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Abstract
Two versions of Eladio Rodríguez González’s «O puzo do Lago»

Eladio Rodríguez González como poeta formou parte do que Don Ricardo Carbalho
Calero denomina «epígonos», isto é, autores nados entre 1860 e 1870 que continúan a
obra dos mestres do século XIX, Rosalía, Curros e Pondal, sen aportacións ou innovacións
notables; escriben nunha época na que predomina o movemento poético modernista pero
nin o cosmopolitismo nin o parnasianismo nin o decadentismo chegaron, en xeral, a
influencialos, seguindo coa corrente de poesía tradicional decimonónica nunha liña
romántica e rural-realista; Fernández del Riego sitúao no grupo de poetas que marcan o
paso do século XIX ao século XX entre os que están autores como Lamas Carvajal.
Publicou dous libros de poemas en galego, Folerpas, editado por Martínez Salazar en
1894 na Coruña, e Oracións Campesiñas editado en 1927 na Imprenta Roel da mesma
cidade; seis poemas pertecentes a este segundo libro foran xa publicados en 1922 no
número 9 da colección de novela mensual Céltiga de Ferrol, dirixida por Xaime Quintanilla,
baixo o título de Raza e terra, constando de 12 poemas. Unha plataforma activadora da
cultura galega foi a celebración de certames literarios e Eladio Rodríguez, como moitos
autores da súa época imbuídos polo ambiente galeguista, utilizouna de maneira continuada,
sendo a cidade de Betanzos onde se estreou e tamén onde máis premios conseguiu. Foron
dous os certames literarios promovidos polo periódico local Las Mariñas nos anos 1886
e 1887, resultando premiadas cinco composicións, no primeiro, «O puzo do Lago» e no
segundo, «Os horfos da emigración», «O puzo do Barco», «As festas da miña terra» e
«Arrenégote moda», todas elas publicadas posteriormente no seu primeiro libro Folerpas.
Baixo o lema de patria, fides, amor, este xornal, coa mesma pretensión dos convocados na
Coruña en 1861, pretende axudar ao renacemento da literatura galega inaugurando en 1886
os primeiros Xogos Florais que se celebraron na cidade das Mariñas. Presentáronse ao
primeiro certame 31 composicións adxudicándose o premio de Honor ou Flor natural ao
poema co tema da emigración «(Probe Jan!, probe Janiño! (probe gaiteiro de Bayo!» de
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Enrique Labarta Pose. Eladio Rodríguez foi premiado na modalidade IV coa «Pluma de
plata» pola mellor lenda da Virxe, referente a Galicia, escrita en verso e titulada «O puzo do
Lago», presentada co lema «Eu non quero ir a Betanzos/gana-lo prémeo ofrecido/sinón
pra lembrar somentes/o que temos esquecido». A composición de Eladio Rodríguez,
denominada polo secretario do xurado Salvador Golpe como «una joya más en la literatura
regional», manifesta a predilección do autor polos costumes galegos e os seus profundos
sentimentos relixiosos. Estructúrase en doce partes nas que alternan versos de arte maior
de 11, 12 e 14 sílabas e versos de arte menor, predominando os de oito sílabas. Abre a
composición un eu que, facendo un canto á literatura popular, anuncia que vai contar
unha lenda que el escoitou, negando que vaia facer unha harmoniosa canción para o que
modestamente afirma que non ten capacidade; pasa seguidamente a criticar o século
presente, aclamado por algúns como o século do progreso que el non ve por ningunha
parte; critica tamén o esquecemento do pasado; lembra o paraíso perdido da infancia
cando súa nai á calor da lareira lle contaba historias e lendas; fala dos vates que cantan as
belezas de Galicia e anticipan as súas glorias futuras, situándose el como un poeta que
non sabe nada do futuro porque a súa delicia está no tempo pasado; os defensores do
progreso que el non ve, miran para o futuro como vates, el considera que os ideais están
no pasado e coas historias do pasado pretende que o pobo galego desperte do seu
letargo. A historia localízase espacialmente no Carballiño, no lugar do Lago e
cronoloxicamente no século IX, máis concretamente no ano 840, cando os fillos da nobre
Suevia vivían felices sen grandes riquezas. Con moitos momentos de descricións líricas
da paisaxe, cóntase a aparición da Virxe enviada por Deus a unha pobre muller que non foi
axudada polos habitantes do lugar para anunciarlle que os castigará pola súa falta de
caridade, asulagando a vila.
