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mesmo ano em que se dedica o Dia
GDV /HWUDV D )LOJXHLUD 9DOYHUGH D
REUD GR 3URIHVVRU )UHL[HLUR 0DWR
revela-se de extrema importância
para um conhecimento fundamentado acerca de um assunto que está,
pelo anteriormente mencionado,
QD RUGHP GR GLD$VVLP )UHL[HLUR
0DWRGHVYHODQRVDTXHVWmRGDVXVSHLWD DXWRULD DWULEXtGD D 1RULHJD
9DUHOD SRU &ODXGLR 5RGUtJXH] )HU
GRVSRHPDVG¶2*DLWHLURGH/XJR,
RV WUrV ³;XtFLRV GR$QR´ SXEOLFDGRVGHDQRVTXDLV³QRQ
¿JXUDQLQJXQKDLQGLFDFLyQGHDXWRUtD´ WHQGR Mi YiULRV WUDEDOKRV HP
que faz referência a esta mesma
TXHVWmR FIU)UHL[HLUR0DWR 
Parece-nos de nota que já na sua tese
de doutoramento sobre o autor, lida
HPWHQKDLQFOXtGRHVWHVPHVPRV SRHPDV VRE R WtWXOR ³7H[WRV
de atribución dubidosa a Noriega
9DUHOD´FRPXPDSRQWDPHQWRUHODtivo às questões que fazem duvidar
VHULDPHQWHGHVWD³UD]yQVGHFDUiFWHU IXQGDPHQWDOPHQWH OLQJtVWLFR

>@ D SHVDU GH YLU UHIUHQGDGD SRU
;RVp)LOJXHLUD9DOYHUGH´ )UHL[HLUR
0DWR,, 
Nas primeiras páginas da obra
deparamo-nos, quase de imediato,
FRPDD¿UPDomRGHTXHRVSRHPDV
HPFDXVDVmRGDDXWRULDGH)LOJXHLUD
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
FXOWXUDO OLWHUiULD H OLQJXtVWLFD GD
*DOL]D H QmR DLQGD TXH UHFRQKHoD
a polémica que levanta o homenaJHDGR SHOD 5HDO$FDGHPLD *DOHJD
QHVWH DQR GH  VRE QHQKXP
pretexto, como uma investida contra alguém nem tão-pouco como
um posicionamento pessoal acerca
GHVWHDVVXQWR
Após um breve e esclareceGRU ³/LPLDU´ S   H[SOLFDQGR
as razões que o levaram a retomar
HVWD WHPiWLFD VHJXHVH XP FDStWXOR LQWURGXWyULR ³7UHV SRHPDV
QD SURFXUD GH DXWRU´ S   HP
TXH )UHL[HLUR 0DWR QRV DSUHVHQWD



as suas objecções, já de longa data,
acerca da atribuição destes textos
a Noriega Varela e em que rea¿UPDDLQWHQomRGHFRPRSUHVHQWH
volume, derramar alguma luz sobre
este episódio da história cultural do
SDtV2VHJXQGRFDStWXOR³1RULHJD
9DUHOD H )LOJXHLUD 9DOYHUGH QD
Segunda República e durante a
*XHUUD &LYLO´ S   WUDWD GH
situar ambos os autores e o seu percurso na época conturbada dos anos
WULQWD GR SDVVDGR VpFXOR 1D WHUFHLUDSDUWH³2*DLWHLURGH/XJR na
GpFDGD GH ´ SRGHPRV HQFRQWUDU
uma breve história desta publicação, nascida na segunda metade do
VpFXOR;,;FRPrQIDVHQRGHFpQLR
HP TXH )LOJXHLUD H 1RULHJD IRUDP
RV SURWDJRQLVWDV &RQWHPSOD WUrV
VXEFDStWXORV ³%UHYH KLVWRULD H
VLJQL¿FDGR´ S   ³$ SDUWLFLSDFLyQ GH 1RULHJD 9DUHOD´ S
  FRPR FRODERUDGRU D SDUWLU
GH  íFRP D LQFOXVmR GH IUDJPHQWRV GRV ³;Xt]RV GR $QR´ TXH
demonstram uma posição contrária
à República e uma sátira constante
DRJDOHJXLVPRDSDUGDUHD¿UPDomR
do seu pensamento conservador e
ultra-católico e do evidente apoio
jV IRUoDV GD UHDFomRí H ³$ SDUWLFLSDFLyQ GH )LOJXHLUD 9DOYHUGH´
S   QR TXH VH Gi FRQWD GR
ultra-catolicismo e do anti-republicanismo patentes nos três poemas
que são objecto de estudo neste
volume e do sentimento galeguista
transversal a todos eles, temas que
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terão um tratamento aprofundado
QRV FDStWXORV VXEVHTXHQWHV $
TXDUWDSDUWH³2Vµ;XtFLRVGR$QR¶
GHHQ¶O Gaiteiro
GH/XJR´UHSURGX]HVWHVWUrVORQJRV
poemas tal como foram editados no
PRPHQWR í ³7H[WR $ µ;XLFLR GR
$QR¶  ´ S   ³7H[WR %
µ;XLFLRGR$QR¶  ´ S 
