitúe mesmo o
cerne dos razoamentos: ¡A política! E por iso que os enfrentamentos políticos da época
que estamos a analizar, ponse de manifesto, con maior claridade se cabe, nestes
recuperados DESAFIOS chantadinos.

.......................................



     - SEÑOR DON XAN DE QUINTELA -

Moi respetable señor
dispois de darlle un saudo
con reverencia e de honor
quixera manifestarlle
algunhas cousas que vin
durante a semana última
todas elas con bon fin.

Pois señor, un d'estos días
casouse a tia Ramona
que lle chaman da Carneira;
non lle foi c'o tio Manuel
aquel que se calza o zoco
que por desprecio tan grande
xa está o home casi loco.

Casou con José Novoa
que e veciño de Chantada
o home ten moitos anos
pero <<diñeiro>>, non hay nada.



Tres días de relaciós
e dous de facerlle as veiras
xa pescou o probe demo
a Ramona e a suas leiras.

Foron a irexa os dous xuntos
co cura e mais dous testigos
e o niño d'amor o teñen
n-a mesma aldea de Brigos.

Tamén vin, señor Quintela
unha nena de bon trato
qu'aburrida se roía
as unllas dentr'o teatro.

Elle unha nena bonita
d'a vila e d'aristocracia
con un corpo sandungueiro
e unha cara que e unha gracia.

E lástima que a probiña
non lle faga algún as veiras
e de paso que a cortexa
lle regale unhas tixeiras.

Tamén oin de vosté
algunhas cantas burradas
dicindo que se metía
c-a xente e vidas privadas.

Y-eu lles dixen abofé
que ese homiño non di nada
e millor que o pan de cea
e o máis fino eiquí en Chantada.

O que vos ten ese home
que sabe de todos modos
cando pasa cos veciños
e o que falan entre todos.

E termino pois non quero
o ser pesado nin terco
moita saú lle desea
seu amigo que e

    O Laberco



La Voz del Agro
Chantada, 16 de Xuño de 1929
Núm. 15 Ano II

 - EU TAMEN... -

(Pra Xan de Carballizos)

No Agro van lendo
a Xan de Quintela
que a voltas sempre anda
co'as probes d'as nenas.
Tamén o Xilgueiro,
con muita sabencia
il canta que rabia,
e canta pra... elas.
   Si eu fora malvís
d'os que hai n-as ribeiras,
si fora namais
remedio da merla
n-un curruncho do Asma metido,
   ou ben n-a Sobreira
miñas cántigas todas botara,



   mui doces, mui tenras.
  Afé miña que os cantos meus foran
   encanto y-envexa.
   As xentes dirían
   qu'eu era unha meiga.
 Papo-rubio que canta por Furco,

         -poucas veces se ve n-Abelada-,
    carrizo de Requeixo,

   do Faro laverca,
   non podo cantar
   da vila ás hereidas:
   son prob'e pequeno...
   ¡con cheiros de aldea!
 Pois si queres qu'eu cante, meu Xan
   darasme materia,
e pr'as forzas e bríos perdidos
   non haigas subelas,
   senón un remedio,
   ou d'il a receta...
 En tanto, meu Xan,
en tanto... namentras...
   escuita o xilgueiro
   qu'en Fornas remeda
   o canto d'os anxeles,
   d'un ánxel da terra...

   BRAIS DE VIANA

La Voz del Agro
Chantada, 28 de Xullo de 1929
Núm. 21  Ano II



- TI TAMEN... -

(Pra Brais de Viana)

   Eu quixera meu Brais de Viana
eu quixera Xanciña d'a Uceira
eu quixera decirche co'a yalma
ó que aló no meu peito latexa.

¡Un probe pequeno
pouco pode facer an-que queira...!
Si non fora ó que ti m'ensiñache,
si non fora ó qu'eu vin n'isas penas
ó Xilgueiro estaría calado...
nin un pío daría siquera.

¡Xanciño querido
meu Antón de Sirgal, Xan d'Amoexa!
ti tamén... debes darnos alentos,



ti tamén... debes darnos consexas...

ti qu'eres galego
d'a raza d'os Celtas,
que levas a sangre
d'a casta galega
fervendo aló dentro
ruxindo n-as venas.

ceiba, ceiba teus doces cantares
reisiñor qu'estás lonxe... n'a Uceira.

¡Farruco Buxercos
cura d'unhos, e d'outros as penas...!
solta, solta teus ceibes cantares,
deixa, deixa que oigamos tuas queixas.

Recrea os leutores
d'ista VOZ que no AGRO s'enxendra

no agro querido
d'a terra mais meiga,
no agro sagrado
d'a patria galega,
regado co'as bagoas
d'a xente labrega...

Y-o chegar ista VOZ aló lexos
esas terras extrañas d'America
ond'os nosos hirmaus tanto sufren

morrendo de pena...
¡darálles alentos...
airiños d'a terra...!

E diralles qu'ind'hay Rosalias
é diralles qu'ind'hay fala meiga
é diralles que hay Curros enxebres
é diralles que á sangre d'os Celtas
latexando con todas as forzas
inda roxe fervendo n'as venas.

      O XILGUEIRO DE FORNAS



La Voz del Agro
Chantada, 4 de Xullo de 1929
Núm. 22 Ano II

        - RELEMBROS -

   Algún día choraba sin xeito
e consolos n-hochaba n-a terra
pra iste peito que teño tan brando,
pra esta yalma tan nobr'e sinxela,
namorada d'as costas e vales,
d'os regatos que baixan d'as serras,
desde a costa de Santa Cristina
e pasando por Santa Euxea
e volvendo por Furco y-o Faro,
por Soane, tamén Carballeira...
   Xa fai anos que vou pol-o mundo
e que dobro xa ben a xugueira,
mais non podo esquecer esas cousas,
non me salen da moucha, da chencha.
Onde queira que vaya me siguen,
que me siguen de cerca  mui cerca!
   Non m'esquezo de nada, meu Xan,
muito menos d'as túas conversas,
d'esa prácida calma d'un vello
que baraxa e que indilga sentencias,
exempriños que inda hoxe recordo



con cariño y-amor, abofellas.
Si, meu Xan, esquecerme non podo
d'as funciós que tiñamos e festas,
d'os contiños que a min me contaches
n-as currupias... por tras d'as silveiras.
¡Cántas veces baixéi a Comezo,
cántas fun hasta dentro da eira!...