«O puzo do Lago» aparece no libro Folerpas que o autor publicou en 1894. Pasaran
oito anos desde a primeira versión da composición presentada ao certame literario e as
variantes son bastantes e consisten en eliminar partes que non afectan á liña argumental
senón que máis ben son partes líricas. En xeral o autor pretende facer máis culta a lingua,
cousa que non sempre consegue, aínda que elimina os apóstrofes. Comparando as dúas
versións, constatamos que, fronte ás 14 estrofas de oito versos da primeira parte, a versión
do libro elimina oito delas, ficando reducidas a 6, eliminación considerable xa que afecta a
64 versos; as estrofas suprimidas son a primeira, onde un eu se presenta modestamente
como un cantor das glorias ou historias do pasado: Eu non veño cantar, cal outros
cantan/Armoñosas canciós. Da miña lira/Os probes ecos solo se levantan/Pra lembrar
dunha lenda que sospira/Os subrimes recordos que me encantan./A miña debre voz solo
se ispira/No pasado que loita morimundo/Por verse relembrado neste mundo. Elimina
tamén a estrofa número catro onde o eu segue manifestando o seu interese polo pasado
ante a indiferencia do século polo mesmo: Unha desas hestorias mesteriosas/Que alcontra
a fe costante dos poetas/Desque veñen loitando pesarosas/Con mil e mil generaciós
inquietas;/Unha lenda das que hoje esprendorosas/Mostran súas galas puras e
compretas/Diante a faz deste sigro esprandecente/Que contempra o pasado indiferente.
Suprime a estrofa número 6 onde, insistindo en que el encontra a inspiración no pasado,
fala do que cantan outros poetas: Outros ispiraciós topen divinas/Das augas nos
murmullos rugidores,/Ou tal ves nas estrelas pelegrinas/Que brilan con angélicos
fulgores/En noites craras de lembranzas dinas;/Outros nos malencólicos romores/Das
álbores, alcontren ideales/Pra conquistar loureiros inmortales. A estrofa número 7,
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onde se compara con eses poetas, elimínase tamén: Súas loucas ambiciós non as cobiza/
A miña endomeñabre fantesía:/Canten a lus que eu alcontrei sombriza/Deste sigro
inmortal con energía:/Gocen da groria a sombra que os feitiza:/Busquen, si, nos progresos
de hoje en día/Nobre porvir prá pátrea galleguiña.../(O mundo é seu mai-la beleza é
miña!. Nas estrofas 8 e 9, eliminadas tamén, o eu fala da súa poesía, centrada no pasado e
anuncia a redencion da patria galega: Eu vexo aparecer esprandecente/Do futuro gallego
o sol devino:/Eu sinto rebulir na miña mente/Un numen mesterioso e pelegrino:/Eu
precibo no meu afán ardente/Da miña pátrea o fúlgido destino:/Eu levo en min as
chaves inmortales/Que gardan do pasado os ideales.//Eu conozco as belezas
nespricabres/da sin igoal gentil Naturaleza:/Penetro nos sacretos insondabres/Que
atesouran poemas de grandeza:/Vexo da pátrea os trunfos nimitabres:/Sinto que a nosa
redención comeza,/(E nos latejos do meu peito ardente/Sinto o mundo latir
continoamente!. Na estrofa número 12, eliminada tamén, continúase co contido da estrofa
11, falando de Galicia no seu camiñar cara á redención: Hoje camiña polo mundo adiante/
En pelegrinación aventureira/Buscando prémeo ó seu loitar costante;/Y ó querer
amostrar por ves primeira/O encanto que atesoura lumeante,/Emprende súa misión
conquistadeira/Probe, si, porque a nai que lle dá vida/É unha lira quizais desconocida.
