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Memorias dun neno labrego 

(1960) de Xosé Neira Vilas é 

un dos libros referentes da 

literatura galega. 

Trátase dunha novela que se 

desenvolve arredor dunha 

serie de temas estruturados en 

torno á realidade social do 

campesiñado galego da época.  

Salientamos os seguintes: a 

conciencia de clase que nos é 

amosada a través dunha dobre 

realidade antagónica, a aldea 

fronte á cidade, Balbino e 

Manolito exemplifícana á 

perfección; a extrema 

relixiosidade das aldeas, coa rigorosa presenza do loito, en 

contraposición co Entroido; a emigración que asoma como unha clara 

limitación para o mundo dos nenos, só reservada ao mundo dos 

maiores; as ilusións da nenez, vinculadas á amizade de Balbino con 

Pachín e con Lelo, ás romarías ou ao posterior rebusque; a 

marxinación do idioma galego, claramente presente na escola; o 

culto á morte, así como a tradición dos velorios; a presenza dunha 

madurez temperá, reafirmada co seu primeiro emprego, sancristán, 

ou as perspectivas de futuro, co xuramente de querer ser alguén o 

día de mañá; o espírito rebelde ante a pobreza e as inxustizas en 

xeral, o que deixa translucir  un fondo realismo crítico. 

Guía de lectura [nº 6] 

Memorias dun neno labrego 

de  Xosé Neira Vilas 

Esta guía non pretende ser 
unha guía exhaustiva, nin 
meterse en análises 
técnicas ou estilísticas. 

Con ela só queremos facer 
unha serie de suxestións 

Esta guía 

(prescindíbeis) para que o 
texto se converta nun 
pretexto para a 
comunicación. 
Comunicarse cun libro na 
man ou cos seus ecos na 
memoria... 

   “Eu son... 

Balbino. Un rapaz da aldea. Como quen 
dis, un ninguén. E ademais pobre...” 

Así principia Memorias dun neno labrego 
(1961), o libro máis lido da literatura 
galega, traducido, entre outras linguas, ao 
alemán, chinés, portugués, castelán, ruso, 
italiano, checo, inglés, francés, catalán, 
éuscaro... ; e do que estamos a celebrar o 
cincuentenario. 

Nace Xosé Neira Vilas en Gres (Vila de Cruces), en 1928. De 

familia humilde, labrega, coma Balbino, compaxinou nos anos de 

infancia e adolescencia a escola co traballo no campo. De vizosa 

formación, vai cursar estudos de Comercio por 

correspondencia. En 1949 emigra á Arxentina, 

na capital, Bos Aires, entrará en contacto coa 

intelectualidade galeguista exiliada. Casa coa 

escritora cubana Anisia Miranda, fundando 

entrambos a editorial Follas Novas dedicada á 

edición e distribución do libro galego en 

América; en 1961 trasladan a súa residencia a 

Cuba, illa na que cursará estudos de Filosofía e 

Letras, na Habana, comprometéndose co proceso revolucionario; 

en 1969 puxo en marcha na capital cubana a Sección Galega do 

Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Cuba, 

conseguindo deste xeito reunir un dos fondos bibliográficos 

galegos máis ricos de América.  Logo de trinta e un anos na illa 

caribeña, xa xubilados, ambos regresan a Galicia 

para viviren en Gres onde actualmente Neira 

Vilas dirixe a Fundación que leva o seu nome. 

 Outras obras narrativas:  

Cartas a Lelo (1971), Xente 
no rodicio (1965), Camiño 
bretemoso (1967), Historias 
de emigrantes (1968), A mu-
ller de ferro (1969), A Marela Taravela 
(1976), Aqueles anos do Moncho (1977)... 

http://gl.wikipedia.org/Neira_Vilas 

http://bvg.udc.es/ficha_autor. 

http://www.aelg.org/ 

http://www.fundacionxoseneiravilas.com/ 

Unha breve biografía 

O ciclo do neno de Xosé Neira Vilas 

A nosa cinza de Xavier Alcalá 

Xoguetes para un tempo prohibido, de 
Carlos Casares 

Casas baratas, de Manuel Riveiro Coello 

 

