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O século XIX é dunha importancia decisiva na historia da cultura
galega. O galego volve ser utilizado na escrita logo de tres séculos de
silencio. Entre 1863, ano da publicación de Cantares gallegos de Rosalía,
e a década dos oitenta dése mesmo século ten lugar o Rexurdimento,
logo duns tímidos titubeos literarios das décadas precedentes.
Moito antes, sen embargo, atopamos unha producción de textos
imprimidos en galego, máis de ton político que literario, pouco numerosos pero duriha certa continuidade, que polo seu discutible valor literario, por non dicir nulo, suscitaron un certo interese na historiografía literaria, única disciplina que polo de agora se vén ocupando da
tradición escrita de Galicia, dado que se bota de menos aínda unha historia da sociolingüística desta lingua. Estámonos a referir a unha serie
de textos publicados en xornais ou separadamente, durante os períodos revolucionarios de 1804-1814, 1820-1823, 1840-1842 e 1846.
- A primeira cuestión que se debe formular é o porqué dunha aparición tan súbita, sen comentario ningún, destes textos, sobre todo na
primeira destas fases, nunha situación de ausencia case total dunha tra-
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dición de uso escrito do galego (situación que, dado o estado actual
das investigacións sobre este aspecto, debemos suponer). Unha resposta parcial, en efecto, vennos dada pola propia cronoloxía e polo propio
contido político destes textos, aparecidos nos períodos dos máis violentos movementos sociais e políticos. En gran parte están xustificados pola intención dos líderes das diferentes correntes políticas de ganar para si a aqueles que coñecían únicamente o galego, é dicir, os
labregos e a xente das capas sociais máis baixas das cidades. ¿Poden ser
considerados asemade como expresión dun galeguismo prematuro e
dunha toma de conciencia da individualidade lingüística e étnica galegas? Unha análise pragmática destes textos permitirá, sen lugar a dúbidas, sacar conclusións sobre o seu lugar na historia da escrita do galego e mais a súa función histórica e social en cada un dos períodos
respectivos.
•
¿Cales son os textos en cuestión? Sen enuméralos todos, cito sobre
todo unha chamada en verso ós mozos recrutas dun Jabrego que foi
soldado, Un labrador que foi sarxento ós soldados do novo alistamento, de.
1808, unhas cartas dirixidas á Gaceta Marcial y Política de Santiago, de
1812 e 1813, uns breves artigos e unhas poesías aparecidas neste xornal
e noutros, e diálogos, como Proejas de Galicia ' de Xosé Fernández y
Neira, quen fai a loanza da bravura dos galegos na loita contra as tropas francesas, a Conversa no adro, a Conversación entre os compadres Bertolo e

Mingóte asinado por R. F., publicados estes dous últimos na Gaceta antes mencionada, e outros aínda2.
Escollín tres textos para a miña análise que me parecen particularmente interesantes polas súas implicacións sociolingüísticas e pragmáticas. O primeiro, publicado o 29 de setembro de 1813 co título
"Artículo comunicado" na Gaceta Marcial y Política de Santiago (pp.
859-860). En realidade trátase dunha carta dirixida ó redactor. Desde o
comezo o autor preséntase caracterizándose como un labrego de condición modesta e sen formación:
Eu solle Xán de Mingucho, que vivo no lugar dos Abruños, é
escríbolle esta po lo que levo dito, a mais porque oín decer que
moitos levan correspondenza con bustede sin verse. Eu, aunque
son borrico sin poderme espricar como quixéra, por non ter a sabenza estrutiva, no me faltan os sentidos pra difrenciar é conocer as
cousas.
Xorde de seguida a cuestión de como un home de semellante condición social sabe ler e escribir, coñecendo o analfabetismo xeral dos
labregos galegos daquel entón e, se verdaderamente sabe escribir,
1. Fernández y Neira, José. Proejas de Galicia explicadas bajo la conversación rústica de los dos com-

padres Chinto y Mingóte. A Coruña, 1810; reimpr. A Coruña, 1893.
2.Vid. Vázquez Cuesta, Pilar. 1980, p. 729. Prosa Galega, 1976.