A última estrofa desta primeira parte, a número 14, enlaza coa primeira, que tamén fora
eliminada, dirixíndose aos lectores comunicándolles o desexo de mover o pobo no
recoñecemento do pasado ao mesmo tempo que fai unha defensa da lingua galega: O que
eu digo, ja o vedes, non é novo/Pois de vello ja cai esborrallado/E si o canto na fala do
meu pobo/Falto de encantos, probe, esfarrapado;/Si coas forzas que teño non o movo/
Do seu leito onde dorme ensoniñado,/Acordaivos que con delor profundo/Alcontrei o
pasado... morimundo. Nas estrofas que se manteñen existen algunhas variantes: na estrofa
número 1 do libro, que corresponde á estrofa 2 da versión primeira, os cambios afectan ao
verso 7, falando da historia que vai contar, que na primeira versión era Vai o mundo
admirala espaventado, sendo na versión do libro vai o mundo escoitala ademirado. Na
estrofa 2 do libro as variantes aparecen en varios versos polo que imos reproducir as dúas
estrofas completas, a primeira versión: Cando de neno ó mimo da lareira/Miña nai
contos vellos me contaba,/Sintía que miña alma lastimeira/Un mesterioso arcano
descifraba;/Hoje que os anos (ai! coa súa carreira/Me roubaron a paz que entón gozaba,/
Non podo inda esquecer, por máis que fago,/Recordo aquel da tradición do Lago; a
versión do libro: Cando de neno ó mimo da lareira/miña nai contos vellos me contaba,/
parescía que en longa ringuileira/diante min o pasado desfilaba./Hoxe que os anos xa
coa súa carreira/me roubaron a paz que entón gozaba,/non podo inda esquecer, por
máis que fago,/a relembrada tradición do Lago. Na estrofa que ten o número cinco na
primeira versión e o número tres na versión do libro, sustitúe a palabra vates pola palabra
bardos engadindo así máis connotacións celtas ao poema; cambia tamén a expresión
facendo que a xustiza sexa a que conceda os trunfos aos galegos no porvir e non o porvir,
nos versos catro e cinco: Ja sei que seus deberes máis sagrados/Son descobrir os frunfos
que en justicia/O porvir prós gallegos ten gardados (versión primeira); xa sei que seus
deberes máis sagrados/son descobrir os trunfos que a xusticia/do porvir prós gallegos
ten gardados (libro). Na estrofa número dez, que corresponde á número catro na versión
do libro, as variantes afectan á palabra conto, sustituída por conta, no verso dous; á
palabra esquecidas, sustituída por enterradas, no verso tres; á expresión dos curutos do
olvido que se converte en na fochanca do olvido. Na estrofa número trece que se
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corresponde coa número seis do libro hai variacións na puntuación.
Na segunda parte, a primeira versión consta de nove estrofas de catro versos que son
reducidas a seis no libro dándose variantes tamén nas estrofas conservadas. As estrofas
eliminadas son a cinco, seis e sete. As variantes afectan xa á primeira estrofa, cambiando
o verso número dous de Antre os moitos que nestas terras hai (primeira versión) por
donde primores ás mancheas hai (libro); no verso tres, cámbiase o verbo descóbrese por
atópase; o verso catro, linda vila pra aquel que vela vai (primeira versión), transfórmase
en vila fidalga pró que a vela vai (libro). Na estrofa dúas cambia o primeiro verso, Preto
dela no chao, descoberto (versión primeira) para Preto dela, entre grosos castiñeiros
(libro); o verso tres, Onde o jílgaro amostra seu concerto (versión primeira), convértese
en onde os xílgaros cantan garruleiros (libro); o sustantivo singular melro da primeira
versión pasa a un plural na versión de Folerpas. As variantes da estrofa número catro
redúcense á colocación diferente do adxectivo pasados, na primeira versión posposto e
na segunda anteposto.