O pai de Migueliño (1977) de Miguel Castedo 

Las Hurdes, tierra sin pan (1932) de Luís Buñuel 

Deza, cine galego: 

O Santuario do Faro (1976) de Daniel G. Alén 

Entroido en Brandariz (1978) de Daniel G. Alén 

Cantigas da emigración (1980) de Daniel G. Alén 

Fiadeiras de Zobra (1981) de Daniel G. Alén 

 cine 5 suxestións de… 

Narrativa Suxestións de… 

 Memorias dun neno labrego é un referente 
na nosa literatura. Foron varias as causas do 
éxito deste libro. Por un lado, na época en 
que se publicou eran poucos os libros en 
galego e iso facía que se leran cunha gran 
devoción.  Por outro lado, a temática, a vida 
dun rapaz de aldea, era moi atractiva para 
moitos lectores e lectoras que coñecían esa 
realidade.  
En 2011 a sociedade galega é totalmente 
diferente mais a obra de Neira Vilas aínda 
nos emociona porque aínda nos recoñecemos 
na curiosidade inocente de Balbino... 
O protagonista, Balbino, escribe os 
pensamentos máis íntimos que non se atreve 
a pronunciar en alto por medo á reacción da 
xente... 
Ao lermos o libro dámonos conta por que 
Balbino non pode expresar eses 
pensamentos. Ao longo de toda a obra  o 
protagonista  fará reflexións profundas sobre 
a realidade na que o silencio é o mellor 
compañeiro... 
Neira Vilas consegue que a primeira 
sensación  sexa de simpatía cara ao neno sen 
decatármonos que Balbino  ten a capacidade 
de dicir a verdade sen complexos e 
prexuízos, dunha forma directa aínda que 
estea a falar da hipocrisía da sociedade... 
Memorias dun neno labrego seguirá a ser 
unha obra lida e querida polos lectores e 
lectoras porque nos chega ao corazón con 
frases cheas de optimismo como: Pero para 
min é milagre todo. Dende as pingueiras da 

chuvia ata o canto do grilo. 

http://www.terraetempo.com 

Memorias dun neno labrego 

Suxestións sobre 

teatro 5 suxestión de… As Memorias  na crítica 

literaria 

...é unha obra testemuñal, de xorda 
rebeldía contra a vida de esmagamento que 
atura o labrego galego. O protagonista vai 
contando en primeira persoa a súa vida 
infantil..., Xavier Costa Clavell en “Los 
gallegos”. Xerais (1983). 

...a través da visión dun neno que narra en 
primeira persoa, desenvólvese unha implacable 
crítica da sociedade adulta e da prostración e 
abandono do medio rural, empuxado á dolorosa 
experiencia migratoria. Anxo Tarrío Varela en  
“Literatura galega. Aportacións a unha historia 
crítica”. Xerais (1994). 

..reflicte o mundo pechado no que se 
desenvolve a infancia de Balbino: a 
incomunicación do neno en medio dese mundo 
hostil é o que provoca o seu soliloquio escrito, 
como un recurso para baleirar o seu corazón. 
Ramón Gutiérrez Izquierdo en “Lecturas de 
nós”. Xerais (2000). 

...son a resposta lúcida dun asoballado ao 
asoballamento. Nelas Balbino fainos ver que a 
orde de cousas herdada pode ser modificada 
porque as cousas ... “acontecerán segundo nós 
queiramos”. Xesús Alonso Montero no ‘Proemio’ 
ás Memorias dun neno labrego. Ediciós do 
Castro (1976). 

http://www.youtube.com/watch?v=lahky27SZoY 

O Migueliño de Cousas, de Castelao. 

O Lelo de Memorias dun neno labrego, de X. Neira Vilas. 

O Braisiño de Manuel Casado Nieto. 

O Toño de Cartas a Lelo, de Xosé Neira Vilas. 

O Suso de Xente ao lonxe, de Eduardo Blanco Amor. 

O Elías de Xoguetes pra un tempo prohibido, de Carlos 

Casares. 

O Moncho d’Aqueles anos do Moncho, de Xosé Neira Vilas. 

O Xoán d’A nosa cinza, de Xavier Alcalá. 

