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VIDA

Victoriano Taibo García naceu en Santiago de Compostela o 22 de abril de 1885. Foi o quinto fillo dunha familia traballadora que tiña nos
baixos do domicilio familiar unha casa de comidas.
Logo dos estudos previos, acabou cursando Maxisterio na Escola Normal da súa cidade natal, na que permaneceu entre os anos 1906
e1909.
Por volta de 1913 comezou a dar a coñecer os seus primeiros versos. Tiña entón vinte e oito anos, pero xa escribía para si dende moito antes. As páxinas das revistas Vida Gallega e Céltiga, dos emblemáticos O Tío Marcos da Portela e A Nosa Terra, da habaneira Labor Gallega e
aínda de Ilustración Gallega, Gaceta de Galicia ou Estudios Gallegos serían testemuñas do nacemento dun poeta.
Un dos feitos máis transcendentais da súa mocidade foi a súa participación no xurdimento das Irmandades da Fala da Coruña o 18 de
maio de 1916, chegando ben pronto a formar parte da dirección da Irmandade de Santiago.
Como membro desta plataforma foi participou en mitins políticos e figurou como un dos asinantes do Manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo que tivo lugar entre o 17 e o 18 de novembro de 1918.
Paralelamente á súa intensa dedicación política destes anos, Taibo desenvolveu un quefacer publicista cada vez maior, coñeceu a que logo sería a súa muller (Carmen Rebollar Martínez, natural de Ortigueira) e participou en concursos literarios obtendo diversos galardóns, como o que lle concedeu en agosto de 1916 a Asociación de Mestres Católicos de Galicia polo seu traballo “Cantares gallegos”
A primeiros de 1918, instalouse na Ponte de Mera, Ortigueira, como mestre. Alí permaneceu ata outubro de 1921. Durante esta estancia, o poeta botou a andar a Irmandade Nacionalista en Ortigueira e espallou os seus postulados en conferencias e reunións.
Este denodado esforzo a prol da causa galeguista valeulle ser nomeado en 1918 membro
correspondente da Real Academia Galega
Por este tempo estreitou a amizade con outros escritores galegos do seu tempo, como o
por el moi querido e admirado Ramón Cabanillas, como Gonzalo López Abente ou como os

Diploma do premio literario obtido en 1916 por Taibo

irmáns Villar Ponte, e pasou colaborar con publicacións moi destacadas daqueles anos como o suplemento Terra a Nosa do xornal coruñés El

Noroeste ou a emblemática revista ourensá Nós.

En 1922 publica o poemario Abrente, libro que colleitou rapidamente moitos e moi acendidos aplausos de escritores como Valentín Paz
Andrade, Roberto Blanco Torres, Xulio Sigüenza, Xaime Quintanilla, Juan Barcia Caballero, Eduardo Blanco Amor, Antón Villar Ponte, Florencio Vaamonde Lores, Vicente Risco, Teixeira de Pascoaes ou Manuel Antonio, entre outros.
Precisamente con este último iniciou unha longa correspondencia na que chegaron ambos a cruzar, entre 1921 e 1926, unha vintena de
cartas que demostran que, por riba das evidentes diferenzas de idade e estilo literario, ambos autores se gardaban un indubidable aprecio como amigos e poetas.
Neste tempo foi distinguido tamén con novos premios e en 1922 fíxose co outorgado polo semanario pontevedrés La Provincia a unha colección súa de “Cantares galegos”.
En maio de 1925 volve á docencia en Ortigueira e Oza dos Ríos, onde traballa ata que en 1926
aproba as oposicións ao corpo de mestres e é destinado, sucesivamente, a Sigrás, en Cambre (19261927), Cerdido (1927), Fiestras de Xinzo de Limia (1927-1930) e, finalmente, Morgadáns, en Gondomar
(1930).
Outros episodios relevantes da vida do escritor por aqueles anos foron o seu ingreso en marzo de 1926
no Seminario de Estudos Galegos (nunha sesión na que tamén pasaron formar parte desta institución
Ramón Cabanillas, Antonio Noriega Varela e Gonzalo López Abente) e a publicación en Santiago do
volume Da vella roseira (1925) colección de setenta e cinco cantares moi influenciados pola literatura
galega de tradición oral con temas e motivos enxebremente populares.
Pouco despois, en 1930, ingresa no Instituto Histórico do Minho, converténdose con corenta tres
anos nun cidadán notorio, correspondente da RAG e o IHM, autor de dous libros de versos, colaborador de infinidade de medios escritos, orador habitual en foros e reunións, membro destacado das Irmandades da Fala e intelectual con contactos e relacións amigables con moitos dos máis destacados
persoeiros galeguistas do momento.
Comunicación do ingreso no IHM en 1930

No terreo do persoal o feito máis destacado dese tempo foi o seu casamento en setembro de

1929 con Carmen Rebollar Martínez na Igrexa Parroquial de Santiago de Mera, Ortigueira, e o pronto nacemento dos seus dous fillos, Francisco
Vicente (1930) e Gloria (1931).