   ¡Que contos contamos
n-aquelas carreiras!
¡Oh, cantos secretos
da nosa concencia!

     .........................

   Perdona, meu Xan...
que Brais no t'esqueza.

BRAIS DE VIANA

La Voz del Agro
Chantada, 11 de Agosto de 1929
Núm. 23   Ano II

   - ¡TERRA A NOSA! -

(Para el compañero Funticas)

   Pareces bon asturiano
moi humilde no teu lar
pero eiquí cos de Chantada
te fas moito de rogar
pois ti sabes demasiado
que todal'as señoritas
o primeiro que van ler
son os chistes de Funticas
e cando non apareceu
a xente se nos revela
e o que paga as consecuencias
e o probe Xan de Quintela.
Non te bulres mais Funticas
digocho de corazón
pois nosoutros non perdemos
de pelear a ocasión.
Seguro che nace o pelo



si ves un dia a Chantada
matamosch'a fame toda
cunha boa lacoada
e no olvides que a fabada
e o xantar alá en Xixón
e nos estamos mantidos
con bon viño e con xamón
que tan solo pol'as festas
comedes papas de arroz.
Vente para acó Funticas
deixa a morciella e a fabada
eiquí se vive moi ben
n'hai terra como Chantada.

XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Agosto de 1929
Núm. 24   Ano II

        - FUERA DE QUICIU -

(Pa Xüan de Quintela)

   Queridu primu hermau: Leí tu escritu
que me fizo al momento pegar un gritu
nerviosu, descompuestu, desesperau
por non poder pegate con un forcau.

   Xuan de Quintela
por metete conmigo
cortaste tela.

¡Qué pase por Chantada pa fartucarme!
¿Pero a ti quien te dijo que tengo fame?
¿Sabes lo que son fabes? ¿di disgraciau?
Pos oye, nel mundo, el platu mejor untau
que lu comemos solo los asturianos
y por eso vivimos gordos y sanos.



   ¿Papes de arroz dijiste? ¡Probe Quintela!
Conócese que non sabes que la canela
con arroz y con leche, bien planchadino
entre lo que se come ye lo mas fino.
   Non sabes que la sidra ¡que has de saber!
ye la cosa más rica que hay que beber,
que, cuando cai en vasu, bien escauciau
el champán ye vinagre, puesto al su lao.
   Quien habla de comer a un asturianu
ye que en gastronomía vive profanu.

   Xuan de Quintela
pa dir en esti intierru
¿quen te dió vela?

   Se que tenéis jamones, pero colgaos
y que tais casi todos alimentaos
con el caldo de grelos y con tociu
pa metelo en pucheru con un cordel
si a caso vos lo empresta dalgún vicin
y al cabu de un minutu tirar por él
porque, esi mesmo cachu, tien que durar
tres meses y non quiero desagerar.
   Se que tenéis un vino de tal pureza
que fai caldo los sesos de la cabeza,
y que coger con ello una tayada
ye igual que si te tires de una tenada.
   Pa comparar Asturias con to región
compara las paneras y, ¡con razón!
dirás, que son les nuestres, anches inflaes
y les vuestres pequeñes y estrapayaes.
   Gallegas, perdonaime si perdi el juicio
por caso de Quintela salí de quiciu,
más la ofensa daría por olvidada
si ya que echase pelu, diendo a Chantada.

FUNTICAS
 

Asturias, Agosto 29.

La Voz del Agro



Chantada, 8 de setembro de 1929
Núm. 27    Ano II

    - ¡QUE FEO SON! -

   E un conto que ten miga
eso de chamarme feo.
   Tanta ten, tanta lle dou,
que a tocarlle non me atrevo.
   Miña mai un dia dixo
(inda era eu mui neno):
<<Entre os fillos todos meus,
d'os que tiven, d'os que teño,
ningún é tan ruinzallo
coma iste nin tan feo>>.
Y-eso que ind'había algún
que fuxía d'os espellos,
porque o probe n-era guapo,
non chegar'a ser luceiro
e picárano ademáis
vixigas e sarampelo.
   Unhos oito anos fai
que outro Xan, ¡por un Quevedo!
(eso din as malas lenguas
cousa que inda eu non creo)
n-un papel ou boletiño



o bribón chamoume feo.
   Por detrás, diante de min,
diante de homes de respeto,
se falou da fealdá
que me trai n-iste trasfego.
Unha vez tanto falaron
(en presente, mui atento),
que un señor de muita barba,
de polainas, zalameiro,
un señor de don e din,
pirindengues e tirrelos,
con risitas d'unha meiga,
crendo qu'eu mamaba un dedo,
o gran bruxo do á todos
e peinándome o carrelo:
   <<El hombre y el oro,
cuanto más feo más hermoso.>>

.............

   Ben o ves, Xan de Quintela
que ise conto xa é vello,
que n-es ti quen empezou
a decirme que son feo.
Como é certo y-é verdá
(no-no nego, que o confeso),
ten o conto muita miga,
terá mais según eu vexo.
¡Pois xa paso d'os corenta
y-anda o conto desde neno!
   Como fixen o retrato,
e paréceme ben feito,
cando foi de aquela vez
que comigo se meteron,
ei che vai, Xan de Quintela,
pra que o saques o selleiro.
Anque vexas outro nome,
é igual, eu son o mesmo.
Algo mais axado estou:
catro canas, menos pelo,
c'unha ducia mais de arrugas
y-unhos cantos mais defeutos...
   Iste conto ten a miga
que che dixen o primeiro.
Non me soltan nin me deixan



unhos y-outros, nin un credo...
Os altares non irei,
cando pasen istes tempos
mais a imaxe de ise Brais
poñerama n-un penedo,
c'unhas letras por debaixo
que dirán ó pasaxeiro:
   <<Eiquí está Brais de Viana,
o chamado Xan-pequeno,
que luitou co'a negra envexa
sendo un hom'e bob gallego>>.

