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• 

SOBRE O POEMA 
I 

AUTOGRAFO DE E. PONDAL 

Hai anos, no histórico Salón de Carlos V, do convento de S. Fran

cisco de Santiago, existía unha vella biblioteca aluída: edicións duplica

das da gran biblioteca conventual, libros de relixioso.s falecidos. etc., 

pendentes da súa posible incorporación á biblioteca central. "'unha das 

miñas visitas a aquel entón misterioso local atopei un libro bastante dete

riorado: Eduardo Pandal! Queixumes d' os pinos, La Coruña, Latorre y 

Martínez Eds. imprenta de La Voz de Galicia, 1886. Tratábase dun volu

me de 225 páxinas. 

Reparei na adicatoria manuscrita: HA su muy caro e inolvidable ami

go, e! eminente poeta Dn. Luis Rodrfguez Seoane, el autor"'. E dentro 

unha pequena folla doblaba contendo unha poesia tamén manuscrita: 

HA miña Bohemia". Sorprendeume a identidad e de rasgos gráficos coa 

adicatoria. A parte da posibilidade de que se tratase de dous autógrafos, 

intrigoume a notable diferencia de redacción entre a poesía manuscrita 

e a publicada. ¿Trátase dun borrador ou quizais dunha reelaboración pos-
" terior á publicada en l886? O meu xuício é un esbozo que ncn acada 

aínda a perfección de "Feros corvos ... " O título "A miña Bohemia", qu'e 

non figura nesta primeira edición, imprimía ó posible autógrafo unha 

expresiva e reveladora forza autobiográfica. 

Libro e autógrafo, en probable perigo de desaparición polo seu ~a

mentable estado de conservación e carácter precario daquela biblioteca, 

pasaron a formar parte do pequeno lote dos meus l/ex libris'" personais. 
~ . 

Acompañáronme sucesivamente por terras padronesas, zamoranas, vene-

zolanas, noiesas e muradanas. sempre pendente de comprobar a súa au

tencidade. Ofrezo gustoso a información ós estudiosos da obra e perso

nalidade do bardo bergantiñán. 

Humberto Castro Soto 

Conwento-Residencia de S. Francisco de Louro-Muros 
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VERSION PUBLICADA EN 1886* 

Feros corvos de Xallas, 

que vagantes andás; 

en salvage compaña, 

sin hoxe nin mañán. 

¡Quen poidera ser voso compañeiro, 

poI-a gándra longal! 

Algo de vago e fero 

do meu ser no profundo 

eu levo, com' as brétomas 

dos curutos escuros; 

e unha ruda e salvage 

incrinación dos seres vagamundos. 

Algo do rudo vento 

q' azouta o cabo Ougal; 

do salvage miñato, 

que leva o vento soán; 

e con nobre ufanía, 

o esquivo mato registrando vai! 

Algo das vagas hrétomas, 

algo das uces altas, 

algo dos libres corzos 

e das feras bandadas 

dos corvos vagamundos, 

ques' espallan de XaUas poI-as gandras . 

* * * 
(llunha páxina anterior) 

Ou da term de Xallas, feros corvos, 

que vagantes andás; 

sin pensar no destino, 

sin hoxe nin mañán. 

i Quen poidera ser vos o compañeiro, 

poI' agres~e 'soedá! 

* En Queixumes dos pin~s, páx. 155. 

/ 

AUTOGRAFO 

Sí, eu levo uns estraños sentimentos 

do ánimo no profundo; 

os instintos da brétomas e os ventos, 

e os costumes dos corvos vagabundos. 

Algo da vela branca e alongada 

que dobra o cabo Ougal; 

do salvaxe miñato que vagando 

anda c' o vento soán. 

Eu levo como da gandra espaciosa 

a espesa cerrazón; 

albergue fixo e certo nunca túven, 

nin sei a donde vóu. 

Ou corvos do pinal de Forcaride; 

fraga an tiga e cerval; 

en espírito, voso compañeiro 

sempre fun, en verdá. 