Instalado en Morgadáns dende 1930, a chegada da Guerra Civil supúxolle ser represaliado por galeguista e, a través dun expediente, foi
desterrado como mestre nun traslado forzoso a Villalar de los Comuneros, unha pequena vila da provincia de Valladolid. Alí estivo entre 1938 e
1942, momento en que as autoridades retiraron a sanción que pesaba sobre del e puido regresar a Morgadáns, onde continuaría ata 1950, ano
en que marchou dar clases a Vigo, onde finalmente se xubilou.
Nos anos da inmediata Posguerra o escritor compostelán, constrinxido polo tácita censura franquista, alternou nas súas colaboracións en
prensa o galego co castelán, situación que, co devalar da longa Posguerra, iría virando pouco e pouco cara a un monoligüismo na nosa lingua
xa andados os anos cincuenta e primeiros sesenta. Apareceron, así, traballos seus en cabeceiras como O Gaiteiro de Lugo, Sonata Gallega, Car-

tel, Cuadernos de Estudios Gallegos ou La Noche.
Este esforzado labor poético tivo xusta re-

compensa na mención honorífica que o Círculo In-

dustrial de Santiago lle outorgou nos Xogos Flo-

rais de 1944-1945 ao seu poema “Só na miña terra”.

Por este tempo naceu tamén a súa amiza-

de coa familia Beiras, coa que se carteou daquela na

persoa de Antonio Beiras García, para o fillo do

cal chegou a preparar unha colección de relatos titu-

lada Contos pequenos coa idea de que a súa lec-

tura lle fose de proveito formativo.

O 13 de xaneiro de 1946, a proposta de Flo-

rentino Cuevillas, Eladio Rodríguez González, Ramón

Otero Pedrayo, Ángel del Castillo e Francisco

Vales Villamarín foi presentada a súa candidatura

como membro numerario da RAG, nomeamen-

to que se confirmou o 3 de febreiro dese mesmo ano

e que se fixo efectivo coa lectura do seu discurso

de ingreso na institución o 15 de outubro de 1948. O

tema sobre o que versou este foi Rosalía de Cas-

tro, precursora da fala, conferencia que ficou inédita

ata a súa publicación póstuma en 1972.
A década dos corenta foi tamén para Tai-

bo momento de estreitar amizades con moitos outros

galeguistas e escritores cos que mantivo unha

boa relación persoal e epistolar, como Xosé María

Álvarez Blázquez, Ramón Otero Pedrayo e, so-

Comunicación do ingreso na RAG en 1946

bre todo, con Francisco Fernández del Riego, o estu-

doso que máis divulgou a súa obra tanto en artigos para xornais e revistas como en monografías e escolmas poéticas.
Trasladado a Vigo, fíxose cargo como mestre da Escola Nacional de Lavadores en xullo de 1950, e alí pasou os seus días ata a xubilación en
1955.

Nestes anos vigueses frecuentará faladoiros como os do taller de ourivería de Ángel Mareque Cajaraville, na Rúa Carral, no que coincidiría con outros artistas como Xulio Sigüenza, Bene,
Cunqueiro, Castroviejo, Laxeiro, Urbano Lugrís ou Granell, entre outros. Doutra parte, a súa asistencia a actos e recitais fixo que moitos poetas novos daquel tempo o coñecesen, como Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Antón Avilés de Taramancos, Manuel Cuña Novás e outros.
Xa veterano e recoñecido como un poeta de longa e valiosa traxectoria recibiría moitas
mostras de admiración por parte doutros escritores e xentes de letras dese momento, como o demostran o feito de que lle pedisen textos para prologar libros (así o fixeron Faustino Rey Romero
ou José Veredas) e que o invitasen a charlas, recitais e a formar parte de xurados literarios (como
nos Xogos Florais de Marín de 1962).
O último libro publicado en vida por Taibo foi o conxunto de relatos Da agra aberta, aparecido en 1956. Logo da súa aparición, o escritor, xubilado como docente e cun considerable desgaste físico, pasou os seus días tentando recuperarse do duro golpe que para el supuxo a morte
da súa esposa o 10 de xaneiro daquel mesmo ano. Pasou a asistir a moi contados actos e limitou
as súas colaboracións en prensa a algunhas cabeceiras como as porteñas Mundo Gallego, Airiños
ou Eufonía.
A mediados dos sesenta Taibo pasou a sentirse moi xusto de forzas e rexeitou os convites paCuberta do libro Da agra aberta (1956)

ra colaborar en diversas iniciativas, o que xustificou dando conta da súa escasa saúde. Seguiron

aparecendo traballos seus en prensa en medios como Vida Gallega, La Noche ou Lar, pero cada vez máis contados. Non deixou, porén, de cartearse cos amigos, como Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Neira Vilas, Leandro Carré, Francisco Vales Villamarín, Sebastián Martínez Risco, Salustiano Portela Pazo e, sobre todo, Fermín Bouza Brey.
Finalmente, o trece de marzo de 1966 un cáncer pulmonar que lle provocou unha irremediable caquexia acabou coa súa vida en Palencia 37, a vivenda de Lavadores na que residiu os derradeiros anos.

OBRA

Poesía
Como poeta Victoriano Taibo pertenceu á Xeración das Irmandades da Fala ou Xeración de 1916, que se insere por súa vez nun período
epocal máis amplo denominado Segundo Rexurdimento.
En vida publicou unicamente dous volumes de versos: Abrente (1922) e Da vella roseira (1925).

