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Palabras para non perder  
Nos textos do poeta Ramón Cabanillas atopamos palabras inspiradoras e formas propias da fala de 

Cambados que cómpre non perder.   

Para comezarmos setembro con ánimo e forza… 
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) SETEMBRO 

A língoa é o noso escudo. Ninguén, seia a que seia a forza 

asoballante en que se encoste e o poder de que dispoña, 

conquerirá trocar a espiritualidade d-un pobo nin afogar a súa 

fala, que é a chave da porta da súa libertade e o facho que 

alumea o seu roteiro de eternidade.  
 

R. Cabanillas (1876-1959) 
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En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) OUTUBRO 

O seseo, que é un fenómeno xeral no galego de Cambados, aparece especialmente nas primeiras obras de Cabanillas, tanto o 

explosivo (angasos, simiterio) coma o implosivo (lus, calis), como explica nos seus estudos  sobre a lingua do poeta o 

profesor Francisco Fernández Rei. 

Palabras para non 
perder 
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Palabras para non perder  
Cabanillas, aínda que nado en Fefiñáns, creou  parte da súa obra en Cuba, onde residiu entre 1910 e 

1915. Na Habana publicou os poemarios No desterro  e Vento mareiro. A este último  libro pertencen os 

versos de Camiño longo, metáfora dunha vida e un dos poemas máis musicados das letras galegas.  
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) NOVEMBRO 

Camiño, camiño longo. 

A choiva, a neve e as silvas 

enchéronme de friaxe, 

cubríronme de feridas... 

¡Camiño longo 

da miña vida! 

  R. Cabanillas (Vento mareiro) 
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Palabras para non perder  
Nos textos do poeta Ramón Cabanillas 

atopamos palabras inspiradoras e formas 

propias da fala do Salnés para non perder.  
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) DECEMBRO 

Os que ides á deriva polos mares 

entre as revoltas augas en fervenza, 

sen naucheiro, temón nin lumiares 

da noite treboante na mourenza, 

se buscades do porto o lezne abrigo 

fuxindo do traidor vento inimigo 

e das roibas sereas ós cantares 

poñede a presa rumbo a este relanzo: 

       Ó pé destes altares 

       atoparedes prácido descanso.            

   R. Cabanillas Do abrente ó serán 
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Palabras para non perder 
Nas paisaxes dos versos de Cabanillas hai múltiples 

referencias ás terras e ao mar de Cambados, como o 

piñeiral que está no puntal de Tragove, que os mariñeiros 

vellos da zona coñecen como Bico do Cabo—, un piñeiral 

zoador e barulleiro… 
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) xanEIRO 

A neve nos curutos, 

a brétema no val, 

o sol bicando as veigas, 

o vento no pinal, 

este berro de loita 

extenden polo chan: 

¡Esperta e érguete axiña 

Terra de Breogán!           

                                R. Cabanillas (Terra, Vento mareiro) 

¡Pinal de Tragove! 

   ¡Fungador, impoñente pinal 

que te enrugues altivo, 

rei da soedá, 

ó frente o misterio calado do ceo, 

ós pés o mistéreo bruante do mar! 

   ¡Repouso encantado 

das tardes do vran!    

      R. Cabanillas (Á sombra do pinal,Vento mareiro)  
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Palabras para non perder  
Palabras vivas aínda hoxe en Fefiñáns e que Cabanillas usa por primeira vez na historia do galego escrito, son, entre outras,  velaíño, tremesiño e labarear. A forma 

velaíño é voz viva tamén en Rianxo, o que explica que estea ben documentada en obras dos rianxeiros Castelao e Dieste. Cabanillas emprega velaíño no sentido de 

“lixeiro, delicado” tanto nos primeiros libros (“rosas velaíñas”, “fungar velaíño”,“vento velaíño”, “alentar velaíño”) como nos últimos libros (“velaíñas follas dunha 

rosa”, “luz velaíña”). Actualmente utilízase en Cambados en expresións como “estar velaíño” ou “ter un sono velaíño” para se referir á persoa que non dá durmido por 

mor dunha preocupación ou dunha ansia, ou simplemente dise de quen ten un sono moi lixeiro. En Rianxo é sinónimo de “suave”.  

 Francisco Fernández Rei., en Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o mar da Arousa 

FEBREIRO En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) 
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En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) MARZO 

Palabras para non perder  
Dise que Cabanillas foi “o poeta necesario”, unha voz imprescindible para a reivindicación 

da lingua galega que emprenderon as Irmandades da Fala. E tamén para a defensa dos 
intereses de Galicia e da xustiza social. 

¡Irmáns! ¡irmáns galegos! 

¡Dende Ortegal ó Miño 

a folla do fouciño 

fagamos rebrillar!  

 

 

Que vexa a Vila podre, 

coveira da canalla, 

á Aldea que traballa 

disposta pra loitar. 

             R. Cabanillas (Himno) 
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En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) ABRIL 

Palabras para non perder  
A morfoloxía dialectal do galego occidental é a que usa Cabanillas na terminación -án para nomes e 

adxectivos masculinos e femininos sen facer distinción: meu irmán/miña irmán, mañán, levián. Tamén 

nos plurais en –ns: irmáns, cans, corazóns. Poñemos aquí algúns versos nos que usa estas 

terminacións.  

      É Merlín o profeta, o celta armoricán 

      dos silvos e das lumias ollado por irmán. 

 

             Na empresa da cristián irmandade 

            

  vento maino e levián 
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Palabras para non 
perder  Álvaro Cunqueiro, que 

ocupou o lugar de Cabanillas na Real 

Academia Galega, dixo del: 

 
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) MAIO 

Foi un gran poeta. Cantóu o país seu na lingua propia, perpetuamente fresca, como erba de vran. Cantóu os santos, os héroes, 

os amadores, os mariñeiros, os labregos, os mendiños, as rosas, o viño, os piñeiros, o mar, e tamén a espranza humá, e os 

soños. Era un poeta dunha calidade máis antiga da que agora se leva. Foi o derradeiro, antre os grandes poetas galegos, en 

empregar pra decir a poesía voces case sacramentáis, xeitos solenes e vaticinios. Díxolle ao seu pobo fermosos cantos, unhas 

veces irados, outras entusasmados, e tamén íntimas confesións de corazón a corazón, e sempre pasmando a todos coa beleza 

descoberta no ácio, na roseira, no vento, no silencio, como un soño de pombas do seu Cambados.  

Álvaro Cunqueiro (Discurso de entrada na RAG, 1976) 
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Palabras para non perder. Bo verán!   
 

En galego, o curso enteiro 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Ramón Cabanillas (Cambados) XUÑO 

Todo é repouso e paz e sereidade 

nestora do serán, doce e belida, 

e a mesma terra, morta do cansanzo 

de dar voltas e voltas polo espazo, 

semella estar detida, 

 

 

pro, ansia do porvir e relembranza 

do que o tempo levou, a Saudade 

rachando a fusca e triste escuridade 

prende lume ó luceiro da Esperanza.  

 

R. Cabanillas Do abrente ao serán 