A terceira parte é a única que consta de máis versos no libro que na primeira versión,
son 58 fronte aos 44 da versión primeira. Máis que de variantes, hai que falar dun fragmento
novo, afectando a cousas importantes como a localización temporal, coa precisión do
século (sigro de nove) e do ano (ano oitocentos corenta) na primeira versión, que non
aparece na versión do libro e tamén a espacial, situando a «historia» no Carballiño, que no
libro sitúa na «terriña galega»; engade símbolos celtas como druída, dolmen e raza celta.
Os 122 versos da cuarta parte na versión primeira fican reducidos a 90 no libro; as
varientes afectan a verbos locen (primeira versión), por están (libro), no verso catro; non
hachei (primeira versión, v. 29), por non topei (libro, v.21); expresións como Deo gracias
(primeira versión, v. 21), por Deo gratias (libro, v. 13); versos Pídalle ós ricos podrosos/
E non a no-los labregos (primeira versión, v. 69-70), por Miña vella, pida ós ricos/e non
veña onda os labregos (libro, v.39-40); Meu señor, que estou morrendo! (primeira versión,
v. 74), por señor, que me estou morrendo! (libro, v.44); Si morre ja enterraremos (primeira
versión, v.76), por Se morre fáiselle o enterro (libro, v. 46); (Pero! (E consente, señor/Que
eu morra sin ter romedio! (primeira versión, v. 77-78), por (Ai, Dios mío! )E osté consente/
que me morra sin romedio? (libro, v. 47-48); (Boeno logo!... ter pacencia... (primeira
versión, v.91), por (Vaya logo!... ter pacencia (libro, v. 55); (Polas ánemas benditas
(primeira versión, v. 101), por (Polas benditiñas ánemas (libro, v. 69); (Que gente, Gasús,
Dios mío! (primeira versión, v. 105), por (Asús, Dios mío, que xente! (libro, v.73); Ver si
secorren a fame (primeira versión, v.109), por ver si secorren ós probes (libro, v.77);
Pidindo ás portas gemendo, (primeira versión, v. 118) por pidindo a própeos e alleos
(libro, v. 86); cambia o adxectivo desfarrapada (v. 117) por esfarrapada (v. 85) e a
conxunción nin (v. 126) por sin (v. 88) e diante do posesivo coloca o artigo que non
aparecía na primeira versión: Prós que, cal eu, nosa vida (primeira versión, v. 121 ), prós
probes que a nosa vida (libro, v. 89).
A quinta parte consta de 74 versos na primeira versión que fican reducidos a 68 no
libro. As variantes son as seguintes: versos: Levando a yalma cuberta/dun penar fondo,
moi fondo (primeira versión, v. 5-6), levando na yalma penas/e fame, ademais, no corpo
(libro, v. 5-6); Nun tellado que esviado (primeira versión, v. 9), nun tellado que alá ó lonxe
(libro, v.9); Y ó achegarse del máis preto/Viu de cote que era un forno (primeira versión,
v.15), Y ó chegar preto da porta/y alcontrarse con un forno (libro, v.13); Veño con moito
esconsolo/Buscando unha limosniña (primeira versión, v. 26-27), Veño, chea de esconsolo,/
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buscando unha caridade (libro, v. 26-27); )Y entón no pobo non houbo/Unha presoa que
tenra/Se doese dos seus rogos? (primeira versión, v. 28-29-30), )Y entón no lugar non
houbo/nin xiquera unha presoa/que lle atendese os seus rogos? (libro, v. 28-29-30); Así
foi que sin dar creto/Ós rogos y ós esconsolos/Que a velliña esfamentada/Lles facía con
apromo (primeira versión, v. 65-66-67-68), Así foi que, sin dar creto/ós choromiqueiros
rogos/da velliña, despidírona/con mofas e con anoxos (libro, v. 61-62-63-64) ortografía:
crabou (primeira versión, v. 8), cravou (libro, v. 8); bágoas (primeira versión, v. 39), vágoas
(libro, v. 39) palabras, miña amiga (primeira versión, v. 25), señorita (libro, v. 25); Agarda
(primeira versión, v. 36), Espere (libro, v. 36); botaran (primeira versión, v.63), fixeran
(libro, v. 59); Namentres (primeira versión, v. 71), mentres (libro, v. 65) De sospiros (primeira
versión, v. 40), de traballos (libro, v. 40); o adxectivo pesarosos (primeira versión, v. 44) é
sustituído por un sustantivo cambiando o verso de Cos probiños pesarosos a cos probiños
e cos orfos (libro, v. 44); admirabre (primeira versión, v. 61), pasmosa (libro, v. 57); cambio
de lugar das palabras: Y ó estar cocéndose dentro (primeira versión, v. 49), y ó estar xa
dentro cocéndose (libro, v. 49); cambio de xénero do sustantivo color: Coa color mesma
dos mortos (primeira versión, v. 74), co color mesmo dos mortos (libro, v. 68).