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por que non o fai, como todo o mundo, en castelán, a única lingua
na que se aprendía a ler e a escribir daquela. Aínda nos podíamos
preguntar: ¿por que escribir un texto en galego se todos os que saben
ler un xornal comprenden o castelán, e os que non o entenden non
saben ler? Hai unha serie de contradiccións aparentes relacionadas
coa publicación deste texto en particular (os outros casos analizados
máis embaixo parecen máis claros) que fan pensar que se trata máis
ben dun texto creado con fins de propaganda política dirixida a xente
que coñecía únicamente o galego. Sen embargo, hai indicios que rebaten esta hipótese. En primeiro lugar a presencia de expresións de
carácter popular:
os pobres nunca sacaremos a albarda debaixo da barriga coa caristía
que... sufrimos...
... si bustede soupéra como lie saben a certos lagartos amales, é que
cara lie ponen...
En correspondencia con isto está o feito de que os fenómenos e os
problemas políticos son evocados dunha maneira persoal, vividos
nunha experiencia concreta e sen recorrer a termos políticos abstractos
(agás o de Patria):
Algún vecino meu conozo quelle saleu o ferrado á trinta reas;
daquí sale a nosa desdicha é a ruina dos mais que se vician nesta engañifa.
Neste sentido tamén, o autor evoca as calamidades sociais que sofre o país a partir dun desagradable suceso que a el mesmo lie ocorre: a noite pasada peláronlle seis carballos para vender a cortiza ós
curtidores:
Estou de mal xácer, porque nesta noite pasada unhas malas almas me esfolaron seis carballos que tina moy estimados, como o están facendo á outros moitos, solo por vender a casca ós coireiros
das frábecas.
Destas palabras tírase a acusación contra os que arruinan os montes
para o seu proveito vendendo a cortiza, a explotación dos montes e
prados comunais polos señores, o sistema de rendas que arruina ós labregos, a hipocrisía dos cregos, para rematar cunha exhortación do
noso escritor denunciando con vigor todos estes feitos descritos
nunha trintena de liñas:
Por Dios diga bustede sobre de todos estes asuntiños, que piden pronto remedio en favor da Patria, o que he preciso con viveza
é enerxia, xa que Dios lie deu talento é craridad.
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O escritor conténtase con exponer os feitos políticos en non máis
dunha frase, non se percibe o desexo de convencer a ninguén.
Outro feito que fai pensar na autenticidade popular do texto é a
presencia de pasaxes metadiscursivas ñas que o autor fai o comentario
da súa acción de escribir indicando que podería dicir máis aínda. É este un proceso oral que nos remite a un autor pouco afeito á escrita:
Escríboulle esta po lo que leva dito...
Molto tina que decerlle sobre desto é outras cousas...
Sobre desto podía vusté falar moito...
Eu si vexó fai caso das miñas advertencias ireille dicindo o que
alcance é sepa; pero si vexó me desprecea non falarei mais; pero
non calarei hasta que dé á entender os puntos quelle cito.
Un último detalle: o autor declara que el escoita os discursos do xornal:
Elle tanto o que lie me alegra oir os seus discurriméntos da Gaceta.
Todos estes datos fan pensar que a carta é un verdadeiro documento de opinión popular, dictado quizáis a alguén que sabía escribir, ou
promovido por un liberal que quería presentar, por razóns de propaganda política, este testemuño da "voz popular". Quizáis o autor se
sentise con máis ánimos polo feito de que o xornal tivese. publicados
xa algúns fragmentos en galego.
Escollín este primeiro texto para a miña análise porque permite deducir certos criterios de identificación do autor. En efecto, de non se
tratar dunha estrataxema ben elaborada, poderíase considerar unha lista de características "de autenticidade popular" que dan unha certa
probabilidade ó conxunto; consideradas illadamente, sen embargo,
non son demasiado pertinentes. Estas son:
—Presencia abundante de expresións populares, co seu corolario.
—Escasa presencia ou ausencia total de termos políticos abstractos.
—Carácter altamente persoal da exposición.
Frecuente recurso a pasaxes metadiscursivas.
O segundo texto que vou analizar é unha carta dun tal Ramón
González Senra, publicada o 5 de febreiro de 1812 (pp. 17-21) no mesmo xornal. Jenny Brumme' fixo xa unha análise pragmática deste texto, daquela, engadiremos aquí únicamente algunhas reflexións partindo dos criterios que acabo de citar.