BRAIS DE VIANA

  - O MEU RETRATO - (*)

  Home pequeno,
fol de veleño.

   Afé son pequeno, baixo,
requichado e algo teso.
O andar vou mui dreitiño,
somellándome a un soberbio;
si me paro con alguén,
cas que son cas que son como un penedo
ou carballo xa sin follas
e de mugrio ben cubertos.
E xa din por ei a xente:
<<Ise Xan évos tan serio
e tan hirtigo e tan SUYA      
que relaxa mesmo velo>>.
   Unha Mingas dixo un día:
<<É un saco de veleño>>.
   Esi é, señores meus,
eu tampouco digo menos.
Digo mais e... ¡muito mais!,
hasta digo que son feo.
   Muitos dolores sufrin
frente a frente d'un espello,
cando eu tiña presunciós
de ser un mozo escolleito;
hasta quixen ir a Francia
por si encontrab'algún médico
que me cambiar'as narices
e me limpar'alg'os beizos.
    Probe Xan -dixen un día-,



canto sofres, Xan-pequeno!
Esto dixen n-unha igresia,
xunt'o mesmo Sacramento.
Entón ¡ai! eu acordeime
d'un pasaxe, d'un exempro.
   Cando iba co'as vaquiñas,
inda era eu mui neno,
entre as silvas y-escabrós
vin cereixas, vin ameixos,
rubios e mui relucentes...
¡por iles chupéi os dedos!
Por fin boteilles a man
e ¡vállame Dios! probeinos.
¡Que cereixas tan amargas,
que rexubia de amargexos!
Pois eran uvas de can
os tan douraos ameixos.
   Non quero caras bonitas,
esto dixen eu o tempro,
senón almas grandes, boas,
boas obras e bos feitos.
   E deille gráceas a Dios,
porque Dios me deu tan feo;
d'iste modo, sin traballo,
anamigos escurrento.
   Son o mismo que a colmea,
que un cortizo son o mesmo,
esí baixo; e hast'a pel
se somell'a do cortezo.
Si veñen abespas, sapos,
cobras, ratos ou os petos,
ou os ladrós pra roubarme
tod'o bon que teño dentro,
cal abella adüecida
afé rombo y-aforreco.
   Mais os que saben catarme,
que son mui poucos por certo,
xa non dín que son tan hístigo,
nin un saco de veleño;
senón un trobo de mel,
ou de azucre, anque moreno.

  ...........

   ¡Craro, señores! E craro
que Xan, o fol de vulmeiro,



é un Xan qu'é muito Xan,
Xan enteiro, Xan compreto!
   Mal de min si fora <<Xan>>,
tendo tanto mel por dentro!

(*) -Fixen iste retrato, porque me chamaron feo n-os diarios da política vella
¡Qué argumentos!

La Voz del Agro
Chantada, 8 de setembro de 1929
Núm. 27    Ano II

   - ESTATE CALADO -

   Ben se ve meu compañeiro
que por algo despotricas
mira que nos conocemos
estate calado Funticas.
Debes comprender amigo
que sei o que son as fabas
pois pasei bastante tempo
alí donde ti non estabas
dándome fabas a noite
fabas pol'a madrugada
para xentar con fabada
total de alimento... nada.
A sangre volveuse auga
tiven anemia e tiricia
por pouco morro ca fame
antes de vir a Galicia.
Non me fales de fabada
se queres ser meu amigo
e que son mellor os grelos
a Dios poño por testigo.



Ven a Chantada, Funticas,
o millor de todos lados
verás que gordos estamos
que fartos e colorados.
Non che sei o que será
que a xente eiquí morre vella
e non tomamos fabada
nin sabemos da morciella.
Vennos visitar Funticas
e limpa ben o fuciño
xa verás que te afogamos
con xamón e con touciño.
Eso do cordel no caldo
sonche contos dos que das
pois non sabes que en Chantada
comen touciño hasta os cas.
E non verás unha casa
d'aldea ou de población
donde por probes que sean
deixan de comer xamón.
Que tedes moi boa sidra
e que moi barata a dan?
en eso estamos conformes
gustame mais co champán.
¿E sabes por aquí, meu Funticas?
sonche un galego de ley
eu como nunca fun rico
na miña vida o probei
e non pode decir nada
n'esta ocasión Xan Quintela
como todo bon galego
non quere votar por ela.
Tomaríamos champán
tod'os probes de Chantada
si empezaran votar mel
os caños d'a fonte Arcada.
Para falarnos d'o viño
hay que quital'o sombreiro
ben se ve que non conoces
os Peares e o Riveiro.
Aquel que toma bon viño
sempre che está colorado
e cando sal de Chantado
volve enseguida esfamiado,
En comer ben amigo
che levamos a provincia
mira a cousa como queiras
n'hay terra como Galicia.



XAN DE QUINTELA

La Voz del Agro
Chantada, 15 de Setembro de 1929
Núm. 28     Ano II

       - BUSCANDO UN PAXARO -

  
    Eu fun a Chantada buscando un paxaro
que trina, que canta por xunto a Rabelas,
de cárcado tal que d'as mil cantinelas
que pasan o Miño e ralban o Faro,

tan doces, tan meigas,
a todos lles gustan: n-a costa cercana,
n-as vilas, ribeiras, n-aldea lexana,

n-os vales, n-as veigas...

   .............

