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OS BRINDOS NA POBRA DO BROLLÓN 

Unha ollada tan só  uns cincuenta anos atrás, e podemos comprobar como se 

transformou  a vida e moi especialmente no rural. A sociedade  na que se criaron os 

nosos avós contaba con valores, crenzas, costumes….que foron cambiando pouco a 

pouco considerablemente. 

No rural a vida era dura; os fogares carecían das comodidades de hoxe: non había auga 

da traída, nin cuartos de baño cos accesorios actuales. A calefacción era a cociña na 

que había unha lareira na que se facía o lume no chan  e se cociñaba. Tamén 

colaboraban os animáis que durmian nas cortes, xeralmente no baixo das casas.  

O medio de vida era a labranza para o autoconsumo. Non había maquinaria e 

contaban con poucos aperos para facer as tarefas con comodidade; a mayoría dos 

traballos facianse á man,  roturabase a terra cos bois e o arado e o medio de 

transporte das colleitas  era o carro.  Os traballos das colleitas tamén se facían á man; 

coidábanse os soutos para a obtención da castaña e xurdian  traballos como a varea, a 

seca nos sequieros, a pisa…o cultivo do pan daba lugar a traballos como a seitura, a 

malla, outros traballos como a vendima, a colleita da herba para darlle ao gando nas 

cortes… Os traballos  facianse en comunidade, entre tod@s os veciños convertíndose 

ás veces nunha festa. Algunha delas, como a malla, a esfolla do millo ou a matanza,  

encerran  tradición e propiciaban situacións idóneas para os contos de medo, cantigas, 

lendas… 

A vida no campo transcurría sen presa, pero acompañando aos traballos, había 

momentos para o lecer e as celebracións de datas que son hoxe unha tradición a 

conservar en Galicia: estamos a falar do magosto no mes de novembro, os cantares de 

reis, o entroido cos compadres e as comadres, os maios… 

As feiras, as festas das parroquias eran tamén os lugares de divertimento da mocidade, 

aos que tamén había que ir andando en pandillas, pois nin había tantas carreteras e 

menos coches. 

Outra  celebración eran as vodas,  ás veces facianse de noite ou de madrugada…pero 

moitas outras había unha celebración; despois da ceremonia da igrexa viña un xantar 

de festa para todos na casa da noiva, e despois faciase un baile. O padrino, 

normamente o país da noiva repartía tabaco para os homes e a madriña rosca. Pola 

noite xuntábase a mocidade e ían cantar diante da ventá do novo matrimonio e aquí 

aparece o brindo. 

 Pola noite cantábanse unhas coplas improvisadas á carón da ventá da casa dos 

noivos….estas coplas reciben o nome de brindos. Estas persoas que tiñan o arte de 

improvisar chamábanse  brindeiros. O nome de brindo non está relacionado con 

brindar con copas. 
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O brindo é un canto que ademáis leva consigo a arte de improvisar. Tiña a función de 

pedir o tabaco ou a rosca da voda e honrar aos noivos. A diferenza da regueifa, tamén 

un canto coa arte de improvisar, pero que se presenta como unha disputa, o brindo é 

sempre un eloxio. 

Solía haber dous brindeiros: un que viña de fóra e o brindeiro de dentro. Estes 

brindeiros derrochaban inxenio e respecto nas súas composicións, creando estrofas 

que cantaban para homenaxear ou honrar á xente da voda, pero en ningún caso faltar 

ao respecto. 

Ao longo da noite os brindeiros de dentro tirabanlle cigarros aos brindeiros de fóra e 

pasábanse a bota de viño de man en man. 

Mapa do Brindo 

Este tipo de canto improvisado foi importante nos concellos de Oencia (León), Caurel, 

O Cebreiro, Lóuzara, O Incio e Pobra do Brollón. 

Aquí, na Pobra do Brollón, deixáronnos unha boa pegada Álvaro e José Veloso 

Valcárcel  de Forgas. Recóllense varios brindos no libro “Os últimos brindeiros de 

Forgas” de Xosé Lois Foxo. Mencionaban como mestre brindeiro a Lisardo Veloso, 

tamén de Forgas. 

En cada comarca había brindadores con sona. Na Rexoá era famoso o Brindeiro Sixto 

Fernández Parada, pai dos músicos que formaron a orquesta da Rexoá; en Lóuzara tiña 

zona Bautista Campo Celeiro de Bustofrio 

En Ferreiros recolléronse brindos de José Parada Aira para as publicacións de músicas 

do Caurel. 

Os cantares de Pepe e Álvaro  recollen o sentir da vida rural na postguerra. Como xa 

dixemos, a vida do labrador basábase no esforzo; pero pese á dureza dos traballos 

facianse traballando todos os veciños xuntos,  moitas veces cantando. 

Os cantares de Pepe e Álvaro abarcan ademáis do brindo outros xéneros como as 

coplas de cego ou romances, parrafeos, rondas, de seitura e aninovo e reis…. 

Moita desta información sacámola do libro “Os últimos brindeiros de Forgas” que 

recopilou Xosé Lois Foxo. 

E tamén de dúas estupendas brindeiras que nos visitaron no colexio o pasado 22 de 

febreiro: Alba e Sara  

Queredes saber como se fai un brindo porque é improvisado pero segue unha 

estrutura: 
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Son coplas de catro versos de oito sílabas. E para crealo estes son os pasos: 

1º: Empézase polo último verso, pois aquí vai a idea principal 

2º: Riman o segundo co cuarto (pode ser asonante ou consoante) co que despois do 

último hai que facer o segundo. 

3º: Despois, faise o terceiro que soe ser contestación. 

4º: Por último, faise o primeiro. 

A nós só nos queda agradecer a este equipo de compañeiros e Mestres  de Vila de 

Cruces a vosa presenza   e o despertar en nós a indagación acerca dunha actividade no 

neste concello dos antepasados e como non aos brindeiros da Pobra que xa non están 

pero que crearon historia; grazas a eles somos un presente con raíces que nos 

alimentan para seguir medrando e seguir pois facendo historia…. 

A vida no rural mellorou, o progreso chega tamén aquí…nembargantes hoxe moitas 

son as aldeas nas que xa non queda xente, unha delas é Forgas…neste pobo só hai 

xente en épocas vacacionais ou de descanso…A  Nós gustarianos  que os pobos 

medren en vez de ir a menos, e por suposto, non queremos que se perda parte desta 

historia que enchía os pobos de vida. Así que esperamos saber camiñar con seguridade 

e poder apostar por un futuro que nos  permita  vivir no lugar no que medramos e non 

ter que marchar….  

 