3. Brumme, Jenny. "Langzeitwirkungen der Franzósischen Revolution: Der Spanische
Unabhangigkeitskrieg (1808-1814) ais Katalysator für die Entwicklung des Sprachbewusstseins
in Galicien, Katalonien, auf den Balearischen Inseln und im Land Valencia", in Linguistiscbe Arbeitsberichte 62, 1987, pp. 70-87.
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O autor revélase como alguén que non posúe formación retórica,
identificándose así eos labregos:
Eu non sei falar con retrónicas, porque non andiben na escola
dos jesuítas...
... os señores nos trataban como animalias...
' Hai, sen embargo, moitos indicios que nos permiten poner en dúbida esta procedencia social. Certo é que o texto conten tamén metáforas
e imaxes expresivas que se poderían clasificar como populares, como
porexemplo:
catro benadantes e sacamantas que polo regular foron criados e lacayos dos Señores... seus compinches e testaferreos...
Chama sen embargo a atención, en contraste co que acabamos de
ver, a presencia de moitos termos e expresións abstractas (sobre todo
políticas) que non aparecían no anterior documento analizado: escravitud, captividá, vassallaxe, obriga^ón, repúbrica, dignidad e vertú, vender os empreos de justicia, bornes honrados e conterráneos, noso aumento efelicidade...

O tema ^ o decreto, vivamente aplaudido, das Cortes con respecto
á elección dos xuíces locáis polas propias entidades— está desenvolvido dunha maneira sistemática e detallada, cun encadeamento lóxico
dos argumentos amplamente discutidos, sen saltos bruscos dun tema a
outro. O autor debe ser, xa que logo, alguén que posúe experiencia e
dominio da escrita e da argumentación ante o público. Probablemente
se trate dun liberal, interesado en particular na sorte económica de Galicia, o que se deduce da acusación contra os señores que non utilizan
as súas rendas para o ben do país ("os ricos é Señores burros, lacazás,
que non fan bo uso das suas rendas") e que non as invisten, como fan
os holandeses, na construcción de navios.comerciáis:
Estes vergalleiros-non podiañ facer cada un seu barco para que
os gallegos que iban á Castilla é outras partes á perder o tempo, fosen as Indias á buscar tanta riqueza como hay ala, así como fan as
demais naciós? que oín decer en Cais unha vez que un reyno que lie
chaman Holanda, que non e mais grande nin millor que Galicia, fixéra mais de dous mil navios en poucos anos, e andaba levando é
traendo dun lado para o outro como os maragatos, é ganaban millos como térra.
Parece evidente que se trata dun texto escrito non por un humilde
galego senón máis ben para os humildes galegos, pensando nos labregos, sobre todo. Trátase dun instrumento de propaganda política e
non dunha expresión da opinión popular. Amosa, cando menos, unha
certa conciencia rexional que noutros escritos da mesma época (pense-
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se ñas Proejas de Galicia, citadas con anterioridade. Vid. tamén Bochmann t) se expresa dunha maneira máis explícita aínda.
O~ último texto analizado é o diálogo publicado sen título (a colección Prosa galega de 1976 ' titúlao "Conversa no adro") na Gaceta Marcial o primeiro de abril de 1813 (pp. 318-324). É unha conversa entre
catro labregos que un lector anónimo do xornal di ter escoitado un
domingo despois da misa nunha aldea vecina e logo escrito conforme
o que lembraba. Aquí a cuestión do autor presenta un menor interese
posto que se trata dun xénero moi ó uso na época en calquera lugar
onde os movementos revolucionarios procuraban instruir ás xentes ignorantes desde o punto de vista político para arrástralas ñas accións
desexadas polas forzas hexemónicas respectivas. O diálogo polo que
citei con anterioridade outros exemplos galegos contemporáneos permite afondar na argumentación e responder de antemán a todas as posibles obxeccións. O feito de que se trate de persoas de orixe popular
permite a posibilidade de converter preguntas, obxeccións e réplicas
en formas fácilmente comprensibles e mesmo persuasivas polo seu carácter expresivo, o que nun texto de prosa liñal resultaría moito máis
difícil. No caso de Italia, Leso6 ten descrito diálogos similares destinados á educación política de xentes de falas dialectais pertencentes á
Emilia ou á Toscana. Tiñan que ser lidos estes textos en voz alta e ñas
prazas públicas ou diante das igrexas os domingos e festivos, como indica tamén a nota introductoria da pretendida testemuña da nosa
"conversa" galega:
habiendo salido a fuera de la ciudad, me quadro oir misa ayer domingo en una parroquia distante de aquí una legua, y al salir de ella
vi en el atrio un gran corro de labradores, y acercándome a ellos
observé por un largo rato una acalorada disputa que tenían.