Abrente naceu en boa parte da recolleita de moitos dos poemas que dende 1913 o autor fora dando a coñecer na prensa periódica, aos que
amecería algúns outros textos novos. Das trinta e oito composicións incluídas no poemario polo menos vinte e seis apareceran xa en revistas e
xornais. Foi impreso en Santiago e na súa cuberta figura unha ilustración do seu amigo o pintor Álvaro Cebreiro, autor tamén do ex libris da
contracuberta.
A obra está dedicada a seus irmáns e á memoria de súa nai defunta e leva como prólogo un
poema de Ramón Cabanillas e outro de Gonzalo López Abente.
Dos versos desta obra tense escrito que presentan características que os achegan ao modernismo, ao romanticismo, á vangarda e incluso ao tradicionalismo paisaxístico e o saudosismo, pois de
todo hai nas súas páxinas. De grande variedade estilística, poden lerse entre os seus poemas textos
tanto patrióticos coma costumistas, igual intimistas ca de inspiración vangardista e mesmo versos
con reminiscencias pondalianas, caballineanas, rosalianas...
O libro gozou dunha grande aceptación no momento da súa publicación, como o demostra o
feito de que fose recensionado en medios como A Nosa Terra, Nós, Gráfica, Diario de la Marina etc.
e asinaran comentarios sobre del autores como Xaime Quintanilla, Valentín Paz Andrade, Leandro
Pita Sánchez-Boado, Roberto Blanco Torres, Julio Sigüenza, J. Portal Fradejas, Juan Barcia Caballero, Eduardo Blanco Amor ou Antón Villar Ponte, amais da correspondencia que co propio Taibo
mantiveron saudando a súa aparición Florencio Vaamonde Lores, Vicente Risco, o citado A. Villar
Ponte, Teixeira de Pascoaes e Manuel Antonio.
Texto sobre Abrente de X. Quintanilla en Terra

Pola súa banda, Da vella roseira foi publicado como un opúsculo tamén en Compostela. A súa cuberta mostra unha ilustración do pintor
Camilio Díaz e na portada e contracuberta un ex libris de Álvaro Cebreiro, autor tamén da caricatura que figura nunha das primeiras páxinas.
A obra está dedicada a Ramón Cabanillas e recolle cántigas premiadas con anterioridade en certames convocados pola Asociación de Mestres
Católicos de Galicia (1916) e a revista La Provincia de Pontevedra (1922), tendo aparecido amais moitos dos seus textos en prensa antes de acabar recollidos neste libriño.
Nas trinta e cinco páxinas contadas que encerra o opúsculo reprodúcense setenta e cinco coplas, sendo dúas de cada tres cuadras populares (cuartetas asonantadas de catro octosílabos con
rima nos versos pares) e unha outra un cantar de pandeiro (un tercetiño ou terceto de arte menor de tres octosílabos con rima asonante nos impares). Os asuntos tratados son moi variados e
non faltan neles visións e reflexións máis ou menos lúdicas sobre o amor e o desamor, o casamento, a brevidade da mocidade etc.
Como sucedera no seu momento con Abrente, tamén Da vella roseira gozou dunha boa
acollida, rexistrándose varios comentarios de Vicente Risco sobre o libro ademais de citacións de
Júlio de Lemos no xornal A Aurora do Lima e incluso algunha columna de Rafael Dieste.
Á parte destes dous textos Taibo deixou escrita moita poesía en revistas e xornais e dous poemarios inéditos, Abicedo e Cabrinfollas, que foron recuperados en 2008 e que amosan ao santiagués como un poeta que soubo mesturar nos seus versos a pegada modernista rubendariana e
juanramoniana, co post-parnasianismo, o posromanticismo, o intimismo, o paisaxismo, o costumismo, o imaxinismo amadocarballiano, o saudosismo portugués, o vangardismo gráfico e os influxos da literatura galega de tradicional oral.
Edición dos poemarios Abicedo e Cabrinfollas

Narrativa e ensaio
Poeta antes que ningunha outra cousa, Taibo cultivou tamén os xéneros narrativo e ensaístico ao longo da súa vida. No primeiro destes
eidos mesmo chegou a publicar un libro: o volume de relatos Da agra aberta (1956). Esta colección de “Contos e lêndas”, como indica o seu subtítulo, están moi influenciados pola narrativa de tradición oral. Son contos populares nos que sobresae o tratamento de temas e valores como a
sinxeleza, a tenrura, a calma ou o comprensivo sorriso, todo debuxado a través de personaxes caracterizados con amena elementalidade e cun
traballo lingüístico de grande requintamento na súa prosa.
Igual que os seus libros de poemas, tamén os trece relatos de Da agra aberta foron no seu día
aplaudidos na prensa por escritores como Eduardo Blanco Amor, A. Garibáldi, Manuel Rabanal, BenCho-Shey, Fernández del Riego ou Ángel Sevillano.
Canto ao seu labor como ensaísta este estendeuse a moitas e moi variadas temáticas, incluíndo
nel traballos lingüísticos, literarios, históricos, político-ideolóxicos, etnográficos, xornalismo de opinión e
crónica cultural...
Convén subliñar a importancia dalgún destes textos escritos ao longo de cincuenta anos como colaborador en prensa, sobre todo aqueles de natureza filolóxica, como as súas investigacións de carácter
biográfico-literario sobre o lugar e domicilio de nacenza de Rosalía de Castro, aspecto ao que dedicou
diferentes artigos, ou o comentario de libros de autores como Clemencia Otero e Eugenio Fernández
Leis (Almas gemelas), Antonio Noriega Varela (A virxen y-a paisanaxe), Ramón Cabanillas (Da terra

asoballada) ou Xaime Solá (Andoriña), ademais da escrita de diversas prosas poéticas.
Ora ben, non cabe dúbida que a maior das (pre)ocupacións ensaísticas de Taibo foi o idioma, a
lingua, o galego e, así, os artigos por el dedicados a esta temática son moi numerosos, empezando polo seu propio discurso de ingreso na Real Academia Galega Rosalía precursora da fala (1972) e seguindo con moitos outras colaboracións en xornais e revistas sobre aspectos sociolingüísticos, lexicográficos,
estilísticos, de historia externa da lingua etc.