O Nmógadah de Arnoia. Arnoia, de X. L. Méndez Ferrín. 

Balbinos na literatura galega: de Balbino a  

Nmógadah 

Que podes ampliar en: 

1ª Edición. Buenos Aires, 1961. Cuberta de Luís Seoane 

Memorias dun neno labrego (2011), de Cándido Pazó 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Neira_Vilas
http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=XosNeira&alias=Xos%E9+Neira+Vilas&solapa=obras
http://www.aelg.org/Centrodoc/GetAuthorById.do?id=autor258
http://www.fundacionxoseneiravilas.com/portada.php
http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=623
http://www.youtube.com/watch?v=bE_F2FDeaTA&feature=related
http://www.axenciaaudiovisualgalega.org/public/index.php?seccion=oficinaproduccion/ficha_empresa.php&id_empresa=809
http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=862
http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=861
http://canletv.agadic.info/curta/cantigas-de-emigracion/
http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=864
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1373&seccion=5C:/Users/Paio/Documents/1º%20BachLOE
http://www.youtube.com/watch?v=lahky27SZoY


 

 

A marela tarabela 

A Marela Tarabela  

Perdido 

[...] Na véspera dérame meu pai unha somanta por 
lle enfarruscar a cara con feluxe ao neno do señor. 
Un rapaz moi limpiño que come pantrigo, bebe leite 
con café e non se ten que erguer cedo pra levar o 
gando a pacer... “É o neno do señor e abonda”... 
que se eles queren, nós teremos que deixar as casas 

e as leiras. 

... Tiven mágoa de min por ser un neno pobre.  

Propostas: A fuxida de Balbino como a 
interpretas? E a do pai?  

O pantrigo, o caviar dos pobres, ao que alude 
Balbino, é un claro exemplo de diferenza de clase. 
Tes constancia de que na actualidade se están a 
incrementar as demandas nos comedores sociais? 
Es consciente do problema da fame negra no 
mundo?   

O Xudío 

Diante ía un home coa cruz... E despois o 

estandarte, santos,  [...] 

... A Virxe do Carme ten un arco moi lucido que lle 
regalou Mosteiro dende Cuba. O Xudío tiña dito que 
“o Indiano faría mellor dando eses cartos aos probes 

da parroquia ou mercando libros prá escola”. [...] 

... Fuxín da procesión... fun dar á aira do Xudío... 

- Pois velaí tes: a xente que vai rezando tampouco 
atende ao que fai. Uns, cavilan no hórreo baldeiro, 

na contribución... [...] 

- ... Ninguén pensa pola súa conta. Pensar é 
pecado. Pedir xustiza, verdadeira xustiza, é pecado. 

E tamén é pecado ter ideas... 

Propostas: A fonda relixiosidade aldeá aparece 
ao longo da novela, e aquí bate coas opinións libres 
do Xudío. Cres que a relixiosidade extrema coarta 

a liberdade de pensamento?  

No fragmento utilízase o termo “Indiano”. Sabes 

cal é a súa orixe?  

O Xudío é un exemplo da tradición dos alcumes 
como método de identificación local, non só dunha 
persoa, senón dunha casa familiar. Coñeces a 
xente que aínda hoxe se identifica co alcume? Que 

connotacións pensas que poden ter os alcumes? 

Memorias dun neno labrego: suxestións de lectura 

Eu son... 

Balbino. Un rapaz da aldea. Coma quen dis, un 
ninguén. E ademais pobre. Porque da aldea tamén é 

Manolito, e non hai que lle tusa, ... 

No verán ando descalzo... Érgome con noite 
pecha, ás dúas ou tres da mañá, para ir co gando, 

restrebar ou xuntar monllos. [...] 

No inverno, frío. Ganas de estar arreo ao pé do 

lume... Faladorías de neves e lobos... 

Que saben disto os nenos da vila!  [...] 

A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os 

cans ouvean e a xente morre ... 

... Nacín e crieime na aldea pero agora síntoa 
pequena, estreita... Teño pensamentos que non lle 

podo contar a ninguén... Por iso escribo... 

