
 

 

60 anos de “Memorias dun neno labrego” 

 
 

Eu son Balbino. Un rapaz da aldeia. Coma quen dis un ninguén. E, ademáis, probe”. 
 

Con estas sinxelas palabras, unha auténtica declaración de principios, dá comezo 
un libro considerado o “supervendas” da literatura galega, con arredor de 600.000 

exemplares vendidos dende a súa publicación até hoxe.  En efecto, esta aconteceu 
un 5 de xaneiro de 1961 en Bos Aires, polo que hogano celebramos con moita 

honra o aniversario dunha obra coa que, segundo moitos críticos literarios, nace a 
literatura galega para nenos e adolescentes. 

 
Segundo testemuño do propio Xosé Neira Vilas,  a segunda lectora do libro foi a 

súa dona Anisia Miranda e o primeiro, o camareiro do café onde o escribiu. Coa 

humildade que o caracterizaba, o autor e “pai” deste neno (máis ben, o seu alter 
ego) declarou no seu momento que “cando un libro se traduce, pouco importa o 

autor. Importa que se saiba que é dun país que ten unha lingua e unha cultura 
propias”. E así, foi traducido a moitas linguas: ruso, italiano, inglés, francés, 

portugués, catalán, vasco, romanés, búlgaro, ucraíno, lingua maia, asturiano, 
alemán, … 

 
Precisamente en Alemaña esta obra se converteu no primeiro libro español en ser 

incluído nunha colección de literatura universal. Do mesmo xeito, tamén se fixo 
unha versión en esperanto e outra no sistema Braille. E dende hai uns anos, o 

contacontos Cándido Pazó está a realizarlle unha homenaxe á dita obra, cunha 
interpretación híbrida, entre monólogo e teatro unipersoal. 

 
Cando eu era cativa sempre me atraían aqueles libros de Neira Vilas, Castelao, 

Blanco Amor, Pondal, Rosalía de Castro e un longo etcétera, que meu pai tiña 

colocados nos andeis do seu despacho de avogado, mesturados con obras de 
Dereito romano, civil, os inconfundibles Aranzadis, ...  e que atesouraba como o 

ouro gardado polos mouros, collendo como símil a fantasía de Álvaro Cunqueiro. 
 

Mi padre achegoume a ese universo da palabra dun home da aldea, cun galego 
enxebre, tenro, auténtico, que recollía o mellor sentir da nosa esencia. 

Dende entón, espertou en min o feitizo por unha lingua fermosa, cargada de 
eufonía. Sendo nena, considerei a este Balbino o meu heroe particular e grazas a 

el comprendín que protestar, rebelarse contra o que é inxusto, non era unha tacha, 
senón unha marca de carácter, un pouso de insubmisión que nunca debemos 

esquecer. 
 

Agora, como profesora, sempre lles digo aos meus alumnos que “Memorias dun 
neno labrego” é un libro que todo rapaz galego debería ler, porque para 

comprender o presente temos que coñecer o noso pasado e ademais, a pesar de 

que foi escrito hai sesenta anos, poden tirar leccións de vida exemplarizantes 
dalgúns dos personaxes: como o valor da amizade, representado en Lelo; o Xudío, 

que lle aprendeu que o que importa na vida é ser honesto e solidario; ou Serafín, 



o enterrador, que lle comentou ao rapaz que, deixando feito algo de valor nesta 

vida, un non morre de todo. E dende logo, a mellor lección dánola o propio Balbino 
quen, coa súa rebeldía, demostrou que non era un ninguén, senón que moitos de 

nós nos identificamos coa súa afouteza. 
 

Como declarou o poeta alemán Rilke “a verdadeira patria do home é a infancia”, o 
que somos de maiores é o reflexo da nosa experiencia vital nesa idade da inocencia 

e do descoñecido. Por iso, ao leren esta obra, os mozos desenvolverán unha 
especial sensibilidade que lles fará encarar a vida con ollos de homes e mulleres 

de ben. 
 

Quero agradecerlles aos meus alumnos Fuco González Prego (2º BACH B), Beatriz 
Pena Macho (2º ESO A) e Francisco  Ríos García (2º ESO A) a súa colaboración na 

parte artística desta humilde, aínda que merecidísima, homenaxe a esta efeméride 
tan relevante das nosas letras. 

 

Xa para rematar, tiven a inmensa fortuna de coñecer a D. Xosé Neira Vilas (nunca 
me atrevín por respecto a empregar o hipocorístico co que gustaba que o 

nomeasen, “Pepe”) en persoa e nel puiden ver o meu admirado Balbino. En efecto, 
nunha fermosa mañá dun 8 do mes de novembro do ano 2013 puiden escoitar as 

palabras dun home honesto, bo e xeneroso, guerreiro da palabra, que fixo que un 
neno pobre, mal pecado, que como dixo outra grande, Rosalía de Castro, en “Adiós 

ríos, adiós fontes” “hastra  lle dan de prestado/  a beira por que camiña/ ó que 
naceu desdichado”, tivese un oco de seu na literatura universal de protagonista 

infantil e xuvenil. 
 

Moitos parabéns, Balbino! 
A Coruña, 27 de xaneiro de 2021 

 
Teresa Pastor Novo 

(Profesora de Lingua galega e literatura) 