Discurso de ingreso na RAG

Recomendacións bibliográficas
Máis datos sobre a vida e a obra de Victoriano Taibo poden atoparse no libro Abicedo. Cabrinfollas, estudo introdutorio edición de Armando
Requeixo Santiago, Follas Novas, 2008. Neste volume tamén pode lerse parte da produción de Abrente e moitos outros textos poéticos do autor.
Para a lectura dos relatos de Taibo existe unha edición recente do libro Da agra aberta, edición de Miguel Anxo Mouriño, Val Miñor, Instituto
de Estudos Miñoranos, 2008.
Moitos outros datos sobre a biobibliografía de Victoriano Taibo poden acharse no monográfico colectivo Revista de Estudos Miñoranos. Victoriano Taibo, col. Monografías, Val Miñor, Instituto de Estudos Miñoranos, 2008.

Foto de Taibo tirada por Bene

CADERNO DE
ACTIVIDADES

Poesía
POMBAS SEN NIÑO
‒Pola túa almiña, moza,
non cantes esa cantiga,
que enche de dores a alma
e o corazón agoiriza;
canta un canto pracenteiro,
un alalá de ledicias,
unha alborada de amores,
de contentos e sorrisas,
desas que o espírito acalentan,
abalan e acaloumiñan.
‒¿Como quere que lle cante
outro canto, miña vella,
se esta cantiga de pena
é o canto que máis me adita?
Salouzo nel de tristura,
esbafo nel a desdita
dos males que me consomen,
das dores que me escravizan,
dunhas angustias mui fondas,
dunhas penas fondonísimas.
‒¿Pois que che pasa, miña nena?
Cóntamo, miña ruliña,
que poida que para ti haxa
alivo e doce menciña.
‒Leváronme os meus amores
para terras arxentinas,
o querer do meu querer,
a vida da miña vida,
o santiño milagreiro

a quen estaba ofrecida.
Deixáronme triste e soa,
salaiando esmorecida
por un amoriño ausente
a quen dera alma e vida:
as meniñas dos meus ollos
se as meniñas me pedira.
¿Cómo quere que lle cante
cantinelas de alegría
se teño o peito magoado
se teño a alma ferida?
‒Canta as túas dores, moza,
cántaas pola túa almiña
nesa triste cantarela
tan doce e tan dorida.
Para eses males, rapaza,
hai unha soa menciña,
se eu a tivera, ben sabes
que agora mesmo cha daría;
mais a miña pobre alma
tamén de amores suspira.
Eu como ti, fun rapaza,
quixen e fun ben querida,
tiven como ti amores
cando era cal ti garrida.
¡Era un mozo tan lanzal
o mozo que me quería!
¡Era tan feito e tan bo!
¡Tan falangueiro! ¡Se viras!
Se aturuxaba de ruada
todas as mozas dicían:
aí vai Estevo da Veiga,
tona e flor da mocería;
se cantaba na regueifa
a regueifa conseguía,
que era sempre o que campaba

nas copias de retesía;
se botaba un alalala,
o bando das cotovías
poida que sentise envexa
nas fragas, entre as chorimas;
e nas degrúas e escrouchas,
nas mallas e nas vendimas,
co seu traballo era sempre
o que máis se distinguía;
e ata os vellos, nas cuestións
de regos para as cortiñas,
de obrigas e de forais,
o seu consello pedían.
Eu queríao cal se quere
á mai que nos deu a vida,
cal o orballo quere as flores,
como o sol lle quere ao día,
cal as brétemas ao monte,
como a loba á súa cría.
E unha noite… ¡moura noite!
leváronmo a terras irtasa,
alén dos mares, moi lonxe,
a terras descoñecidas.
¡E non volveu! Desde aquela,
sen fogar e sen familia,
vagante vou polos eidos
chorando a miña desdita,
sen atopar para as miñas dores
a degarada menciña:
que se a menciña é o esquezo,
¡non esquece quen cobiza!
Canta, nena, os teus amores
na cantinela dorida,
eu non a cantarei contigo,
¡canta pola túa almiña!
Do poemario Abrente

Propostas de traballo
1. Busca no dicionario o significado dos seguintes termos: agoirizar, acoloumiñar, aditar,
salouzo, esbafar, cantinela, cantarela, regueifa, retesía, degrúa, escroucha, irto, vagante e
degarado.

2. Este poema ten como tema principal a emigración. ¿Coñeces algún outro poema que
trate este mesmo tema? Coa axuda do teu profesor, procura poesías de Rosalía de Castro
ou Manuel Curros Enríquez nas que se desenvolva esta temática. Sinala as coincidencias e
diferenzas que atopes.

3. A composición ten forma dialogada: ¿que dous personaxes participan na mesma?, ¿cal
é a postura que adopta cada un deles ante a problemática da emigración?

4. No poema cítanse varios labores tradicionais do agro galego. Indica cales son e explica
en que consisten.

5. Nun momento da composición alúdese ás “terras arxentinas”. ¿A que lugar se está a referir? Coa axuda do teu profesor, busca información sobre o fenómeno emigratorio galego
a este e outros lugares e logo resume, moi brevemente, como viviu o pobo galego esta realidade nos últimos cento cincuenta anos.