Propostas: Balbino reflexiona sobre a súa 
condición de neno marxinado, mergullado nun 
mundo hostil que, ás veces, lle impide vivir a 
infancia. Como imaxinas esa infancia de Balbino? 
Con que nenos o identificarías actualmente? 

O capítulo alude ás “faladorías de neves e 
lobos”. A que cres que se refire? 

Por outro lado, a estreiteza da aldea provoca en 
Balbino unha reacción de pesimismo. Como 
valoras esa reacción? Que supón para Balbino o 
feito de escribir? 

Procesión pola rúa Colón. Lalín, contra 1940. Lalín, cen 

anos en fotos II. SED. 

 

 Da Galicia de Balbino á 
Galicia de hoxe (Memorias 
dun neno labrego 50 
aniversario), coordinación 
José Antonio Aldrey Vázquez e 
Luís Fernández Ríos. 
Deputación de Pontevedra, 

2001. 

 

 

 

 Neira Vilas e as Memorias... 

Bibliografía básica  

As Memorias... na Rede 

http://www.youtube.com/results? 

http://chiscos.net/f1/memorias/
memorias_dun_neno_labrego.html 

http://gl.wikipedia.org/wiki/
Memorias_dun_neno_labrego 

http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp? 

http://gl.wikipedia.org/wiki/
Memorias_dun_neno_labrego 

http://vimeo.com/13054880 

http://www.terraetempo.com/artigo.php? 

 Xosé Neira Vilas y Memo-
rias dun neno labrego: 
acercamiento a la novela 
gallega más popular de 
la segunda mitad del si-
glo XX, de Corinne Son. 

Edicións do Castro, 2001. 

 Cartas a Balbino: homenaxe a Xosé Neira Vi-
las, 2011, Xunta de Galicia. Coordinación Con-

cha Blanco. 

 La visión de Galicia en Xosé Neira Vilas, de Ma-

ría Lucas, 1977, Edicións do Castro. 

 A recepción inmanente na obra de Neira Vilas, 

de Dolores Vilavedra, 1990, Edicións do Castro. 

 Do A ao Z con Neira Vilas, 2010, María Canosa, Eve-

rest Galicia  

O meu amigo 

O padriño non era coma a outra xente... era 
diferente... 

- Que é un amigo? -
pregunteille ... 

... “Un amigo é o mellor 
que hai neste mundo, se o 
é de certo”. “Val máis ter 
amigos que ter cartos”... 

... os máis deles son de 
comenencia... 

Os da casa poden ser ou 
non amigos dun. Ser nai ou 
pai non ten que ver con ser 
amigo, penso eu. Disque 
don Leopoldo é amigo dos seus fillos,... Son 
costumes da vila. [...] 

“Os amigos hai que coidalos como se coida 
unha anada”... Lelo era un amigo de certo... 

Propostas: A amizade vista como un 
complemento perfecto, non só das relacións 
sociais, senón da madurez persoal. Cal é a túa 
experiencia persoal sobre a mesma? É certo 
que hai moito de comenencia no ámbito da 
amizade?  

No capítulo tamén se fala dunha dobre 
concepción das relacións familiares: da 
amizade proxenitores-fillos na vila, mais non 
no rural. Como sentes ti dita relación? 

Sancristán 

[...] Unha noite escoitamos ladrar o can. 

Petaron á porta. Era Xaquín do Relanzo... [...] 

Tratouse que Xaquín tiña que darme no 

comezo un traxe... E así o fixo... 

- Ben se ve que a metade do mozo está na 

tenda... 

... O que é a roupa! Trátano a un segundo o 

ven por fóra... 

Propostas: O primeiro emprego do neno 
Balbino, sancristán, un feito de madurez 
temperá. Hoxe fálase moito da explotación 

laboral dos nenos e nenas. Que sabes disto? 

Balbino tamén reflexiona sobra as 
aparencias, a raíz do seu traxe novo. Por que 
moitas persoas pretenden aparentar outra 

realidade diferente á que lles toca vivir? 

O xuramento 
Algús veciños téñenlle tema a Serafín, o 

enterrador. [...] 

- Cavila nisto –díxome: o mundo é unha roda, e 
nós facémola andar... Eu enterro mortos... 
Outros escriben libros, fan pontes ou gobernan 

naciós. Pero hainos que non fan branca ... 