No primeiro apartado da parte sexta, con estrofas de seis versos, elimina as estrofas 3
e 5, de seis versos, en total son doce versos menos. Variantes nas estrofas conservadas:
estrofa catro da primeira versión e tres do libro, versos catro e cinco: Y agora que morro
de fame á miñoca,/Non topo prá boca ni un triste secorro (primeira versión), y agora que
morro de fame á mioca/non topo prá boca nin triste secorro (libro); estrofa sete da
primeira versión e cinco do libro, versos un e dous: Cubertos de trapos hastra onde ó
cocote,/Pidindo de cote boroa ou farrapos (primeira versión), Cubertos de trapos dos
pés ó cocote,/pidindo de cote pan, caldo e farrapos (libro); estrofa oito da primeira
versión e seis na segunda, verso cinco: Coa roupa esgazada ja o fan de camiño (primeira
versión), coa roupa esgazada xa o fan correndiño (libro); estrofa dez da primeira versión
e oito da segunda, versos dous e tres: Pra ser susceptibres ás coitas y ós males/Que
temos en nós (primeira versión), pra ser insensibres ás coitas y ós males/que sofrimos nós
(libro). Na estrofa catorce da primeira versión aparece a forma ceio e na estrofa doce do
libro ceo; a forma do adverbio dimpois, na estrofa quince da primeira versión, é sustituída
por dispois na estrofa trece do libro; a forma verbal caleime da estrofa quince é sustituída
pola forma valeime na estrofa trece do libro.
O segundo apartado da parte sexta, con estrofas de oito versos, conserva o número
de 9 estrofas da primeira versión aínda que con algunhas variantes. Na primeira estrofa, no
verso dous cambia a forma do adxectivo debres por debles; na mesma estrofa o verso
catro da primeira versión Dun corazón envolto en feros males cambia no libro para dun
corazón que sofre feros males; no verso seis a forma do verbo arranca é sustituída no
libro por arrinca; na estrofa dúas, verso cinco, o adxectivo malencólicas da primeira
versión aparece como malencónicas no libro e o verso seis cambia de Sospiros (ai! que
con tropel inquieto (primeira versión), para sospiros fondos que en tropel inquieto (libro);
a interxección ¡ah! do primeiro verso da estrofa tres aparece como ¡ai! no libro e os versos
catro e cinco transfórmanse de Cal seres invisibres que entristecen;/ Consolos ¡ai! que ó
torvo pensamento, en lembranzas treizoeiras que entristecen;/ consolos que o cativo
pensamento (libro); na estrofa catro, verso tres, a forma ves con seseo escríbese no libro
como vez, a forma verbal arrancadas do verso seis pasa a arrincadas no libro, o sintagma
croeles bágoas do verso sete convértese en amargas vágoas no libro, cambiando o
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adxectivo e a ortografía do sustantivo; na estrofa cinco elimina o seseo final da forma ves
do verso catro e no verso seis engade o artigo diante do posesivo seguido dun nome, a
súa penetración aguce (libro), o verso sete cambia de Mescrados ¡ai! cos mágicos
lamentos, para mesturados cos máxicos lamentos (libro); na estrofa seis, verso tres, elimina
o seseo da forma ves; na estrofa sete cambia o adxectivo afanosos do verso tres, por
animosos (libro), o verso cinco Sombra da paz, que loucos cobizades pasa a sombra do
benestar que cobizades (libro), o sintagma os que encerrades transfórmase en os que
enterrades (libro), o vulgarismo patreotismo do verso oito pasa a patriotismo (libro); na
estrofa oito, verso sete, a expresión Podia ser transfórmase no libro en poida dar.
