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ed. R. Álvarez e A. Santamarina, Coruña, Fund. Barrié, 2004, p. 71-79] 

 

 

 No ano lectivo de 1999/2000, Fernando Tato foi, juntamente comigo, o professor 

responsável pelo seminário de doutoramento «Crítica textual portuguesa e galega 

medieval e moderna», na Universidade de Santiago de Compostela. Tínhamos 

combinado que, do longo título do seminário, ele se encarregaria da «galega medieval» 

e eu da «portuguesa moderna». Não quiseram as coisas que assim fosse. Quando se 

tornou evidente que Fernando Tato não daria as suas aulas, decidi dedicar as minhas a 

«galega moderna»: falei da teoria e dos métodos da crítica textual moderna, que tem 

por objecto os autógrafos literários e os processos de construção genética do texto, 

exemplifiquei-os com casos da minha experiência portuguesa, e pedi aos alunos que 

realizassem trabalhos monográficos sobre casos equivalentes da realidade galega. É 

uma breve condensação desses trabalhos, alguns muito valiosos, que apresentarei a 

seguir; desse modo, ficam associados a este texto aqueles que foram, na verdade das 

actas universitárias, os últimos alunos de Fernando Tato. 

 Os trabalhos distribuiram-se por duas orientações: alguns consagraram-se ao 

exame de tradições textuais, por isto se entendendo a localização das edições de um 

texto, seu confronto e levantamento de variantes, classificação dessas variantes e 

avaliação das qualidade relativa das edições. Por razões de espaço e de harmonia 

interna, vejo-me forçado a não apresentar os resultados desses trabalhos, que são os 

seguintes: 

ANA SANTOMÉ SANTOS - Rafael Dieste, A fiestra valdeira 

XOSÉ BESTILLEIRO BELLO - Entremés famoso sobre a pesca no Río Miño 

UXÍA TENREIRO LÓPEZ - Rosalía de Castro, Follas Novas 

BEATRIZ GARCÍA MORAL - Arcadio López-Casanova, Mesteres 
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M. ISABEL FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ - Johan Vicente Viqueira, Prosas Líricas. 

Exaltaciós 

 Também não apresento, por desejo do seu autor, os resultados do trabalho que 

Carlos Allegue Leira dedicou a duas obras de Antón Avilés de Taramancos, As Torres 

no Ar e Última Fuxida a Harar. 

 

 Os restantes trabalhos situaram-se na área da génese textual, embora em alguns 

deles as duas orientações (genética e de tradição) se achassem combinadas devido à 

natureza concreta de cada obra estudada. Passo a apresentá-los. 

 

Afonso Rodríguez Castelao, Un Ollo de Vidro. Memorias d’un esquelete 

MIGUEL RIVERO COVELO submeteu o conto de Castelao Un ollo de vidro a dois 

tipos de análise: genética, comparando a primeira versão do conto, publicada no nº 115 

de A Nosa Terra (31-3-1920), com a derradeira versão revista pelo autor e publicada em 

1922 por Céltiga, de Ferrol, e crítica, comparando esta mesma edição, detentora da 

maior autoridade textual, com quatro outras edições posteriores que a tomaram como 

base: 

 1964 (e 1971) – Galaxia, Vigo 

 1973 – Castrelos, Vigo 

 1994 – Galaxia, Vigo 

 1997 – A Nosa Terra, Vigo 

 

Para a abordagem genética, Miguel Rivero socorreu-se da colação feita por 

Dolores Vilavedra e Ernesto González Seoane na edição Galaxia 1994. Os factos mais 

notáveis que encontrou são os seguintes: 

- a adição de três parágrafos iniciais, com uma série de reflexões do narrador 

sobre a morte, antes do ponto em que começava a versão de 1920 (Eu teño un amigo 

enterrador...) e simetricamente a adição de um epílogo, modificações estas que revelam 

um intuito de reforço arquitectónico de um texto que transitava das páginas de um 

jornal para as de livro; 

 - alguns casos de supressão de frases inteiras e numerosos de palavras isoladas, 

que parecem pretender tornar o estilo mais curto e livre de modalizações (que me 
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chamaba a berros > que me chamaba; aínda sabendo > sabendo; que morreu cuase de fame > que 

morreu de fame); 

 - e ainda numerosas substituições lexicais. 