... Xurei pra min que cando chegue a grande 
farei cousas de valemento pra non morrer de 

todo cando morra... 

 

Propostas: Hai profesións menos consideradas 
socialmente ou mesmo cun certo estigma. Que 

profesións che tiran máis? 

Balbino, un Balbino certamente maduro, xura 
que vai ser alguén o día de mañá. E ti que 
agardas do futuro? Cres que Balbino-Neira Vilas 

logrou o cumprimento do seu xuramento? 

A pedra 
[...] Manolito era moi ruín... Os probes, decote 

perdemos. A xustiza non está da nosa banda....

[...] 

- Veis aquel harapiento? 
Es el hijo de nuestro 
casero. Un cagarolas. 

Un... 

... Anagueime, collín un 
cantazo e guindeillo con 

moita forza... 

O señor alí estaba no 
patio... Meu pai xemía 
mentres me arreaba coa 

corda... onde cadrase... 

Souben que non tiñamos 
cartos pra pagar o lerio de 
Manolito, ..., e tamén que o señor falara de 

botarnos... 

Propostas: Os abusos de Manolito acabaron coa 
paciencia de Balbino, amosando unha actitude 
de rebeldía social, simbolizada na pedrada. 
Consideras desproporcionada a súa reacción? E o 

posterior castigo?  

A mala distribución da riqueza coidas que é 
unha causa máis que suficiente para a protesta 

social? 

Destino 
Hai quen di ... Que andamos por camiños 

mallados... [...] 

... Hai xente de dúas 
castes: a que manda e a 

que é mandada. 

[...] Sabe que se me dá por 
ler e tráeme libros. Teño xa 

dezaoito... 

Agora non falo comigo 
mesmo. Cóntolle a Lelo, o 
meu amigo, o que antes 
poñía no caderno. E a vida, 
mentres haxa correo, ten 

pra min outro carís. 

Propostas: O destino do 
que se rebela confrontado 
ante as desigualdes. Cres 

no destino ou coidas que é froito da debilidade 

humana? 

O amor pola lectura como relax e como 

formación. Gústache ler? Tes libros na casa? 

Antes o correo tradicional para as relacións 
socias. Hoxe as redes sociais na internet. Formas 
parte delas? Tes o teu perfil en twitter, tuenti ou 

facebook? 

Díaz Pardo, Isaac: Bal-

bino e o correo.  
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Cousas da vida. Castelao 

http://www.youtube.com/results?search_query=memorias+dun+neno+labrego&oq=memorias+dun+neno+labrego&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=63l8062l0l8742l19l19l0l15l1l0l217l716l0.2.2l4l0
http://chiscos.net/f1/memorias/memorias_dun_neno_labrego.html
http://chiscos.net/f1/memorias/memorias_dun_neno_labrego.html
http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=249
http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://gl.wikipedia.org/wiki/Memorias_dun_neno_labrego
http://vimeo.com/13054880
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1373&seccion=5
http://gl.wikipedia.org/wiki/Concha_Blanco
http://gl.wikipedia.org/wiki/Concha_Blanco


 

 

Loito 

Meu tío Braulio morreu de desgraza... E houbo 

que poñer loito. Todos coma curas... [...] 

O derradeiro Entroido... paseino na casa... Vin a 

mascarada dende o taboleiro. 

Diante chegaron os “correos”. Eran catro... 

Petaron á porta. Meu pai abriu e díxolles: 

- Non hai entrada. 

... as máscaras non darían os “vivas”..., nin nada 

diante da nosa casa...  

Cando rematou o Entroido, unha mañá foron 

todos á igrexa. Con caras de ferreiro... [...] 

Dixo a madriña que o cura lles luxou a testa a 
todos cun chisco de borralla, ... Como non sexa un 

castigo por térense divertido no Entroido! 

Propostas: O loito vincúlase á práctica social de 
manifestar exteriormente a morte dun familiar. 
Que imaxe tes hoxe do loito? Exteriorízase ou só 

se interioriza? 

Balbino lémbranos o Entroido dos Xenerais do 
Ulla. Coñecelo? Tes coñecemento doutros 

Entroidos tradicionais?  