Foto de Taibo cando mozo

MOZA GALEGA
Son, nena, os teus ollos claros e amantiños,
cal flores dos liños
dun meigo liñar;
nas súas meniñas a piedade mora,
e a gracia da aurora
teñen no mirar.
Tes, nena fermosa, nas túas meixelas,
alburas sinxelas,
ruibéns do serán;
dos cumes nevados son brancas folerpas,
son rosas abertas
á luz da mañán.
Son, nena, os teus labios caraveis acesos
na boquiña presos
para ben parecer,
e ao falar semellan xiríns que garulan,
e rulas que rulan
de gozo e pracer.
Son os teus cabelos crechos e dourados,
de lampos roubados
á gloria do sol;
claror que aloumiña a túa fronte albiña
cando na cariña
che bica a bris mol.
Son, nena, os teus seos tersos e brandidos,
morosos e erguidos,
niños ruladores,
que no dondo leito que lle fai o teu peito,
van ceibando a feito

cantigas e amores.
Moves o teu corpo lixeiro e gracioso
co abalo xeitoso
da ponla xentil,
que en serán calado, o sopro do vento
pon en movemento,
con beixo sutil.
As túas mans fidalgas, pequerrechiñas,
albas, feituquiñas,
son de luz e escuma
das rías galegas no ensono enmeigadas,
das brancas laradas
do sol que as aluma.
No teu pé miúdo, no teu van estreito,
no teu corpo feito,
enxebre e lanzal,
tes tales feitizos que aos mozos toleas
cando te brandeas
bailando no adral.
E es claror de lúa, e es luz de alborada,
e son da balada
que ao corazón chega
cantando e chorando mainiña e dozosa.
Fada agarimosa:
¡Ti es galega!
Do poemario Abrente

Propostas de traballo
1. Busca no dicionario o significado dos seguintes termos: liñar, morar, ruibén, xirín, garular, crecho, lampo, bris, larada e dozoso.

2. ¿Cal cres que é o tema principal deste poema? Xustifica a túa resposta.

3. Nesta composición empréganse numerosos símiles
ou comparacións para describir a fermosura da moza
galega. Sinala algún deles e explícaos. Fai agora o
mesmo coas metáforas que atopes no texto.

4. Esta poesía desenvolve unha longa prosopografía.
¿En que consiste este tropo literario? ¿Coñeces algunha outra obra galega ou doutra literatura na que
haxa mostras tamén do emprego desta figura literaria? Indícaas.
Cunhas compañeiras docentes no mar de Ortigueira, polos anos vinte

¡LOITADORES DA TERRA…!
¡Loitadores da Terra,
xa comeza a batalla!

nela caeran os corpos,
mais, triunfarán as almas.

As campás, a rebato,
por cumios e chanzadas,
aos bos e xenerosos
con irtas voces chaman.

¡Ai daqueles traidores
xordos á voz da Raza!
¡E tamén ai daqueles
inimigos da Patria,
que covardes deserten
no balbor estrondoso da xornada!

Nas estreitas congostras
e largacías gándaras,
no pinal fungadore
e nas soantes praias,
óese o batido tráxico
das fouces e bisarmas,
e aqueles laios doridos
das gorxas abafadas,
triunfais himnos son xa
que a nova ceifa xubilosos cantan.
¡Loitadores da Terra,
xa comeza a batalla!

¡Loitadores da Terra,
xa comeza a batalla!
¡Contade coa miña vida!
¡Oh se soa abondara
para facere unha terra ceibe e rica
da miña pobre terra asoballada!
Do poemario Abrente

A voz afouta e rexa
que por nosoutros chama
é o berro punxente, arelante e guerreiro
da terra asoballada.
Os tempos son chegados
das esgrevias cruzadas,
van comezare os feitos
que os bardos anunciaran,
a loita será longa,
a contenda afiuzada,

Escorzo de Taibo debuxado por Maside

Propostas de traballo
1. Busca no dicionario o significado dos seguintes termos e expresións: a rebato, chanzada, congostra, largacío, gándara, bisarma, ceifa, punxente, arelante, esgrevio, cruzada, bardo, afiuzado e balbor.
2. Compara este poema co titulado “Os pinos” de Eduardo Pondal e mais o que leva por título “Galicia” de Ramón Cabanillas. Pide axuda ao
teu profesor para conseguir estes textos. ¿Cres que hai semellanzas entre as poesías de Pondal e Cabanillas e mais a de Taibo? ¿Por que?
3. ¿Cal é a actitude que mantén a voz lírica respecto do estado de “pobre terra asoballada” no que vive Galicia? ¿Por qué se di que “os tempos
son chegados”? ¿Que “bardos anunciaran” este feito? ¿Cal é a “Raza” á que se alude? ¿E os “inimigos” da “Patria”?
4. ¿Coñeces algún outro poema patriótico máis actual que se sitúe na mesma liña? Coa axuda do profesor, consegue e le o poema “Deitado
fronte ao mar…” de Celso Emilio Ferreiro e reflexiona sobre a situación da lingua, a cultura e a sociedade galega nos nosos días.