   Pasei por Merlán e a Fornas adiante...
mirei n-as telleiras, subin o Amaro,
esculcas poñendo por ise paxaro;
andiven cal rola chorosa y-amante

por entre os piñeiros,
seguindo as correntes do Asma hasta o Miño,
sin dar c'o Xilgueiro (salira do niño)

n-aquiles outeiros.

   .............



   Mui triste me puxen de aquela en Chantada
sentind'os queixumes do meu paxariño
que un dia n-o <<Agro>> soltara o probiño,
pois déranlle, seica, tremenda pedrada

y-eu medo collera...
que o alegre xilgueiro estiver'anoxado,
co'as alas caídas, c'o pico cerrado,

ou ben que morrera.

   .............

   Conoz'os delores que o peito espedazan,
que hay fel e que hay bafo d'as marmuraciós
de xentes que viven por certos rincós,
que fixen a yalma, que a yalma escalazan...

mordendo con roña,
con dentes malinos, de feras doentes,
sembrando n-os bos e n-os inocentes

a negra pezoña.
   .............

   Non pies, paxaro, non xemas, <<Xilgueiro>>,
que a serpe que vive detrás d'unha pedra,
qu'esconde a cabeza cal moucho n-a hedra
non pode botar seu alent'o pineiro

en donde te pousas.
Alegres cantares da gorxa ti ripa
pousando n-a copa, n-a pola ou canipa

d'as albres d'as chousas.

   .............

   Pois canta, meu vello, ti canta ben forte,
o vir o luceiro e co'a panadeira,*
sin caso faceres da lengua rastreira,
da pruma qu'escribe con surrio da corte.

Ti canta, querido,
xa leves congoxas e muit'amargura,
anque hoxe te sintas con freb'e fervura,

c'o peito ferido.

   .............



   N'hai cousa que m'entre, que tanto me fira,
cal son orfandades e grandes probezas,
os layos mui fondos, as fondas tristezas,
cantadas d'un bard'ou poeta n-a lira.

Pois cant'amiguiño,
xa sea por Fornas, ou xunt'o Amaro,
ben xunto a capela, n-o pico do Faro,

ou veiras do Miño.
        

  BRAS DE VIANA

(*) -Esi se chama o luceiro da tarde.

 

La Voz del Agro
Chantada, 22 de Setembro de 1929
Núm. 29     Ano II

 - UN XUNTAEIDOS -

   N-o mil novecentos trinta,
a madiados de natal,
n-a parroquia de Requeixo
pasou un caso fatal.
   Escoiten señores
un gran casamento,
acérquense a ler
iste documento.
   A Emilia de Baixo,
filla do Caralo,
casada á forza
c-o carro ferrado.
   Levaron-a a forza
a probe rapaza,
medio despida
e cuasque descalza.
   Ela ó verse así
d-a soga amarrada,
foi tod'o camiño
co a cara tapada.
   I-os mozos berrando,



¡filla do Aleo,
non cases  co-ese
si che parece feo!
   E saliu o tío
bailando a muiñeira,
agora ha casar
que queira non queira.
   I-o vela tan triste
o cura pasmado,
<<non sea qu'a xoya
s'alcontre en estado.
   I-o carro mirouno
con cara moi torta,
anque estea en estado
a min non me importa.
   I-a probe da Xoya,
chora que te chora,
resultou dicindo
quen manda non roga.
   I-o cura mirouno,
con admiración
anque sea á forza
que siga a función.
   ¡Non pra facer esto
cómpre curazón!
   Iste é xunta eidos
non é casamento.
   Saliron da igresia
levan gran apuro
dispois de xuntar
a besta c-o burro.
   Marcharon pra casa
con gran alegría,
vámonos correndo
fartar a barriga.
   E dixo o Xumento:
ay barriga negra
como te vas ver
con tanta xabrea.
   N-un caldeiro grande
cocen un carneiro,
con vinte cebolas
y-on pé de loureiro.
   Cociñeira de nome
Benita d'Outeiro.
   O bon do carneiro,
pra falar mais craro,
non lle faltaba nada,
solo está pelado.
   Foi festa de luxo,



gastou com'un tolo
comeron carneiro
con tripas e todo.
   En lugar de trigo,
facer un boliño
que non corra o conto
que non houbo viño.
   E dixo a Benita
¡oh, meus camaradas!
en lugar de postres
castañas asadas.
   E volveu decir
ay, gracias a Dios,
pra dar os amigos
quedaron billós.
   Benita d'Outeiro,
que é algo atrevida,
en lugar de copas,
fixo xurupía.
   Con ruda y-a menta
a erba rateira,
fixo xurupía
pr'a parroquía enteira.
   ¡Ay, quen os verá
bailando a muiñeira
co-as calzas na man
e a gran pertegueira!
   O novo xuntoiro
mil calamidades
é o que lle deseo,
e ti ben-o sabes.

JESUS D'ABRAL.

La Voz del Agro
Chantada, 4 de Xaneiro de 1931
Núm. 101   Ano IV



- SR. D. XESUS D'ABRAL -

   Apreciable paisaniño:
escríboche de milagro
contestandoch'as patadas
que deches na <<Voz do Agro>>

   Antes de escribir, meu fillo,
pensa en unha cousa sola:
aprender a ser persona
indo unha vez pol-a escola.

   Xa sabes, meu queridiño,
e non che pareza mal,
que todo o mundo conoce
a-o burro Xesús d'Abral.

   E como todos xa saben
por qué me tes esta tírria
te aconsello que te coides
que te vai comel-a envidia.

   Nosoutros, no casamento



regular fumos pasando
recordando, así eu medre,
a fame que estás pasando;

   E ademais, fillo querido,
non veñas a presumir
que nin tes grandes farturas
nin cama donde dormir.

   Que te se calmen os nervios
a ver si por fin ti eres
capás de facer creer
que respetal-as mulleres.

   E si queres divertirte,
as bromas así non tomes;
ten un pouco de crianza,
que así deben sel-os homes.

   Si a rapaza non te quixo
e deuche unhas calabazas,
ten paciencia, queridiño,
non te sofoques, Riazas.