Os grandes 

Debe ser boa cousa chegar a grande. Os grandes 
son donos de si e do mundo. Fan e desfán, ... [...] 

Nós vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. 
As cousas éntrannos polos ollos, pola boca, polas 
orellas, e queremos adeprender o seu nome e 
significado. Mais non sempre o logramos... 

Propostas: Paralelismo entre o mundo dos 
adultos e o da infancia e adolescencia. Como ves 
o mundo dos adultos? Tes présa por selo? Estás 
satisfeito da túa aprendizaxe no seo da familia? 
As túas preguntas son sempre ou case sempre 
respondidas? Ou  non hai moita comunicación na 
casa? 

América 
Fai moitos meses que meu irmao Miguel marchou 

pra América... [...] 

- E a tía Carme guindoulle o seu derradeiro 
consello, ..: 

- Ten tino coas mulleres! [...] 

- Cando medre, voume pra América —dixen.  

E meu pai atalloume: 

- Cando medres adeprenderás un oficio e farás 
vida aquí, sen andar batendo o zoco polo mundo 
adiante. [...] 

... América é un ichó... Primeiro pérdense 
costumes, xeitos de vida... [...] 

... cambian a fala trocándoa por unha 
requinaeterna que nin eles entenden.... [...] 

... Se da noite pra mañá non deixasen saír a 

ninguén, fariamos unha revolución... 

Propostas: A crise actual ponos de novo no 
camiño da emigración. Tes algún familiar 
emigrado recentemente? Que supón para ti o 

feito de emigrar? 

O desexo de rachar o fío migratorio énos 
presentado a través do pai de Balbino dun xeito 
revolucionario. Con que movementos históricos 
ou recentes relacionarías este espírito  

rebelde? 

O capítulo tamén nos mostra unha imaxe 
estereotipada da muller. Como coidas que se 
nos amosa esa imaxe: Como débil? Como 

sentimental? Como unha harpía? 

Pachín 
Nun tempo disque falaban os animais. 

Andrómenas... [...] 

...Hai moitos homes e mulleres que parolan na 

mesma linguaxe e tampouco se entenden. [...] 

... Pachín si que falaba. Á súa maneira... Tiña 

entendemento de persoa. 

Propostas: A literatura fantástica oral e escrita 
está chea de animais que falan. Que personaxes 
desa literatura lembras? 

O can, animal tradicional de compañía, tamén 
o é de axuda no traballo. É o mesmo un animal 
de compañía ca unha mascota? Que papel cres 
que xoga cada un? 

Rebusque 

Pasou a festa do Carme sen que eu puidese ir ao 
souto... O loito... semella un adival que me 

atafega. [...] 

... Tocaba a banda de Arca e maila de Ribeira, e 
a xente bailaba... Aturuxos cantigas, berros de 
nenos; ulido a polbo. Todo chegaba ata min... 

[...] 

Pedro Chosco rebulíame nos ollos... [...] 

Erguinme ben cedo... Outros rapaces 

acostumaban ir tamén ao rebusque,... 

... Xa voltaba prá casa,..., cando me bateron os 
ollos nunha cousa que relucía... Era unha caixiña 

de pau... [...] 

Quedei coma un papón ollando a caixiña. Que 

xoguete máis pavero!.. 

Propostas: Balbino vive unha época de 
esplendor para as romarías tradicionais e as 
orquestras. Sentes paixón polas orquestras ou 

coidas que é cousa do pasado?  

E o rebusque que finalidade tiña? O achado 
dunha caixiña axiliza a imaxinación de Balbino 
ante o que el chama un xoguete! E hoxe, como 

reaccionan os nenos ante os xoguetes? 

Tes oído falar de Pedro Chosco? Que sabes do 
mesmo? Coñeces outros personaxes míticos 

galegos? 

Traducións 

A Marela Tarabela 

 

Alto dos xenerais 

In http://www.geocities.ws/valdoulla/coplas.html 

A Banda de Arca, fundada en 1865. In http://
bandadearca.com/a-banda/historia/ 

Eladia 

[...] Lémbrome do día que cheguei por 
primeira vez á 
escola. Levoume 
miña nai pola 

mao... [...] 