Taibo xunto a Cabanillas, Siguenza, Rey Romero, Iglesia Alvariño e outros en Padrón, en 1956

FEBREIRO
Ao comén era só Deus, xurdio e podente, a demorar na súa mesma eternidade.
E Deus creou o espazo e a materia, e esclareceu as tebras co milagre ollecente da luz.
E con falas secretas fixo xurdir da nada as cousas todas; a Vida, sempre vitoriosa da Morte; e a Morte, decote triunfante da Vida.
E con todas as cousas, entre a Vida e a Morte, sen que ninguén saiba quen é, de onde vén nin para onde vai, xurdiu o Tempo.
Entrou polas portas da existencia como quen entra por unha agra aberta, feito un garelo axexador e entremetido. Non fixo máis que saír
do vurullo e emprendeuna a croio limpo coas estrelas; e aínda ben pequerrecho, e en canto Vulcano
abriu a súa fragua, encargoulle unha afiada gadaña para se ir facendo cursario na sega, pois desde
o berce sentía uns desexos incontidos de seitura.
Xa de mozo íase de ruada polos camiños siderais a cortexar as estreliñas novas e luminosas; pero facíanlle a figa e non lle daban creto, pois inda que o pretendente era aposto e falangueiro, aquel seu
ollar feridor e destemido metíalles o medo no corpo, alporizándolles os longos cabelos escintilantes.
A Vida nunca o quixo, ollábao con xenreira; pero canto máis fuxía del, máis se enguedellaba entre
as súas longas gadoupas raspiñeiras, máis a carón se achaba da Morte, a súa inimiga xurada.
Desbotado de todos, o Tempo víase só. A única muller que o ollaba a xeito, coas súas concas escuradas, e lle sorría cos dentes fanados e amarelados, era a Morte, que camiñaba á súa beira como can
de cego, apegada a el coma un lambizo.
Pero o Tempo era teimoso, xa andaba afeito a saír coa súa, e non meteu o rabo na silveira. Aló, nun
currunchiño do espazo, a súa ollada espreitadora dexergou a Lúa, noviña e namoradeira, arrecendendo graza do seu brillar refulxente, coma un solciño azoso, pequerrechiño e feito, que se esfiaña
en perfebas aloumiñantes de luz.
Vela, decatarse da súa inxenuidade e fermosura, e cobizala, foi todo un:
–A muller e a sardiña, pequeniña –díxose–. E como non hai cousa máis humilde que o amor cando
pretende, feito un suíña riseiro e conquistador, dirixiuse a ela en falas solermiñas, tatexou tremente
ao declararlle o seu cariño, e os seus ollos torvos, vidrados, afeitos só ás traidoras olladas de esguello,
mirárona fite a fite, nun feble sorriso enchouchador e arelante.
E a Lúa, ¡miña xoia! sinxela e cándida, querendosa e tenra, entregoulle as chaves do seu corazón
cheo de amor enxebre e luminoso, inzado de dourados desexos de ditas e benandanzas, quizais pensando que non tiña máis que darlle, nin el, máis que lle pedir.
E casaron. A voda foi de moita sona, e nos torreiros do firmamento houbo festa rachada con
ferreñas e pandeiro e castañolas de prata; mais todo de luz, dunha luz tan varia e morosa que o ceo
semellaba un velaíño roibén multicolor, aurilucente e arxentino.
E aínda as estrelas de lonxe, que por viviren a desencomán non puideron asistir á voda, asociáronse
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a ela co esplendor do seu pestanexar tremelucente, coma un lixeiro choscar de ollos, co que, ao mesmo tempo, quixeran advertirlle á Lúa o perigo que corría.
Nunha risoña pousa do ceo, florecida de encaixes de celestia, entre un boscaxe de sombras mestas e arrecendosas, teceron o seu niño; e
como de adoito, todo foi ben de primeiras. A Lúa sentíase ditosa vendo a felicidade entrar ás mancheas polas portas do seu corazón amantiño,
que un día abrira de par en par, ateigado de risoñas esperanzas; pero ¡ai! froito daquel amor de engano, naceron os doce meses.
Agás o altor, pois eran miudiños coma a nai, da Lúa non herdaron nin res. Foron o Tempo en campaña, en corpo e alma, coa mesma
ollada fera e altiva, e todas as malas calidades do pai, que se revía neles con orgullo, mirándoos coa ruín satisfacción do que ben sabe o que ten
de seu; e se non os alentaba en trapalladas e liortas, gozaba vendo as súas malfeitorías sen lles impoñer a máis lixeira migalla de respecto.
Cando os luceiros vían pasar os meses pitirreando, cismando no mal ou facendo algunha das súas falcatruadas, dicíanse uns aos outros:
–Son o pai cuspido. Son ponlas esgalladas da árbore do Tempo.
E engruñábanse arrepiados.
En van a Lúa, que os acalentara con tanto agarimo, tratou de sobreporse a aquela caterva de gazafellos
remontados, e levalos ao rego da boa crianza e dos bos
modos. O Tempo, feito un esbardallante, opúñase abertamente:
–Son meus –dicíalle asañado–, serán decote
meus. Un día chegará en que se vaian de ti para sempre, a
cumprir a misión que seu pai lles ha encomendar. Endemal quédache só un camiño: calares, sufrires, morreres.
Daquela foi cando a Lúa se convenceu da súa
desgraza; de que non tiña home, de que non tiña fillos; e
comezaron a esvarar a fío as bagullas dos seus ollos
embazados pola máis arnal das dores.
O Tempo, ao seu paso e bafo, envellece todo o
que abrangue a súa ollada de atravesado, e a Lúa veu como o seu brillo se ía esmorecendo, e como na súa face,
antes risoña, fresca e lucidía, debuxábanse agora fondas
engurras escaldadas polo amarguexo doloroso do seu
pranto de desconsolo, que ameazaba secar o manancial
dos seus ollos.
E isto e aínda máis, ocorría cando os meses eran
uns rapacetes espelidos, que en canto foron alteando e estiveron preto de seren homes, as súas desobediencias, talabartadas e arrousadas fixéronse inaturables.
Taibo, nos anos corenta
Para conter aquela culimaia de túzaros estraloxos, o Tempo non tivo que pensalo moito, e ocorréuselle o
que a todos os pais que non saben selo: ¡ansias fóra! que o xugo do matrimonio e a canga das obrigas termara deles.
E os meses casaron. ¿Con quen? Non se sabe de certo, Din que con doce asteroides, inda que ben poden ser contos de Díxome-díxome,
que foi o meirande mentirán que ouviron os nados. O certo é que casaron e que cada un tivo unha rolada de fillos, que todos xuntos sumaron
algo máis dos trescentos sesenta e cinco. E os fillos dos meses chamáronse días.
Mais aqueles doce casamentos equivaleron a unha desfeita familiar. O vencello que ataba os meses a súa nai era só de comenencia, e
dela non se lembraron máis que para desprezala e aldraxala.
E cando o Tempo se veu a soas coa Lúa, puido observar que, a que noutrora fora a muller degorada, era agora unha cousa estraña ao
seu ser, allea aos seus fins e aos seus designios, coa que non se vía xunguido polo máis lixeiro vínculo. Abandonouna, e foise. Sempre seguido da
Morte, que lle choscaba os ollos focos, e facíalle acenos coas súas mans osudas e descarnadas; e á que o Tempo se vía vencellado por fíos misteriosos dos que nunca se puidera ceibar.
A Lúa, morta de pena e sentimento, veunos marchar polos camiños estelares, de ganchete, rindo e parolando como dous namorados de
sempre, como corpo e alma dun mesmo ser, froito das mesmas esencias.