 

 A atenção de Miguel Rivero convergiu também para o modo como o texto de 

Un Ollo de Vidro foi transmitido pelas diversas edições, destacando em todas o 

«altíssimo respeito por conservar com o maior grau de fidelidade o texto tal e como 

ficou fixado polo autor». Deve-se isso sem dúvida ao facto de as quatro edições 

examinadas terem confiado, por igual, na edição autorizada de 1922, em vez de se 

reproduzirem umas às outras em cascata, como mais frequentemente sucede. Ressalva-

se o caso de Galaxia 1971, que espelha Galaxia 1964 e por isso pôde ser utilizada por 

Rivero em vez desta. 

 O confronto de cada edição com a de 1922 revelou um pouco mais de 200 

lugares variantes, o que não desmente a impressão de fidelidade, pois a maior parte 

das variantes deriva das diferentes opções de ordem ortográfica, de acentuação e de 

pontuação que os editores fizeram. Têm carácter de acidente de transmissão omissões 

de frases (uma na ed. de 1971 e outra na ed. de 1973), bem como estes casos:  

 

Coincidem com ed. 1922:    Variantes: 

71, 94  até sobrevivirse   73, 97  até sobrevivirme 

71 tiña de contarme   73, 94, 97 tiña que contarme 

 

 

Carlos Quiroga, G.O.N.G., vinte poemas globais e um posfácio esperado 

CARME FERNÁNDEZ GARCÍA escolheu uma obra recente para a sua análise: um 

livro de Carlos Quiroga, editado em 1999 pela Fundaçom Artábria, de Ferrol, mas 

começado a compor em 1987-88. Significa isto que alguns poemas tiveram um período 

de gestação bastante prolongado, o que se acha documentado por manuscritos, por 

versões electrónicas e pelo texto finalmente impresso; como esta edição, que é única, foi 

acompanhada de perto pelo autor, a ele devem ser, portanto, atribuídas as variações 

que tem em relação aos documentos do ante-texto. Os manuscritos, segundo descreve 

Carme Fernández, são interessantes do ponto de vista material, escritos em letra muito 

legível, frequentemente emendados, com a particularidade de terem sido usadas tintas 
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diferentes em cada fase da escrita e da revisão: o vermelho para a primeira redacção, o 

azul e o verde para as revisões, denotando o autor «certa coerência cronológica» ao 

reservar uma única cor para cada campanha de revisão. Se os autores são professores 

de literatura e, como é o caso, bem informados dos critérios da crítica textual, 

encontram-se particularmente bem colocados para apreciar a importância de uma clara 

demarcação dos seus actos escriptórios, pois sabem que o modo e o momento em que 

uma palavra é escrita ou é emendada contribuem para a apreciação e a interpretação 

do texto em que ela se integra. Alguém receia até que essa consciência da utilidade 

hermenêutica das revisões textuais induza certos escritores a privilegiarem os actos de 

reescrita sobre os actos criacionais puros. Tal não aconteceu no caso de Quiroga, como 

se comprova pelo facto de não ter preservado os manuscritos da maior parte dos 

poemas deste livro, apenas sobrevivendo aqueles que estavam inseridos em páginas do 

diário do autor. 

Um desses poemas, Oriental 2, tem a particularidade de possuir duas versões 

manuscritas, escritas em sequência na mesma página do diário, portanto não muito 

distanciadas no tempo (Agosto de 1990), ambas com emendas próprias e bastante 

diferentes entre si. A versão impressa difere delas, entre outros aspectos, por ter 

trocado a forma versificada pela linearidade da prosa. 

Analisemos uma estrofe de outro poema, com uma única campanha de revisão 

manuscrita, que introduziu três novos versos terminais e mudou o título de Tapete de 

luz para Tapete escaldante. O texto impresso fornece uma terceira versão. Identifico as 

três versões pelas letras A, B e C.  

 

verso 1: 

A E no recôncavo do recôncavo (para além do medo) 

BC No recôncavo do recôncavo (para além do medo) 

 

versos 2-3: 

A deveria ficar algum cravo e canela, pimenta e gengibre  

B deveria ficar algo de cravo e canela / 

 pimenta e gengibre aos cantos das pestanas 

C deveria ficar algum pó de cravo e canela subtis 

 pimenta e gengibre ao canto da pestana 
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verso 4: 

ABC restos de noz moscada e algum refrigério sonhado ou 

 

verso 5: 

A mes fingidos que fossem mas que saibam > soubesse 

B fingido que fosse mas que soubesse 

C fingido que fosse, mas 

 

verso 6: 

AB acalmar um coração em fogo... 