... Ás veces non 
vai ningún. “Con 
que adeprendan 
a poñer o seu 
nome pra fozar 
n a  t e r r a 
abóndalles”, di 

a xente. [...] 

Moitos rapaces 
lataban; non ían á escola porque tiñan medo. 
E porque non entendían o falar de don 

Alfonso... 

O Xudío, ... un día ... díxolle... 

- ... Se non entende váiase pró seu país. Nós 
non imos trocar de lingua... A doutrina que a 
adeprendan na casa, se os pais queren. A 

escola é pró que é. [...] 

...  Á volta de pouco, chegou Eladia. 

... E fala galego connosco. Eu deseguida lle 

collín cariño... 

Na miña casa estaban abraiados cos 
esforzos que eu facía pra ir tódolos días á 
escola. Moitas veces téñome erguido ás tres 

da mañá pra escadullar ou xuntar monllos... 

Un día Eladia non apareceu na escola... 

Na miña casa puxéronse ledos porque eu, 
un rapaz tan novo, ía á escola no lugar da 

mestra... 

Propostas: O capítulo móstranos como era 
antano a ensinanza nas aldeas. Es 
consciente das dificultades que tiñan os 

nenos de antes para poder ir á escola?  

Coidas que hoxe está normalizado no 
ensino o uso e a aprendizaxe do galego? E 

na sociedade? 

Que opinas das manifestacións do Xudío 
sobre o galego e sobre a presenza da 

relixión no ensino? 

Balbinos 

Memorias dun neno labrego 

O fumazo 

Ese ano deixáronme ir. E eu sentín un 
desafogo coma se houbese medrado de 
súpeto... [...] 

... E nós veña de atizar as herbas, mentres 
mozas e mozos, collidos pola mao, brincaban 
por riba do fumazo dicindo: 

“Sálvame 

lume de San Xoán 

Que non me morda cadela nin can”. [...] 

...Polo camiño atopamos algús mozos que 
arrastraban cardos a medio chamuscar. Disque 
os guindan nos tellados pra escorrentar as 
meigas. 

Proposta: Tradición e folclore para 
achegármonos á lumieira de San Xoán. Que 
coñeces desta celebración?  

A morte 

... A morte é coma un vencello cordial. 
Diante dela sentímonos irmaos. E os que non 
se falaban, fálanse e axúdanse cando hai 

defunto... 

Pouco a pouco foron vindo cuase todos prá 
cociña. Primeiro comeron e beberon a 
embute, e alí se quedaron, sentados darredor 
da artesa... Alguén sacou unha baralla e 
comezaron a xogar... Cando se fartaron da 
xogueta déuselles por contar contos. Ríanse a 
cachón. Eran os mesmos que bagoxaban e 

rezaban pola tarde... 

Propostas: Transcendencia e tradición 
ante a morte, vista como un elemento máis 
da vida. Que pensas dos velorios de antes, 
tal e como nolos describe Balbino? E hoxe 

que prima, a hipocrisía ou a franqueza?  

Castelao: Cacharela de San Xoán: 
galiciaespallada.com 

http://insuabarqueiro.blogspot.com/ 

 

Balbino con Pachín, na encrucillada da Praza 
da Mariña coa rúa Memorias dun neno 
labrego, en Lalín. Obra da Escola de 
Canteiros de Pontevedra. 

Foto: Carlos Míguez Macho 

Lareo, Paco: Balbino, neno labrego. 2011 

Tempo de medar en Friufe, 

Merlín; Agolada. Foto: http://

aquamlatam.blogspot.com/ 

http://www.geocities.ws/valdoulla/coplas.html
http://bandadearca.com/a-banda/historia/
http://bandadearca.com/a-banda/historia/
http://www.galiciaespallada.com.ar/festa_de_san_xoan.htm
http://insuabarqueiro.blogspot.com/2011/06/os-velorios-tristeza-para-uns-festa.html
http://aquamlatam.blogspot.com/2009/12/tempo-de-medar-en-friufe-merlin.html
http://aquamlatam.blogspot.com/2009/12/tempo-de-medar-en-friufe-merlin.html

