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mesmo ano em que se dedica o Dia 

revela-se de extrema importância 

para um conhecimento fundamen-

tado acerca de um assunto que está, 

pelo anteriormente mencionado, 

-

, 

-

-

que faz referência a esta mesma 

Parece-nos de nota que já na sua tese 

de doutoramento sobre o autor, lida 

-

de atribución dubidosa a Noriega 

-

tivo às questões que fazem duvidar 

-

Nas primeiras páginas da obra 

deparamo-nos, quase de imediato, 

Valverde e com a ressalva do autor 

de que a demonstração que se fará 

disso mesmo deverá ser encarada 

como um contributo para um mais 

profundo conhecimento da história 

a polémica que levanta o homena-

pretexto, como uma investida con-

tra alguém nem tão-pouco como 

um posicionamento pessoal acerca 

Após um breve e esclarece-

as razões que o levaram a retomar 

-
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as suas objecções, já de longa data, 

acerca da atribuição destes textos 

a Noriega Varela e em que rea-

volume, derramar alguma luz sobre 

este episódio da história cultural do 

Segunda República e durante a 

situar ambos os autores e o seu per-

curso na época conturbada dos anos 

-

 na 

uma breve história desta publica-

ção, nascida na segunda metade do 

-

-

demonstram uma posição contrária 

à República e uma sátira constante 

do seu pensamento conservador e 

ultra-católico e do evidente apoio 

-

ultra-catolicismo e do anti-republi-

canismo patentes nos três poemas 

que são objecto de estudo neste 

volume e do sentimento galeguista 

transversal a todos eles, temas que 

terão um tratamento aprofundado 

O Gaiteiro 

poemas tal como foram editados no 

seguinte, se proceda à demonstra-

-

e que se ponham em evidência, no 

-

a premissa sobre a qual se cons-

trói esta obra e que, mais à frente, 

que incluem a relação dos textos 

formal das ilações que foram sendo 

tiradas ao longo da obra e, especial-

mente, daquelas das páginas imedia-

-

remos algumas palavras às razões 

de ordem pessoal ou circunstancial, 

às de ordem ideológica e, em espe-
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-

tica que o autor nos apresenta nos 

a concluir que os poemas não per-

tencem a Noriega Varela mas sim 

começa por nos apresentar os moti-

não podem pertencer a Noriega 

poeta da montaña foi 

O Gaiteiro 

 entre 

qual deixa completamente de publi-

-

tos de que aqui se fala a Noriega é 

aos motivos ideológicos, como já 

se referiu nalgum momento, a poe-

vários exemplos nos textos trans-

critos para a obra em que se podem 

ver várias referências nos três poe-

coincidem com a poesia de Noriega 

ou, nas palavras do autor, com o 

na linguagem popular, com caracte-

-

possa haver semelhanças entre estes 

poemas e os restantes textos, o autor 

da  

mostra-nos uma série de exemplos 

de utilizações que se afastam do 

utilização de  face a ó, os plu-

rais em -ns face a -s, man, gran face 

a ,

forma galego, a qual fora apelidada 

-

 

-

cas, como a utilização sistemática 

de itálicos para assinalar um valor 

estão presentes, bem como as dife-

os textos em questão e os versos 

de grande regularidade métrica do 

-

Entrando já nas razões de atri-

-

-

sável pela publicação dos Xuízos 

do Ano e de os poder atribuir a 

Noriega para se livrar de um peso 

e de uma posição que lhe pode-

riam trazer problemas, tal como 

mudança para a direita galeguista 

se referem de que terá procurado 

apagar as suas ligações ao regime 

franquista, e é neste plano que 
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desses três textos a Noriega por 

foi feito anteriormente para negar 

-

poemas, já que o que utiliza corres-

ponde ao galego ocidental e que, a 

-

faz-se uma enumeração de muitos 

dos traços de interesse para o estudo 

destes e faz-se uma caracterização 

a partir de fenómenos singulares 

utilização da conjunção copulativa 

como i em vez de  quando seguida 

ou como a manutenção de para ou 

pra em encontros com o artigo, ou 

ainda a presença do e

Assinalam-se também aspectos de 

natureza morfo-sintáctica, como 

podem ser a utilização da raiz 

de pretérito andiv- para o verbo 

andar, a variante escomenzar, entre 

outros, com que se conclui haver 

uma semelhança entre os poemas 

-

ções sobre o léxico, com exemplos 

galego 

anteriormente mencionado, com 

algumas referências ao Apóstolo

verbo ouvir nas suas várias formas 

ouzo, ouces, 

outras distinções, umas mais signi-

-

tam directamente para o escritor de 

atribuindo especial peso, como 

não podia deixar de ser, às razões 

-

sição da verdade dos factos e com 

uma visão de que a  investigação e 

o trabalho académicos estão sempre 

intrinsecamente ligados à divulga-

ção de conclusões fundamentadas, 

esta obra torna-se um contributo 

valioso, que só pode surgir de um 

trabalho ingente de estudo dos tex-

tos e da análise meticulosa da pro-

dução literária de Noriega Varela 

como possui sem dúvida autor da 

, dada a 

A poesia oculta 

constitui, 

mais do que um contributo valioso 

para sustentar a tese da verdadeira 

autoria destes três textos, uma peça 
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fundamental para um entendimento 

mais profundo, necessário e desejá-

vel, da história literária recente do 

o autor redigiu a obra, de extrema 

utilidade para posteriores trabalhos 
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