   Que te pode facer daño
según para min discurro
e habría que lamentar
a morte de un pobre burro.

   Ti querías presumir;
pero cunquivis non hay;
por eso foi o fracaso
que sufriches co seu pai.

   Adiós probe de Riazas,
e millor que non te enfades,
e outra vez non te metas
en cousas que ti non sabes.

JESUS DE REQUEIJO

La Voz del Agro
Chantada, 11 de Xaneiro de 1931



Núm. 102    Ano IV

   DE CARBALLEDO...  

 SEÑOR, FARRUCO DE FURCO

   Meu distinguido siñor:

escribolle estas catro letras
e lle pido de favor
que teña paciencia e me lea
canto lle digo sin medo
d'o que pasa xa fai tempo
en esta de Carballedo.
Primeiro lle vou dicir
que quedei muy asombrado
de ver unha cousa hermosa
como está eiquí o alumbrado;
encéndeno cando cadra
sin chover ou habendo lama
e apágase so o Tabeirón
ten ganas d'irse pra cama;
non creas meu bon amigo



que d'esto estou moi contento
pois cóstall'é moitos miles
a todo o Auntamento;
que os cartos non están perdidos
apostamonos unha copa
pois si os veciños os perden
non falta un que os atope.
Algún marchaba muy ben
xurochó meu Farruquiño
pero espantoull'a bicoca
o noso amigo o Pepiño.
Eche listo o tal rapás
asi según tí o ves
por eso estamos contentos
de habelo nombrado xués
e xa verás com agora
xa se perde eiqui o medo
con Luciano e Pepiño
arréglase Carballedo.
E o probe d'o Federico
que lles chamou monigotes
vai ter que sachar n-o millo
e vender hastr'os vigotes.
Adios amigo Farruco
dalle a todos expresiós
d'este amigo que lles quere

PERICO DE MILLEIROS

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Xunio de 1931
Núm. 121  Ano IV





OS POETAS DA TERRA

Nesta sección "POETAS DA TERRA", D. Bieito Rivadulla introduce ós clásicos
de Galicia. Nela podemos ler a Ramón Cabanillas, Filomena Dato Muruais, Xavier
Prado, Curros, Rosalía, O Tio Marcos....un grupo de poetas que lle daban o semanario
un caracter reivindicativo. Galicia era punto de referencia para Rivadulla, sempre o
fora. A maioría destes poemas viñeran na súa maleta de Cuba: podemos atopalos en
EL ECO DE GALICIA, revista que trata da actualidade da illa de Cuba, no tempo en
que D.Bieito figuraba coma redactor da mesma  en Banaguises.

Os POETAS DA TERRA espállanse por tódalas épocas do semanario. Dende
1929 ó seu remate, os Clásicos Galegos teñen un lugar destacado. Pero non era de
extrañar. Dende o comezo do seu labor político en Chantada, o seu norte marcárano
aqueles versos galegos que trouxera de La Habana e a súa amistade con D. Jesús
Fernández Taboada.

Así tódolos poemas deste apartado son coñecidos. Son clásicos, de alto poder
reivindicativo. Pero entre todos quixera reivindica-la obra dun poeta, non catalogado, de
marcado caracter galleguista: Antonio Estevez Cao, poeta ourensán que, xa figurando
en EL ECO DE GALICIA en 1924, foi introduccido nesta sección de LA VOZ DEL
AGRO cos grandes Clásicos. A súa obra, non coñecida, ben merece un
recoñecemento, máis pola paixón que pola calidade. É de lei que figure aquí como
representante dos "POETAS DA TERRA", xunto con outros autores, neste semanario



chantadino.

...............



ANTONIO ESTEVEZ CAO

POEMAS

  - ¡BANDEIRA GALLEGA! -

   Ben chegado lenzo branco,
lenzo que tremes o vento;
co fondo do azul celtívero,
co caliz do sofrir galego.

   Benvido: ¡lenzo de paz!
Pano de delor eterno:
¡cantas bágoas terás limpado!
¡cantos suspiros colleitos!...

   ¡Xa frameas lenzo enxebre
nas ventanas d-os castelos!
¡Xa vas cullido das maus
con outros lenzos vermellos!



   Xa mostrache a xentileza
e a igualdá d-os teus dereitos,
dend'os Pazos da Xustiza...
as casas do Auntamento.

   Como ouro en pano fuche
cautivo, por moito tempo:
¡mais, hoxe, non tremes pano,
outro son, homes e tempos!

   ¡Benvido, pano de paz!
¡Ben chegado, branco lenzo!
¡Bandeira d'as igualdades!
¡Ben chegado os nosos eidos!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

El Agro
Palas de Rey (Chantada), 3 de Agosto de 1930
Núm. 10    Ano I

 - ¿TI POR QUEN VOTAS?... -

   Para os meus valentes
amigos os agrarios de la-
vadores.

   Si fose posible o voto
sinceiro e sin trapalladas,
eu votaría o demouro
- meu amiguiño da infanza,-
ou, por calquer home rebelde
que soupera erguer a palabra,
entre os caciques gallegos
que cairon como a praga,
enriba da fror meleira
d'esta terra escravizada.



   - ¿Ti por quen votas, Xacinto? -
¿Eu?... por unha centella brava,
ou por a miña besta renca
- Si for posible levala -
onde se sentan os ricos,
y-os que dos foros falaban:
dicindo que o millo e ouro
y-as augas do rio prata...
¡A ver si os mordía! ¡Rayo!
¡Ou a couces os mataba!

   -¿Ti, por quen votas, Chuco? -
¡Dimo, amiguiño da i-alma!
¿Pol-o chicolateiro alcalde...
ou pol-o sancristán Pelanas?...
¿ou aquil de Salvaterra?...
- ¡Poida, que a calquera botara
desde unha ponte ben alta,
ou dun outeiro, con laxas,
e no rio mais prefundo
que no mundo se topara! -

   E ti, ¿por quen votas, Labrego?
¿Eu...? por votar, cicais votara
pol-a amor e pol-a xustiza
e pol-a igualdade humana!
¡Y-encontra das tiranías
e canto ten somellanza,
co odio e co delor do mundo,
xa que cada vez s'espalla
mais negrura n-o hourizonte
do eterno valle de lágrimas!...