E chorou amargurada a traidoría daquel refalsado que lle roubara a luz da felicidade afundíndoa nas tebras da dor.
Se o pai se revía nos fillos, os fillos espellábanse no pai; e como do que é mal, non hai cousa que ince como o ruín exemplo, os meses, a
quen a maldade lles viña de caste, despois de feito o seu facido, deixaron as súas pobres mulleres, abandonaron, ¡coitadiños!, os fillos, e fóronse
de xolda aberta, nunha trangallada sen freo, cincha nin pexa, a faceren vida pándiga de nugalla e vicio.
Ante este novo batido, que viña a esnaquizar o seu corazón, a Lúa sentiuse muller forte e enteira. Desbotada polo home, rexeitada polos
fillos, soubo sobreporse aos infortunios que a apouvigaban, e consagrouse de cheo a termar das noras e coidar os días, seus netiños. Para todos,
sendo tantos, tiña amor e cariño, a todos os estreitaba contra o seu corazón amante, e todos, ¡bendito sexa Deus!, se acollían gustosos ao seu
achego, e pagaban á avoíña tan agarimoso sacrificio, cos seus lerios inocentes e as súas brinquetas
infantís.
A Lúa víase anovada, sentía remanecer no espírito a dita plácida da súa mocidade, e no
corazón magoado, a renacenza do ben perdido.
Mais aquela felicidade durou pouco. De socato os días fóronse da súa beira, desapareceron.
En van as súas nais chorosas apelidaron chamándoos por camiños e vieiros, en van rexistraron todos os currunchos etéreos. Nin os encontraron nin ninguén lles puido dar razón deles. E cando a
Lúa se carpía abraiada pola mala hora que lle arrancaba da alma os seus amores derradeiros,
nos ámbitos do ceo oíuse un irto rumor de berros e zunidos, unha loita rexa que se desenvolvía
nun proverio desacougador.
Os meses, aguilloados polo tedio que xera a preguiza, inventaran a xogueta. Xogaron o
que tiñan de seu e moito máis que non lles pertencía, e como o xogo é a arte de perdelo todo,
agás a esperanza de ganar, enviciados, remataron xogando os propios fillos.
Febreiro, atolado, arroutado, esixía a entrega dos dous que perdera e que lle ganaran Decembro e Xaneiro. Seus irmáns negábanse a devolverllos; e as estrelas e luceiros presenciaron medorentos a liorta máis sanguiñenta que rexistran os anais sidéreos.
A Lúa non tivo nin traza de medir o alcance daquel feito vergoñoso. Sentiu como se derrubaban as trabes da súa vontade circia, que a mantiña en pé. O seu corazón esgazado cubriuse de
loito e penas sombrizas; quedaron enxoitos os seus ollos a forza de verter bágoas, que lle queimaron e roeron as meixelas; un capelo de branca melancolía envolveuna como unha mortalla; e
agoniada, tremente, foise mirrando paseniño, ensumida en faternas e soidades, deica exhalar o
salaio derradeiro, nun raio de luz dorido e queixumoso.
Os selenógrafos, empeñados en descubrir coa intelixencia e co telescopio o que soamente
Na Praza de Portugal, en Vigo, a fins dos cincuenta
pode esculcar o sentimento, formularon sobre da Lúa diversas hipóteses científicas. Entre outras
cousas din que é un cadáver de astro. Teñen razón, e poida que sexa nisto no único que atinaron. A Lúa é un cadáver, unha lembranza saudosa, que nas tebras da noite, como unha estadea pálida e triste, prevennos contra a maldade cega do Tempo, que non puido perdoar nin a
aquela a quen ben quixo.
Cansos de rifar e loitar, os meses vivían amuados, arredados, ollándose ao lonxe con xenreira. Setembro e Xuño, os máis pacíficos, paseniñamente e a descazón, foron achegándose a seus irmáns e lograron, non sen traballo, que entre eles tornase a concordia e boa harmonía. Só
Febreiro, resentido e teso coma un virote, xuraba e perxuraba que quen lla fixera tíñalla que pagar.

