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CCoonnssttrruuíírr  uunnhhaa  ppaattrriiaa
Manuel María pretendeu coa súa
palabra que as galegas e os gale-
gos fosen conscientes de per-
tenceren a unha nación, Galiza,
que tiña unha historia agachada e
un idioma de seu, durante moito
tempo marxinado e perseguido.
Eis a razón pola que participou
activamente na vida política desde
o nacionalismo; velaí tamén a
causa de que na súa obra Galiza e
a reivindicación dos seus sinais de
identidade sexan o cerne da súa
temática: os feitos e figuras históri-
cas do país, a lingua galega, … Eis a razón pola que se dirixía sempre a un "vós"
(galegas e galegos) e tamén o motivo polo que participaba en calquera acto (con-
ferencias, pregóns, romarías, brindes, poemas ou pezas dramáticas de encarga)
que servise para dignificar a súa patria e a súa lingua.

11 Le atentamente o seguinte poema:

A nossa Hiisstoriia cabbe
en poucass páxxiinass:
o ssangue vertiiddo
no Meddulliio,
ass revolltass Irmmanddiiñass,
Parddo dde Cella,
a voz ddoss Precurssoress
arddenddo
en llummiinossa profecíía:
Farallddo,
Brañass,
Rossallíía,
Curross,
Ponddall,
oss Mártiiress dde Carrall,
Viillar Ponte,
Cabbaniillllass,
Allexxanddre Bóvedda,
Casstellao dde Riianxxo,
a riinglleiira ssen fiin
ddoss emmiigraddoss…
Ao llemmbbrar
a nossa Hiisstoriia
verddaddeiira
toddo o nosso sser
sse pon en pé,
a nossa conciienciia
essperta allporeciidda,
ferve o nosso ssangue,

llatexxa mmáiiss forte
o nosso corazón,
ssentiimmoss a forza
ddass raiigañass
que noss xxunguen
á terra
iie ao sseu ssiino;
esscoiitammoss commo
a voz ddo vento
noss rellata
oss feiitoss mmemmorábbeiiss,
essqueciiddoss addredde
noss mmanuaiiss ao usso.
Ass árbboress,
oss cammiiñoss,
oss peneddoss,
oss rííoss,
oss cruceiiross
garddan a llemmbbranza
ddaquello que nunca
podderemmoss essquecer
porque é o que
noss faii ssentiir pobbo
e noss emmpuxxa
cara un futuro
que temmoss que facer.

Aldraxe contra a xistra,1973

EEnn  CCoommppoosstteellaa,,  oo  DDííaa  ddaa  PPaattrriiaa
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22 A quen pensas que se refire Manuel María co posesivo "nosa" do primeiro verso?

33 Explica os versos "os feitos memorábeis,/ esquecidos adrede/ nos manuais ao
uso"

44 A partir do poema de Manuel María e buscando información na biblioteca, trazade
unha liña do tempo cos diferentes personaxes e feitos históricos que se citan.

Podedes facelo da seguinte maneira:

✒ Facede grupos de 3 ou 4 persoas

✒ Buscade nunha enciclopedia a data dos diferentes feitos e personaxes

✒ Escribide a primeira data da liña no inicio e a última ao remate. Asignade o
mesmo número de centímetros de distancia para cada século ou medio século.

✒ Ordenade os personaxes e feitos que queredes situar na liña e situádeos no
punto correspondente; podedes alternar a raia inferior e a superior para que quede
máis curioso. 

✒ Utilizade diferentes cores para os distintos períodos.

55 Unha vez que tedes a liña do tempo feita, imos colaborar todos os da aula para
facermos un mural sobre a historia de Galiza. Engadimos máis datas, feitos históri-

cos e personaxes relevantes e buscamos imaxes, debuxos, textos que os acom-
pañen. Podemos facelo en cartolinas, dedicando unha a cada século ou período ou
ben nun papel branco continuado que sirva de fondo. Despois pegámolo na aula.

66 A seguir temos un fragmento da peza teatral de Manuel María, Unhha vez foi o tre-
bón. Na mesma dramatízase a revolta dos irmandiños. Preparade, primeiramente,

unha lectura dramatizada por parellas.

Dende a aparición
da escritura
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"DIEGO DA PENELA.- Veño
pagar a mmañeríía.
ALCALDE.- ((remmexxenddo nass
follllass ddo lliibbro).- Aííndda non
pagachhe a lloiitossa polla mmorte
ddo teu paii. Non sseii commo o
sseñor ten tanta pacenciia con
vóss. SSe un sse ddesscoiidda unhha
mmiiguiiña xxa abbussaddess e procu-
raddess queddarvoss co que non é
vosso.
DIEGO DA PENELA.- Afellllass
que non puiidden. Desspoiiss dde
pagar o enterro ddo mmeu vellllo
queddeii ssen nadda. Xúrolllle,
sseñor Allcalldde…
ALCALDE.- Ben voss coñozo
ddendde hhaii mmoiitoss anoss. Coñózovoss commo sse voss pariira. Assíí que non mme xxuress nadda. Agora, para
hherddar, véss mmoii aguddo pagar a mmañeríía. ¿¿coiiddabbass que mme iibba essquencer dde que non tiiñass paga-
ddo a lloiitossa, nonssíí? O vellllo ddeiixxouchhe bboss eiiddoss, con mmuííño e llarganzass dde mmonte. ¡¡Teu paii era un
bbo vassallo!
DIEGO DA PENELA.- O llugar aííndda non tiiña queiixxa. Maiiss teño que o repartiir con mmeuss iirmmánss. A
mmeu iirmmau Loiiss mmerqueiilllle a parte que lllle tocou.
ALCALDE.- ¡¡E aííndda te chhorass! Assíí que, addemmaiiss dda lloiitossa polla mmorte dde teu paii e dda mmañeríía por
hherddar, agora tess que pagar tammén a enlliiza polla parte que lllle mmercachhe a teu iirmmau.
DIEGO DA PENELA.- A enlliiza tena que pagar mmeu iirmmau que foii o que venddeu. Eiiquíí traiio a esscrii-
tura: óllllea.