ANTONIO ESTEVEZ CAO

El Agro



Palas de Rey(Chantada), 12 de Outubro de 1930
Núm. 18     Ano I

   

   - ¡A LIBERTADE! -

   Por quén n-on acho sosego
nin durmir puden sonada,
y-a que velo, sempre alcesa,
no mais prefundo d-a y-alma;
é, a ¡libertade celta!
miña amante mais galana.

   Mil ensoños por tal noiva
forxo na noite invernada,
e presentaseme sunrínte,
carizosa, como a gaita,
co perdón das libertades
da gallega raza escrava.



   Rumurea enrededor da miña,
rebrinca como as rapazas,
xoga conmigo'o que quer,
faguendo tremarme a y-alma,
como trema a dos fuxidos
cando xusticeira os chama.

   ¡Libertade! ¡Noiva miña!
¡miña amante mais amada!
¡faro de terra galega!
¿Cando serás desposada,
cos teus dolces pretendentes
que te bican, e te acraman?

ANTONIO ESTEVEZ CAO

El Agro
Palas de Rey (Chantada), 19 de Outubro de 1930
Núm. 19      Ano I

  - A BANDEIRA DOS ESCRAVOS -

   ¿Como pudo toleirar o pobo,
por riba de tempos, de meses e anos,
aquel estandarte bruxo,
aquel sino de pecado?

   Locías'en tod'o tempo,
nas festas era envexado,
dend'unha banda d-o mar
hastr'os confins ribeiranos.

   ¿Que misterioso poder
tin'aquel fatídico trapo?
¿Era quizás pol-as <<ostias>>?
¿Ou pol-o <<caliz>> amargo
qu'iña prateado loce



dempois de tantos escarnios?

   ¡¡Iña loce meus irmáns!!
¡Iña domina nos agros!
¡Como dominou nas vidas,
e nos bens dos martirizados!

   ¡Mouro pendón d-a idominia!
¡Escudo d'homes tiranos!
¿Tí iña trunfas en Galiza
c-o alcuño variado?

   ¿Non oubo unha chispa alcesa
ou un Motín cibdadano,
que figuera d'os teus pingos
a <<Bandeira d-os escravos>>?

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Decembro de 1930
Núm. 99    Ano III

  - MIÑA CASIÑA DE PEDRA -

   ¡Que bén estou nista casa,
feita de pedras pequenas!
¡Resgardada pol-os pinos,
de vento e de orballeiras!

   ¡Todo ten o seu redor!
¡Todo nela se recrea!
¡Dende os castiñeiros rexos!
¡Os carballos y-as loureiras!

   ¡Que bén estou nista casa,
feita de pedras pequenas!
¡Na cima d'un monte altivo!



¡Nunha pequeniña serra!

   Casiña de resistenza
como ista casa gallega,
non se topan en ningures,
cicais en ningunha terra.

   ¡O vento, vica-a o pasare!
a chuvia lávalle a testa.
¡Y-os arumes montañeses
danlle forte resistenza!

   Nela, pousan os paxaros,
y-as brisas tamén posentan:
¡E cantas mariposas brancas
nacen nas serras galegas!

   Casa de mais regalía:
¿onde a toparemos, nena?
¡Eu, non a troco por Pazos!
¡Nin por castelos de lenda!

   ¡De día alumea o sol!
¡De noite a lua reflexa!
¡¡Y-os teus olliños de fogo!!
¡Miñ'amante compañeira!

    Casiña de mais ledícia
cal miña chouza de pedra:
¡Non a ten o Rey d-a España,
nin ningunha realiza!...

   Casiña de mais consolo
nin de paz mais duradeira,
non a teñen os podrosos:
¡Xentes de mouras concenzas!

   Dentro d'ila non hay crimes.
Mor'a vida tan serea...
¡Que hastra o mismo Dia do Ceo
colleulle un pouco d'envexa!...



   ¡Que bén estou nista chouza!
¡N-ista casiña de pedra!
¡N-a cima d'un monte altivo
da miña terra gallega!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 18 de Xaneiro de 1931
Núm. 103     Ano IV

   - OS COCHES GALEGOS... -

   Dous fortes bois de <<motor>>,
por guiador, un labrego:
¡Que apreixa o <<timón>> da vara
para subir, montes e penedos!

   Por <<bocina>> ten un eixe
subiador e canturreiro,
y-en vez de muelles domantes,
¡trabós de <<freixe>> de aceiro!

   ¡Iste <<coche>> non foi feito
-turisticamente dito-
para regalo de festas
nin pra levar señoritos>>...

   N-as suas rodas non hay goma
nin muelles de terciopelo:
¡Pro teu us estadullos



que ó demo lle poñen medo!

   Cando os ollan n-as estradas
formando longas ringleiras,
din os ricos envexosos:
-¡Vaya <<hispanos>> de primera!

   Pasan deixando n-as rutas,
prefundas siñás de ferro,
y-arumes de toxo verde
ou cheiros de pan albeiro.

   Unhas veces altas medas
de herba fina como a seda,
óllanse os encantós meigos
y-as risas d'as arboredas.

   Son as <<narquesas>> dos agros
que ván e veñen da feira:
¡n-o <<coche>> característico
da nosa raza gallega!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 25 de Xaneiro de 1931
Núm. 104       Núm. IV

     - NA CADEA ... -

   ¡Raxo de Cristo! ¡Xa non creo
n-as virtús d-as nosas vidas!
¡Xa non teño fé nas leyes!
¡Toda-las topo torcidas!...

   Noutros tempos, ind'amaba
canto n-o mundo Dios cria:
¡P'ro, mais hoxe, si eu pudese,
todo cinza faguería!