É como unha exhortación a aproveitar estas ocasións para a lectura
pública desta clase de textos.
O tema do diálogo que estamos a considerar é o cambio da Rexencia por outra aínda máis radical e tamén a abolición da Inquisición. O
portavoz do liberalismo procura convencer ós seus camaradas das excelencias do novo réxime facerido unha presentación concreta dos abusos cometidos polo antigo Réxime, os cregos e mais os señores:

4. Boschmann, Klaus. "Galicia en el ciclo revolucionario español del siglo XIX y el nacimiento del galeguismo", Trienio n° 13, maio 1989, pp. 119-129.
5. Prosa Galega 1. Cátedra de lingüística e Literatura Galega. Universidade de Santiago. Editorial Galaxia, Vigo, 1976.
6. Leso, Erasmo. "Note sulla retorica giacobina" in Retorica e política. Atti del II Congreso italo-tedesco (Bressanone 1974), Padova, 1977, pp. 141-159.
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a Rexencia pasada quiría temos os olios fechados, é que vivisemos
decote coma negros escravos, é esto tiñalles contó: os frades pra
pasearse, encherse, regalarse, beber bo vino, comer bo pan branco
(e nos broa escarolada) e que no nos arregrasen; ¡mama frade! e como chese reririan dos canonegos que quedaron sin ó voto. E a
moitos dos sinores pra vivir coma sánganos, arreando en nosoutros
coma besta de bagaxé, ou coma si nos tuveran comprados, sendo
que agora po la Constitusón todos somos iguales.
Atópanse aquí, sen embargo, unha serie de termos abstractos que
poderían facer máis feble o efecto persuasivo do texto, como Constitusón, decrarasón, discurrir, escravisar, lustrar, igual, inversón, répreca, e que

confirman asemade a hipótese da construcción intencionada do texto
por un autor moi instruido.
Creo que estes exemplos chegan para concluir que os primeiros textos modernos en galego tiñan por fin único a instrucción política e o
achegamento das capas máis populares non castelán falantes ñas accións políticas da Guerra da Independencia e da primeira revolución
española. Calquera outra interpretación que quixese ver en todo isto
un signo prematuro do Rexurdimento sería moi aventurada. Queda
ben claro que os movementos da guerra antinapoleónica e as revolucións de 1808-1814 e 1820-1823 espertaron unha conciencia rexional
tamén en Galicia, como escribe Barreiro Fernández "a Guerra de Independencia serviu de catalizador na toma de conciencia da nosa singularidade histórica" 7, Por vez primeira na historia moderna Galicia
ten un gobernó autónomo, la Junta Suprema del Reino de Galicia de
1808 e 1810, e o interese pola civilización, pola historia, pero sobre todo pola economía propias da rexión fortalécense nesta época. Con todo, semella aínda lonxe unha conciencia lingüística galega. O problema da lingua non aparece como tema nos escritos da rexión; non
acompaña ningún comentario ó respecto nin ningunha xustificación a
estes primeiros textos. Son textos redactados para a xente humilde e ignorante (raramente por xente humilde), sen a máis mínima intención de
facer do uso público do galego unha norma. A marxinalización do galego reprodúcese pola marxinalidade social daqueles ós que van dirixidos estes textos. Son a expresión dunha política lingüística negativa
aínda en relación co galego que non era admitido, alómenos esporádicamente, máis que coma un simple instrumento para a comunicación
de ideas.
Isto non quere dicir que a contribución destes textos ó desenvolvemento do uso escrito do galego sexa nula: sen intención nin vontade de o facer, os seus autores e iniciadores marcaron un fito, o uso do
7. Barreiro Fernández, X.R. Historia de Galicia. IV. Edade Contemporánea. Editorial Galaxia,
Vigo, 1981, p. 243.
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galego escrito foi desde aquel entón unha realidade. Desde este punto
de vista, desde esta creación dun substrato de escriturabilidade, podemos mesmo dicir que estes primeiros textos modestos en galego moderno prepararon o Rexurdimento da segunda metade do século
XIX.

K. B.