H³7H[WR&µ;XLFLRGR$QR¶  ´
S   í SDUD TXH QR FDStWXOR
seguinte, se proceda à demonstraomRGDV³5D]yQVTXHQHJDQDDXWRUtD GH 1RULHJD 9DUHOD´ S  
e que se ponham em evidência, no
SyVWHUR ³5D]yQV GD DWULEXLFLyQ D
)LOJXHLUD9DOYHUGH´ S DV
³5D]yQVSHUVRDLVHFLUFXQVWDQFLDLV´
S DV³5D]yQVLGHROy[LFDV´
S   H  DV ³5D]yQV OLQJtVWLFDV´ S   TXH GRFXPHQWDP
a premissa sobre a qual se constrói esta obra e que, mais à frente,
UHIHULUHPRV FRP PDLRU GHWDOKH 2
VpWLPR FDStWXOR H ~OWLPR DQWHV GDV
³5HIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDV´ S
  JHUDLV TXH HQFHUUDP R OLYUR H
que incluem a relação dos textos
GH )LOJXHLUD TXH VH XWLOL]DUDP SDUD
D DQiOLVH OLQJXtVWLFD S  
FRUUHVSRQGHj³&RQFOXVLyQ´ S 
formal das ilações que foram sendo
tiradas ao longo da obra e, especialmente, daquelas das páginas imediaWDPHQWHDQWHULRUHV
&RPRUHIHULPRVDFLPDGHGLFDremos algumas palavras às razões
de ordem pessoal ou circunstancial,
às de ordem ideológica e, em espe-
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FLDOjVGHRUGHPOLQJXtVWLFRHVWLOtVtica que o autor nos apresenta nos
~OWLPRVFDStWXORVHTXHQRVOHYDUmR
a concluir que os poemas não pertencem a Noriega Varela mas sim
D )LOJXHLUD9DOYHUGH7UDoDQGR XP
FDPLQKRFXLGDGRVR)UHL[HLUR0DWR
começa por nos apresentar os motiYRV SHODV TXDLV RV WUrV ³;Xt]RV GR
$QR´SXEOLFDGRVHQWUHH
não podem pertencer a Noriega
9DUHOD 2 poeta da montaña foi
FRODERUDGRU DFWLYR G¶O Gaiteiro
GH/XJR&DOHQGiULR*DOOHJR entre
 H  PRPHQWR D SDUWLU GR
qual deixa completamente de publiFDUDtSRUXPGHVHQWHQGLPHQWRFRP
;HUDUGR&DVWURFRPRQRVH[SOLFDR
DXWRUDWp$DWULEXLomRGRVWH[tos de que aqui se fala a Noriega é
IHLWDSHORSUySULR)LOJXHLUD4XDQWR
aos motivos ideológicos, como já
se referiu nalgum momento, a poeVLD GH 1RULHJD QmR WLQKD tQGROH
JDOHJXLVWD H )UHL[HLUR 0DWR DSRQWD
vários exemplos nos textos transcritos para a obra em que se podem
ver várias referências nos três poePDV H D¿UPD TXH HVWH VHQWLPHQWR
VH DFHQWXD QR ³[XLFLR´ RX ³[Xt]R´ 
GH  DOpP GH TXH VH YHUL¿FDP
PXLWRV WUDoRV OLQJXtVWLFRV TXH QmR
coincidem com a poesia de Noriega
ou, nas palavras do autor, com o
³PRGHOR GH OLQJXD´ GHVWH EDVHDGR
na linguagem popular, com caracteUtVWLFDVHVROXo}HVOH[LFDLVHPRUIROyJLFDV GH 0RQGRxHGR$LQGD TXH
possa haver semelhanças entre estes



poemas e os restantes textos, o autor
da (VWLOtVWLFD GD /LQJXD *DOHJD
mostra-nos uma série de exemplos
de utilizações que se afastam do
PRGHORGHOtQJXDDTXH1RULHJDHUD
¿HO S   FRPR SRGHP VHU D
utilização de DR V face a ó, os plurais em -ns face a -s, man, gran face
a PDXR,JUDXRDOJXQVWHtVPRVHD
forma galego, a qual fora apelidada
SRU 1RULHJD FRPR XP GRV ³EDUEDULVPRV DWURFHV GDV ,UPDQGDGHV GD
)DOD´MiTXHXVDVHPSUHJDOOHJR V 
$OJXPDV FDUDFWHUtVWLFDV WLSRJUi¿cas, como a utilização sistemática
de itálicos para assinalar um valor
H[SUHVVLYR RX VDWtULFR WmRSRXFR
estão presentes, bem como as difeUHQoDVTXHVHSRGHPYHUL¿FDUHQWUH
os textos em questão e os versos
de grande regularidade métrica do
DXWRUSDUD¿QDOPHQWHQRVGHPRQVWUDUDVXDD¿UPDomRLQLFLDO
Entrando já nas razões de atriEXLomR GRV WH[WRV D )LOJXHLUD 9DOYHUGH )UHL[HLUR 0DWR FRORFD D
TXHVWmR GH VHU )LOJXHLUD R UHVSRQsável 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 poderiam trazer problemas, tal como