   ¡¡Encadeado eiquí dentro,
n'unha escuridade compreta!!
¡Preso a unha argola de ferro
que hastra o moverme suxeta!



   ¿Mais qu'importa o grill'o corpo
si teño libert'a idea?
¡Compañeiriña que alcesa
sempre, sempre m'alumea!

   ¡¡Hei de berrar eiquí dentro,
a eterna e pura verdá!!
¡Ese amor as cousas xustas
que tanto ama a humanidá!

   Eille chamar asesiño
o que quer pasar por xusto
medrando a conta d'os probes,
dándose pracer e gusto.

   Eille chamar corbos negros
e paxaros de mal agoiro:
¡os sabios teoloxístas!
¡Porcos de i-alma e de coiro!

   Eille chamar bandoleiros,
a ises xefes de partidos,
que trafican c-o ideal
como xéneros pudridos.

   ¡Eille decir os tiranos
a través de meu encerro!
¡¡que soilo matándome calo!!
¡P'ro, mentras latexan, eu berro!

   Coal un ciruxano rexo
que o podre queima impasible:
¡Dende hoxe serán meus berros
arrasadeira terrible!

   ¿Que m'encerraron o corpo?
¿Qu'estou suxeto on penedo?
¡Entón e siñal, esbirros!
¡De qué, quen ten cú, ten medo!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro



Chantada, 1 de Febreiro de 1931
Núm. 105        Ano IV

- O REXURXIR DO POBO CELTA -

  Para todol-os hirmaos sufridos
d'a raza.

I

   Co-as espaldas sempre baixas,
muy mal mantidos y-endebres,
facendo vida de toco
asomelland'a das lebres;
traballar en terra allea
e ser tratados coma escravos,
non comin mais que pan duro
e durmir en leitos brabos:

¡Farrapos por vestimenta!
¡Por zapatos, unhos paus!



¡Y-en vez de levar <<manguitos>>!
¡¡Moitos callos n-as duas maus!!

II

   O que tiñ'a língua longa,
ben de presa lla alrincaban,
¡¡y-os que pedían Xustiza
torpe ou feroz a alcontraban!!
Os que herdaran algús leiros
e recolleitaban pan,
si se esquecían d'as rentas
¡¡dábanlle trato de can!!

¡Sin ter lástema d'os choros!
¡Sin doerse do delor!
¡¡Embargaban e prendían!!
¡¡C'unha rabia e c'un rencor!!...

III

   ¡Ay, os tempos o que mudan!
¡Cantas ideyas tan novas!
¡Meus hirmaus, como se isparcen!
por entre os pazos y-as cobas!

¿Non oubides, galeguiños,
o cantar d'a nosa raza?
¿Non sintides drento, n-a chola,
o martelar d'unha moza?

¡Si os oubides, non ter medo!
¡Deprendelos con amor!
¡¡Por seren cantares de loita
que siñala o novo albor!!

   ¡Xa resoan n-as ribeiras
os cantares d'as montañas!
¡Para unhos traen Xustiza!
¡¡¡Pr'autros, silvos d'as fouzañas!!!



ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 1 de Marzo de 1931
Núm. 107      Ano IV

     - ¡A "MEDALLA" DO TRABALLO!... -

   Aquil velliño encougado
e de facia esmorecida,
sin rebuldos par'a loita,
sin sostén, sin ton, nin guia,
que pelegrina n-as ruas
e adormece n-as ermidas,
choromicoso y-endebre,
cal unha cativa vida,
¡foi en tempos o Rey d-a sacha,
sostén e amparo d-as vilas!



   Aquil velliño encougado
e de facia esmorecida,
foi o brazo poderoso
onde dormiron cautivas,
canta alegría e fartura,
cantos bens e canta dita
din a natureza sabia
para os feices d-a vida.
¡Y-él, en pago do seu traballo,
non ten leito nin cociña!

   Aquil velliño encougado
e de facia esmorecida,
que segou medas de grau,
que recolleitou mariñas
para mantenza d'obispos
e sostén de mil familias,
¡téñeno por can doente!
¡Lum'e sal hastra lle quitan
e bórrano do seo d-a xente
como cousa maldecida!

   Aquil velliño encougado
e de facia esmorecida
que foi o  Rey do Traballo!
e o orgullo n-a Castilla
d-os produtores de ferro
que tívo sempre Galicia,
¡tivo por premio do esforzo,
por brilante regalía,
o fin tráxico d-os probes:
¡¡Fame e sede de xusticia!!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro



Chantada, 8 de Marzo de 1931
Núm. 108      Ano IV

  - ¡¡TRIUNFADORA!! -

   A miña visión ridente:
¡Fervorosa, inqueda e quente!,
que ano tras ano vulía
con estrondos de alegría
na miña y-alma galega:
Xa o gualdo pendón desprega
cinguíndonos n-as igualdades
e matando as arbitrariedades
d'aquela raza extranxeira
que tin'a España por monteira:
Por coto de señorío
en dende o mar, hastr'o río
sin importarlle o delor
do pobo traballador;



non o cramor de xustiza
que pol'a Patria en Galiza
s'espallava, balbordente
pol-a República nacente.

*       *

    *

   A miña visión ciudadana:
¡vril como unha ribeirana!
ensoñadora e valente
co-a liberdá posta na frente:
¡Tópase hoxe trunfadora!
¡co seu himno que anamora!
co nome de novo Estado
tanto por min desexado:
¡Busoño que alguen creía
cal un tópico e fantasía!
¡Cívica e nobre visión!
   Pon que fuche d'un Borbón
o flaxelo dilixente
da España vril e valente
que quería ridimir
o seu dreito a vivir;
¡¡Tan máxima e úneca hora
da República triunfadora!!