Naquel encomeo ouvíuse no espazo a voz tronante do Tempo, convocando os meses. Acudiron todos, cada un seguido dos seus fillos. Encontraron a seu pai avellado, guedelludo, ruzo e barbuzán, nun desaliño delator de non curanza; mais o seu ollar impoñía pavor, e as súas falas
eran imperiosas. Á súa beira estaba a Morte, submisa e cismante.
O Tempo bradou:
–É chegada a ocasión do voso traballo e esforzo. O Sol, que alumea a noite pecha que todos deixamos caer encol da vosa nai a Lúa, anda na Terra a esparexer brétemas e espertar roseiras. Xa as augas rin no seu seo, e a zunida da selva conxugase co gurgullo das fontes e o rechouchío das aves. O home, señor e dono de todo ben alí criado, precísavos.
Ti, Febreiro, non é moito que te queixes pola perda dos fillos, xa que
eles serán os executantes do voso labor; mais o que se perde nunha deliberada cobiza de obter de ñapa, o que é doutros, ben perdido está.
Consultou a clepsidra que levaba na man, que o mide a el mesmo, pola impresión que deixa o rodar das cousas e dos feitos, e concedeu paternal e autoritario:
–Emporiso dareiche un día máis; pero só o terás de catro en catro anos.
Como é pouco, farei que os teus días medren e se alonguen. En troques
os de Decembro e Xaneiro serán dos máis curtos, para que de escarmento sirva.
E con voz tremelante e chorosa apelidou:
–¡Todos de xeonllos! A vosa nai estanos ollando coa súa face melancólica de perdón e esquezo. Sobre da Morte rexurdirá a Vida; pero a Vida
será decote gobernada polas leis secretas da Morte. E aínda despois de
morta, a Lúa, na súa peregrinación silandeira arredor da Terra, será a
mensura da vosa duración e a ordenadora de sementeiras e recolleitas.
Lembrádevos dela deica a consumación dos séculos, deica o momento
no que Deus, xurdio e creador, sabio e podente, volva as cousas á nada,
Co poeta Xulio Siguenza e outros nun acto nunha empresa viguesa
de onde as tirou co milagre ollecente das súas falas secretas.
Colleu a gadaña, púxolla á Morte nun ombreiro, e faloulle atristado:
–Nós somos o Tempo, que levamos as anadas á maturidade; ti es a fouce, que fará a seitura.
E estendendo solemne o seu brazo e os seus dedos de videira, ordenou:
–¡Ídevos!
E os meses, na compaña dos días os seus fillos, viñeron a Tempo a cumprir a misión que seu pai lles encomendara.
Tras eles, calada, submisa e tráxica, veu tamén a Morte Gadaña.
***
Febreiro é o mes de máis mala sona. E poida que sexa unha inxustiza que se lle fai. Apóñenselle as máis faxeiras calidades, chámanlle uns
home
pequeno fol de veleno, téñeno outros por un tolitates sen migalla de xuízo. O seu carácter irto e erguido, se o tivese, estaría xustificado dabondo
polo mal fado que lle aceda a vida. Mais o que acontece é que sendo tan miúdo, estraña que poida facer con vinte e oito días o que os outros

fan con trinta e trinta e un. Por pequerrecho non se lle quere conceder o dereito a argallar das súas, como se lles concede a seus irmáns.
E para que as prevencións desaparezan, convén saber que a furtarlle o creto contribuíron as vellas misteriosas, cursarias na maldade e na
rexouba, que moran nos fraguíos, aniñadas entre o mesto brual das bouzas centenarias; as vellas derreadas, de mirar retorto, que botan o mal
de ollo; as meigas chuchonas, que zugan o sangue das mozas belidas e escorreitas, deica deixalas caer no colo xeado da morte; a vella do arco
polícromo, sempre á cata das nenas bonitas, a vella que peneira a neve, esparexendo as folerpas coa axuda dos ventos nordesíos... Pois na recadádiva dos ditos argallados por estas malas linguas, soletonas e rexoubeiras, lese:

Unha vella dixo moito:
vaite Febreiriño curto
cos teus días vinte e oito,
que si tiveses máis catro,
non deixabas can nin gato,
nin un corno de carneiro,
nin orella ao pecoreiro.
Do libro de relatos Da agra aberta

Propostas de traballo
1. Busca no dicionario o significado dos termos que descoñezas.

2. Este relato constitúe todo el unha longa alegoría. Investiga e aprende
que é unha alegoría. Logo, indica neste relato que seres son alegóricos e di
que representan simbolicamente.

3. Os relatos que tentan explicar o xurdimento e existencia do Universo
chámanse cosmogonías. ¿Cres que este conto é unha cosmogonía? Coa
axuda do teu profesor, procura información sobre cosmogonías presentes
en distintas culturas e compáraas entre si.

4. Agora crea ti a túa propia cosmogonía. Lembra que para facelo debes
servirte da túa imaxinación e idear unha explicación para o xurdimento
da vida e da súa organización tanto no Cosmos coma, particularmente,
na Terra.

O galego que non fala
na lingua da súa terra,
nin sabe o que ten de seu
nin é merecente dela.
Victoriano Taibo, Da vella roseira