A parte sete consta de dous apartados, o primeiro en forma estrófica de cuadras e o
segundo en estrofas de oito versos. No libro elimina sete cuadras, as números
4,5,6,7,10,11,14, que suman un número de 28 versos e catro estrofas de oito versos, a 2, 4,
7, 10, cun número de 32 versos tamén. Nas estrofas conservadas existen variantes. O
verso dous da primeira estrofa, Coroa con espréndedos fulgores, pasa a alumea cos
últemos fulgores (libro), os versos tres e catro, Aparecen deixando en vals e montes/
Esprandecentes e brilantes coores, tranfórmanse en deixando sempre atrás, en vals e
montes,/o seu cortexo de brilantes coores (libro); na estrofa dúas, a forma verbal ascender
do primeiro verso cambia para asconder no libro e, no verso tres, ámpitos sustitúese por
cómaros; mantén o seseo na palabra lus, estrofa tres, verso primeiro, o verso dous, A triste
néboa súpeta caía, tranfórmase en negra capa de brétema caía (libro); a estrofa oito da
versión primeira e catro do libro cambia a ortografía da conxunción copulativa, o adverbio
de lugar aló pola contracción de preposición e artigo, a forma verbal desfacéndose por
retirándose, o demostrativo polo artigo e o adxectivo medrosa por medoñenta; na estrofa
que na primeira versión é a número doce e a seis no libro cambian os versos dous e catro,
de Sentada tremelaba ja co medo a tremaba xa con medo non escaso (libro), de Foise
cara ó lugar con paso quedo a foise cara ó lugar pasiño a paso (libro); na estrofa trece
que corresponde á sete no libro varían os versos un e dous, Y ó topar preto del con un
pendello pasa no libro a Y ó toparse, ó chegar, con un pendello, o verso dous Co tempo
esborrallado, de imporviso convértese en que o tempo esborrallara, de improviso; no
verso un da estrofa quince (oito no libro), o adverbio de tempo entonces é sustituído polo
pronome persoal feminino ela, engadindo o adverbio de lugar alí; na estrofa dezaseis
(nove no libro), o verso dous pasa de Sin razón, nin sosego, nin sentido a cuáseque sin
sosego e sin sentido (libro); no verso dous da estrofa dezasete (dez no libro), cambia o
sustantivo terror por temor e a forma do adxectivo esquecida por esquencida; na estrofa
dezaoito (once no libro), no primeiro verso cambia a probiña por a coitada, os seguintes
versos da cuadra transfórmaos case por enteiro: Envolta en door coa fame pelexando!/
Nin acouga non dorme... (coitadiña!/(Todo dela parés que vai marchando (primeira
versión), co pantasma da fame pelexando.../Nin dorme nin acouga... (malpocada!/(Que
ha de acougar si a fame a está matando!... (libro). No segundo apartado, en todas as
estrofas conservadas hai variantes que afectan a partes ou versos enteiros sirva como
exemplo a estrofa primeira que varía case por completo na segunda parte, pasando de Y ó
estar dormindo cáxeque/Coa moita fame páleda,/Sinteu un ruído súpeto/Nos aires
estralar./Mirou y ó ver rompéndose/Con lus a sombra escuáleda,/Repuxo presinándose:/
«¡Gasús, vanme matar!», a Y ó estar dormindo cuáseque/coa moita fame páleda/
escomenzouse, súpeto,/o espazo a alumear./E cando a lus a túneca/rachou da sombra
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escuáleda,/un esprandor fantásteco/apareceu no ar (libro).