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 10 de Maio de 1931
Núm. 116     Ano IV



 - ACUARELAS GALEGAS -

  ¡De todo teu! ¡Armonía e'ncanto!
Todo en Galiza repousa,
dende o mol canto d-os ventos
os aires d'a mariposa,
y-astra o piar d-os paxaros
y-o vater d'as gabeotas,
que salpican o mar celtíbero
de brancas prumas rizosas;
somellando a nosa terra
o paradiso d'as Diosas...

* *



    *

  ¡Todo ten de regalía!
¡Cuxamais foi cobizosa!
Porque, hasta por ter, ela tén
Art'e musica, que enxoya
o nome d'un pobo hestóreco,
que quer redimirs'e que loita
por a persoalidade Atrántica,
pol'a fraterna e armoniosa
liberdade, de que Galiza
soilo sexa: ¡Terra Nosa!

*      *

    *

   ¡De todo ten! ¡Con todo e grande!
Cal maiciña carizosa,
diunos mares e diunos ríos,
diunos villas, ciudades e chouzas;
meigas froles nas montañas
e homes de cenza que asombran,
y-as mociñas máis garridas
que son a sinal máis outa
da personalidá galiciana
que rexurx'esprendorosa.

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Xuño de 1931
Núm. 121      Ano IV



   - O RESURXIR DO POBO -

   A miña patria rixida por bandidos,
a ouprimida pol-os máximos tiráns:
¡x'alborean n'os rimos d'a República
co-a concenza y-a paz do ciudadan!

   A miña patria escravizada
a través de sigros de ferro:
¡x'alborea par'ó progreso humán
o conxuro máximo d'un berro!

   A miña forte España d'a histórea
a d'as xestas subrimes de valor:
trocouse namorada d'a República



¡d'a Xustiza, d'a Paz e máis do Amor!

   A miña nova patria xa enrolada
no fio democratico e na luz do novo sol;
abafou pra sempre a Realeza
qu'aldraxab'a grandeza do pobo español.

ANTONIO ESTEVEZ CAO

La Voz del Agro
Chantada, 21 de Xuño de 1931
Núm. 121      Ano IV



- OUTROS POETAS DA TERRA -

          - ¡¡GALLEGO!! -

   Sígueme irmán,
á miña veira
heiche insiñar loitar.
Ergue a testa
abre o teu peito
e sempre trunfarás.
Aparta o teu ollar
d'esas pingallas
que fenden ó casón.
E pensa como min
sempre en galego,
se non non veñas non.
Agarra o teu fusil,
pilla o teu pucho
e sigue meu vagar.



Que un día chegará
qu'eiquí na Terra
a nosa estrela
chegue a brilar.

CAMILO DIAZ

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 12 de Outubro de 1930
Núm. 18             Ano I

    - A ESPADA VINGADORA -

   ¿Xemes escravo? Da tua negra sorte
quéixaste do rigor

e dis tamén qu'a morte non buscache
por falta de valor?

   Tesouro d'un valor que ninguén tase,
do home a libertá

loitar por conseguila, quen a estima
sin trégoa deberá.

   E quen, cobarde ou infelis n'a terra,
non chore seu door

pelexe contra todos, y-ó fin sexa
ou morto ou vencedor.



   C'os mesmos eslabós da sua cadea
o servo a de fundir

espada vingadora que lle abra
as portas do porvir.

   Espada vingadora qu'o tirano
non vexa nin tremar;

qu'o cegue c'os lóstregos que despida
nos aires a brilar.

   E se o servo non vence no combate
non chore cal muller;

¡volva contr'o seu peito a espada fera
e libre podrá ser!

AURELIANO J. PEREIRA

El Agro
Palas de Rei (Chantada), 5 de Outubro de 1930
Núm. 17  Ano I

   

- SAUDO A NOSA BANDEIRA –

   Ceo branco de luar,
ceo azul de meio día,
son dous anacos de ceo
a bandeira de Galicia.

   A bandeira relucente
a bandeira agarimosa
a bandeira tremecente
d´arelas da Terra nosa.

   Bandeira que en armunías
nos pregues brandos tremolas
o azul mariño das rías
i-a branca escuma das olas.



   Que canta a nosa alborada
dos termos amañecidos
a tenra e baril tonada
dos campos reverdecidos.

   O noso sol esprendente
de branca lus garimosa,
qu´alumea o noso abrente
da nosa terra mimosa.

   A nova aurora saída
dos termos que son chegados,
os tempos de nova vida
pol-os vates anunciados.

   Saude, santa bandeira,
aliña de mariposa,
con pintas d´escribideira
e soavidades de rosa.

   Saúdate a cotovía
que na outura se peneira
ó tempo que che asubía
os sons da nosa muiñeira.

   Saúdante os eidos nosos
con saudosos quereres
que despertan lediciosos
os nosos amañeceres.

   Trunfantes das invernías
saúdante as gaias frores,
saúdante as armunías
dos paxaros cantadores.

   O val téceche coroas
de rosiñas escollidas
de xacintos e cerbolas
merendas e margaridas.

   E cal rama d´olivaira,
de branca pomba no pico,
mandámosche nos, bandeira,
a i-alma presa n´un bico.

   Embrema santo, ¡Saúde!
que framées sempre airosa,
que trunfes da escravitude
ó berro de ¡¡Terr´a nosa!!



   Ceo branco de luar,
ceo azul de meio día,
son dous anacos de ceo
a bandeira de Galicia.

M. GARCIA BARROS

La Voz del Agro
Chantada, 12 de xullo de 1931
Núm. 124          Ano IV

A presente obra quixera ser unha pequena homenaxe a todos aqueles homes
e mulleres de Chantada que deixaron o seu bo facer e as súas ánsias de liberdade
nos dificiles anos da II República. Este recoñecemento tamén quixera facelo
extensivo a tódolos loitadores republicanos da guerra civil que gañaron, polas súas
ideas, o respecto dos amantes da xustiza. E para tódolos meus paisanos que
facilitaron o acceso a esta documentación, vaia a miña eterna gratitude. Gracias .....
moitísimas gracias polo privilexio.
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