
TEMA 8: EDUARDO PONDAL
1.-BIOGRAFÍA
Nace en Ponteceso (A Coruña) en 1835 no seo dunha familia de orixe fidalga. Estudou os clásicos 

gregos e latinos e fixo Medicina en Santiago de Compostela. Con Aurelio Aguirre, foi promotor do 

Banquete de Conxo, acto que uniu o 2 de marzo de 1856 a obreiros e estudantes.

Participaba no faladoiro chamado  “A Cova Céltica”, que se desenvolvía  na libraría Carré con 

Manuel  Murguía,  Martínez  Salazar  e  Manuel  Lugrís  Freire,  entre  outros. Alí  coñece  os 

poemas de Ossián (que en realidade eran de James Macpherson) e asume o papel de bardo.

En 1890 baixo a petición do músico Pascual Veiga, Pondal escribe o poema “Os Pinos”. En 1907 

esta peza musicada por Veiga  será estreada na Habana e considerada dende aquela himno de 

Galicia. 

Morreu nun hotel da Coruña en 1917 e foi soterrado no cemiterio de Santo Amaro.

2.-OBRA

Queixumes dos pinos (1886) Poesía Poemas épicos e líricos
Os Eoas (1992) Poesía Poema épico narrativo longo

En 1861 publica o seu primeiro poema en galego (“A campana de Anllóns”) que aparecera no 

Álbum de la Caridad,  onde se recolleran os poemas participantes nos primeiros Xogos Florais de 

Galicia.

En  1877  publica  Rumores  de  los  pinos (poemas  en  galego  e  castelán).  A partir  del  publica 

Queixumes dos pinos totalmente en galego, en 1886.

En 1992 publicouse postumamente a súa obra Os Eoas, na que estivo traballando toda a vida e que 

nunca viu publicada.



3.-QUEIXUMES DOS PINOS

Obra composta por poemas de carácter épico e lírico na que destacan os seguintes elementos:

O celtismo

Pondal defende a orixe celta de Galicia e propón construír coa súa obra unha épica céltica para o 

pobo galego. Toma a  toponimia da Costa da Morte para nomear  antigos guerreiros galegos, 

heroes dun pasado mítico, cuxas fazañas históricas han servir como exemplo de valor cara a un 

soñado futuro glorioso. 

É importante a  figura do bardo como encargado de preservar a memoria da tribo ao tempo que 

exerce de guía do pobo. 

Pondal presenta unha situación na que existe un pasado heroico do pobo galego libre, un presente 

de opresión e escravitude e un futuro, no que o pobo con valor, guiado polo bardo, conseguirá o 

triunfo da liberdade.

O ossianismo

No século  XVIII,  o  poeta  escocés  James  Macpherson deu  a  coñecer  uns  poemas  en  gaélico 

atribuídos  ao  bardo Ossián.  Estes  poemas,  que  en  realidade  eran  do  propio  Macpherson, 

servíronlle a Pondal como  fonte de inspiración  para recrear ese pasado ideal co obxectivo de 

fornecer ao pobo galego un pasado heroico.

A natureza

Vía no panteísmo do pobo galego a principal herdanza dos celtas. Os elementos da natureza cobran 

maior protagonismo: a terra como espazo que comunica co pasado e co futuro; as árbores, como 

guerreiros chantados na terra e á vez movidos polo vento; a propia  paisaxe, que lle serve para 

expresar sentimentos como  o paso do tempo, a soidade, a paixón amorosa, entre outros.

A virilidade

A súa obra está presidida por unha épica militar que enxalza o forte e o enérxico, identificado co 

home, fronte ao débil e feble, personificado na muller. 



4.-OS EOAS
Traballou ao longo da súa vida nesta obra, mais o seu perfeccionismos fixo que non fose publicada 

en vida do poeta (1992).

É un canto épico ao descubrimento de América inspirado en Os Lusíadas de Luís de Camões. 

5.-LINGUA E ESTILO
Emprega unha  linguaxe moi coidada,  estilizada,  que refuga da lingua coloquial.  Usa moito os 

cultismo polo seu amplo coñecemento das linguas clásicas (grego e latín).

Recorre aos símbolos e á adxectivación retórica. Moi preocupado por dignificar a lingua galega. 