VH YHUL¿FRX PDLV WDUGH FRP D VXD
mudança para a direita galeguista
H WDPEpP FRP DV D¿UPDo}HV TXH
se referem de que terá procurado
apagar as suas ligações ao regime
franquista, e é neste plano que
)UHL[HLUR 0DWR LQFOXL D DWULEXLomR



desses três textos a Noriega por
SDUWH GH )LOJXHLUD$SRQWDPVH HP
VHJXLGD UD]}HV LGHROyJLFDV íFRPR
foi feito anteriormente para negar
D DXWRULD GH XPí SDUD UHD¿UPDU D
GH )LOJXHLUD QD VHFomR VHJXLQWH
VXUJHP RV WUDoRV OLQJXtVWLFRV UHOHYDQWHVGRPRGHORGHOtQJXDGHVWHD
SURYDGH¿QLWLYDGHTXHpRDXWRUGRV
poemas, já que o que utiliza corresponde ao galego ocidental e que, a
RXWURQtYHOHVWiYLQFXODGRjHODERUDomRGHXPPRGHORFXOWRGHOtQJXD
RTXHFRUUHVSRQGHjVFDUDFWHUtVWLFDV
GRVWH[WRVHPTXHVWmR(PVHJXLGD
faz-se uma enumeração de muitos
dos traços de interesse para o estudo
destes e faz-se uma caracterização
a partir de fenómenos singulares
GD VXD HVFULWD S   IHQyPHQRV
GH FDUiFWHU JUi¿FRIyQLFR FRPR D
utilização da conjunção copulativa
como i em vez de \ quando seguida
GHRXWUDYRJDOíDTXDOWDPEpPpXP
WUDoR GLIHUHQFLDGRU HQWUH DPERVí
ou como a manutenção de para ou
pra em encontros com o artigo, ou
ainda a presença do e SDUDJyJLFR
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
HPFDXVDHDSURVDGH)LOJXHLUD-i
¿QDOL]DQGR ID]HPVH FRQVLGHUDções sobre o léxico, com exemplos
TXH SDVVDP SHOR JHQWtOLFR galego
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anteriormente mencionado, com
algumas referências ao Apóstolo S
 RXDLQGDFRPDVYDULDQWHVGR
verbo ouvir nas suas várias formas
FRQMXJDFLRQDLV LH ouzo, ouces,
HWF HGLYHUVDVUHIHUrQFLDVDWDQWDV
outras distinções, umas mais signi¿FDWLYDVGRTXHRXWUDVPDVTXHVmR
FRPRD¿UPDRDXWRUFDUDFWHUtVWLFDV
OLQJXtVWLFRH[SUHVVLYDV TXH DSRQtam directamente para o escritor de
3RQWHYHGUD )LQDOPHQWH )UHL[HLUR
0DWR HODERUD DV VXDV FRQFOXV}HV
atribuindo especial peso, como
não podia deixar de ser, às razões
OLQJXtVWLFDV TXH D¿UPD DLQGD VH
SRGHPDXPHQWDU
&RPRLQWXLWRGHVHUYLUjUHSRsição da verdade dos factos e com
uma visão de que a investigação e
o trabalho académicos estão sempre
intrinsecamente ligados à divulgação de conclusões fundamentadas,
esta obra torna-se um contributo
valioso, que só pode surgir de um
trabalho ingente de estudo dos textos e da análise meticulosa da produção literária de Noriega Varela
H GH )LOJXHLUD 9DOYHUGH H GH XP
FRQKHFLPHQWR SURIXQGR GD OtQJXD
JDOHJD H GRV PRGHORV GH OtQJXD
como possui sem dúvida autor da
(VWLOtVWLFDGD/tQJXD*DOHJD, dada a
OXPHUHFHQWHPHQWH )UHL[HLUR0DWR
  3RU LVVR A poesia oculta
GH )LOJXHLUD 9DOYHUGH 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 Referências bibliográﬁcas
mais profundo, necessário e desejável, da história literária recente do Freixeiro Mato,;5  A
FDUDRFXOWDGH1RULHJD9DUHOD
SDtV H DOLiV SHOR ULJRU FRP TXH
ELRJUDItD H WH[WRV HVTXHFLo autor redigiu a obra, de extrema
GRV 6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD
utilidade para posteriores trabalhos
/DLRYHQWR
QHVWHkPELWR
Freixeiro Mato, ; 5  
>@$QWRQLR1RULHJD9DUHOD
Estudo e edición da poesía
galegaYROV/XJR'HSXWDFLyQ
3URYLQFLDO
Freixeiro Mato, ; 5  
(VWLOtVWLFDGD/LQJXD*DOHJD
9LJR