((Mósstralllle ó ALCALDE un pergammeo que o ALCALDE tan ssequer olllla.)

ALCALDE.- Non te mmollesstess. ((Con ssorna). Creo na túa pallabbra. Callqueiira piilllla agora a teu iirmmau.
Tii pagass a enlliiza e llogo cóbbrasslllla a teu iirmmau. E sse non chhe quere pagar ddenúnciiallo.
DIEGO DA PENELA.- ¡¡Eu non poddo! ¡¡Vou a queddar por portass! ¡¡Xúrolllle que non poddo!
ALCALDE.- ¡¡Déiixxate dde commeddiiass! Ou pagass ou queddass ssen oss eiiddoss. Conssiiddera o que chhe con-
vén. Aii, xxa mme essquencíía: tammén tess que pagar a mmoviiciia.
DIEGO DA PENELA.- ¿¿Cómmo a mmoviiciia?
ALCALDE.- ¿¿A túa mmullller non é dde Outeiiro?
DIEGO DA PENELA.- É ssii sseñor.
ALCALDE.- ¿¿E non viive contiigo na Penella?
DIEGO DA PENELA.- Viive ssii sseñor.
ALCALDE.- Poiiss llogo é mmoii craro que a túa mmullller sse mmuddou dde llugar. O que quere ddeciir que tess
que pagar a mmoviiciia.
DIEGO DA PENELA.- ¡¡Aii dde mmiin! ¡¡SSon perddiiddiiño! ¡¡Queddo por portass para todda a mmiiña viidda! ¡¡Nunca
mmáiiss poddereii erguer cabbeza!
ALCALDE.- Deiixxa essass prossmmeiiraddass que xxa mme ddá noxxo esscoiitallass. Ou pagass ou queddass ssen
eiiddoss. Outross oss esstán ddessexxanddo. E por dderriibba passaráss unhha temmpadda noss ssótanoss ddo casstello.
¿¿Entenddiichhe?
DIEGO DA PENELA.- Entenddíín, ssii sseñor. ¡¡Ogallllá non entenddera!
ALCALDE ((nun rauto dde carraxxe).- ¡¡Mammallóss! ¡¡Viillaoss! ¡¡Xente ruíín e fussquenlllla! O sseñor ddabbonddo
aguante ten con vóss, casste dde rapossoss, piiollllossoss e fammentoss. SSii voss fiixxera penddurar ddass allmmeass dda
torre ddo casstello pra sser commiidda ddoss bboutress e ddoss corvoss, oss ddemmaiiss que sson commo vóss, addepren-
dderíían ddunhha vez.
Decííddelllle óss vossoss veciiñoss que ddenantess ddunhha ssemmana quero ollllalloss eiiquíí a pagar o fonssaddo, o
condduchho, a fogaza, a mmoedda, oss portazgoss, oss foross… E que toddoss traiian ferrammentass e oss carross
coss sseuss bboiiss xxunguiiddoss. Cómmpre facer allgunhhass obbrass no casstello e hhaii que trabballllar dde fiirmme. Que
veñan tammén forneciiddoss dde pan, viiño, centeo, triigo e casstañass para lllle ofrecer ó sseñor, que ten
mmoiitoss gasstoss. ¡¡E que non teña que repetiir dde novo a ordde!"

77 Describe as características dos personaxes a partir das súas palabras, dos seus
xestos, ou doutros datos que coides importantes. Se non aparecen no texto trata

de deducilos.

RReepprreesseennttaacciióónn  tteeaattrraall  eenn  CCaarrrraall,,  AA  CCoorruuññaa
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88 É unha relación de igualdade a que hai entre os dous personaxes? 

Por que?

99 Na peza fálase de moitos impostos; que é un imposto? 

Procurade a definición dos que aparecen no texto.

1100Busca no texto oracións de diferentes modalidades: enunciativa, imperativa,
exclamativa e interrogativa. Predomina algunha? 

1111Realizade, por grupos,
un cartel que anuncie a

representación de Unha vez
foi o trebón. O argumento
sitúase na época dos
irmandiños. O pobo quéi-
xase porque non pode
pagar os impostos que
cobran os nobres e a xusti-
za tampouco os defende.
Os irmandiños rebélanse,
dirixidos por Diego de
Lemos e Alfonso de
Lanzós, mais, finalmente,
sofren a derrota.

UNHA VEZ FOI O TREBÓN