Na parte VIII elimina dúas estrofas de oito versos, as números tres e catro e conserva
parte da sete e da oito nunha, sendo polo tanto un total de 24 versos os que se suprimen;
as variantes, nas estrofas conservadas agás na dúas e nove que varían case por enteiro,
son menos e afectan a palabras e expresións como resprandores (estrofa 1, v. 2) por
esprandores (libro), pracenteira (estrofa 5, v. 7) por gasalleira (libro, estrofa 3, v. 7);
satisfeita (estrofa 6, v. 5) por tranquila (libro, estrofa 4, v. 5), estreizoado (estrofa 10, v. 3)
por desleigado (libro, estrofa 7, v. 3), me mandou por me encargou (libro, estrofa 7, v. 8).
A parte IX consta de 66 versos na versión primeira que no libro son 59; as variantes,
salvo na parte final son moitas podendo falar case dun novo texto.
Os 85 versos da parte X convértense nos 79 do libro; hai variantes que afectan a
palabras, expresións, algún verso enteiro e cambio de lugar de palabras.
A parte XI está dividida en catro apartados, os 24 versos do apartado primeiro da
primeira versión pasan a 14 no libro; os 28 versos do segundo apartado pasan a 22; os 26
do terceiro son 24 no libro e no apartado cuarto consérvase o mesmo número de versos
(12); as descricións son máis extensas na primeira versión, utilizándose moitas perífrases;
nos versos conservados hai variantes que afectan a palabras na forma ou cambio de lugar,
expresións e versos.
A parte XII, na versión primeira, constaba de seis cuadras que fican reducidas a cinco
no libro; o eu poético, na versión do libro, non fala só da lenda senón tamén do seu labor
de contador dun pasado que se contrapón aos que cantan o futuro. As variantes afectan
á forma e tamén ao contido, tendo a versión do libro un carácter máis xeral.
Pasados oito anos desde a publicación da primeira versión da composición premiada
nos primeiros Xogos Florais de Betanzos, o autor decide incluíla no seu primeiro libro
Folerpas que formará parte da colección Biblioteca Gallega de Martínez Salazar. Nun
camiño perfeccionista, Eladio Rodríguez propúxose lograr dous obxectivos, o primeiro,
como excelente filólogo, sería a corrección lingüística nunha época na que a escrita se
caracterizaba polas vacilacións, tratando de conseguir unha lingua unitaria e o máis correcta
posible na forma, na semántica e na sintaxe, eliminando na segunda versión os apóstrofes,
o uso das grafías j e g , o uso das maiúsculas no inicio de cada verso e palabras que
considera vulgares ou non galegas, aínda que non sempre a segunda versión cambie para
mellor; o segundo sería de carácter poético, na procura dunha mellor expresión lírica
cambia palabras ou expresións por outras que considera máis poéticas, elimina as
descricións que poderían resultar demasiado extensas, refundindo estrofas e suprimindo
os procedementos que desenvolven máis a expresión nun proceso de concentración sen
afectar, en xeral, á liña argumental. Os únicos cambios importantes de contido afectan á
parte primeira de maneira que na versión do libro a crítica aos defensores do tempo presente
como un tempo de luz e progreso é menor e o sentimento patriótico da primeira versión na
percepción dun destino bo para a patria galega nese camiñar de Galicia cara a súa redención
e na defensa da lingua disminúe tamén na versión do libro, feito que podemos comprobar
tamén na terceira parte onde as referencias ao antigo reino suevo, aínda que compensandas
en parte pola introducción de símbolos celtas, desaparecen. Nese desexo de redondear a
obra Eladio Rodríguez acerta en xeral no plano lingüístico e estilístico pero no plano do
contido o sentimento patriótico perde forza.
Reproducimos a continuación as dúas versións por orde, a primeira publicada na
revista Galicia de Martínez Salazar e a segunda que figura no libro Folerpas:
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