C que soubesse / acalmar um coraçom em fogo... 

  

As variantes, salientadas a negro, são bastante eloquentes: revelam uma 

progressão de algum cravo para algo de cravo e fialmente para algum pó de cravo, que se 

ajusta com o novo adjectivo do final do verso, subtis; no v. 5 as reduções de plural a 

singular ocorreram ainda na primeira fase da escrita, o que indica que esta fase teve 

alguma complexidade; no v. 6, a variação ortográfica remete para razões extra-textuais. 

 

 

Ramón Cabanillas, Da Terra Asoballada 

GUADALUPE MARTÍNEZ MOSQUERA passou em revista as numerosas edições 

deste livro de poemas, tomando como termo de referência a edição crítica de Xosé 

Ramón Pena (Vigo, Xerais, 1994), encontrando entre elas variantes de duas origens: por 

um lado, aquelas que foram introduzidas pelo autor nas edições que controlou; por 

outro, as que resultam de diversos editores terem escolhido umas vezes as primeiras 

versões autorais e, outras vezes, as derradeiras. Da Terra Asoballada foi pela primeira 

vez publicado em 1917, Arousa, mas alguns poemas já tinham aparecido nos primeiros 

livros de Cabanillas: No Desterro, 1913, e Vento Mareiro, 1915; o autor publicaria uma 

segunda edição em 1926, Corunha, com modificações de estrutura e arranjos textuais. 

Até aqui, as variantes têm natureza genética. Após a morte de Cabanillas, em 1959, o 

livro teve as seguintes edições, além de parte dos poemas figurarem ainda em 

antologias de Carballo Calero (1976) e de Marino Dónega (1976 e 1983):  

1959 – Obras Completas, ed. Francisco Férnandez del Riego 

1976 – ed. X. Alonso Montero 

1979 – Obras Completas, ed. X. Alonso Montero 

1994 – ed. Xosé Ramón Pena  
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1996 – ed. Xosé M. Millán Otero 

 

 As edições póstumas apresentam entre si divergências, numerosas mas de 

pequeno alcance, em aspectos como a acentuação, a pontuação e pormenores 

ortográficos, em que se nota a influência da evolução normativa (p. ex., no poema 

Camiño adiante, o v. 13 faz a ligação do artigo por meio de hífen tanto nas edições do 

autor como na de 1959, co-a humilde maxestá d-aqueles reises, ao passo que as edições 

mais modernas, 1976, 1979 e 1994, resolvem diferentemente as articulações: coa humilde 

maxestá daqueles reises).  

Mas também se encontram, entre essas mesmas edições, variantes com alguma 

substância textual ou linguística. No poema Galicia, v. 3:  

1979, 1994, 1996  preto e lexos; onte, agora, 

1959, 1976   preto e lonxe; onte, agora,  

 

No v. 21 do mesmo poema, quase todas as edições dão 

    A das froitas valgadas, 

 salvo 1996  A das floridas valgadas, 

   

É possível que estas variantes entre edições modernas nem sempre derivem de 

erros de leitura, mas de terem adoptado como base uma das versões divergentes do 

autor. Esse é claramente o caso do poema A Cadea, que Cabanillas publicou pela 

primeira vez no livro No Desterro, em 1913, com o título O que non morreu, e voltou a 

publicar com muitas diferenças na primeira edição de Da Terra Asoballada, em 1917. A 

edição de 1959 preferiu tomar como base a primitiva versão de 1913, enquanto as 

restantes adoptaram a versão de 1917, que aliás Cabanillas manteve na sua segunda 

edição. Em consequência, 1959 apresenta versos que Cabanillas posteriormente 

eliminou e dá, de outros, leituras que o autor substancialmente alterou. Confronte-se os 

vv. 69-75 (na contagem da ed. de referência, 1994): 
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1959 1994 

Era Balboa, por casta, 

señor dos de “dito e feito”; 

pero n-aquela ocasión 

sobrepuxouse a si mesmo. 

Os badais das campanas 

e as voces dos pregoneiros 

soando en fontes e prados... 

Era Balboa, por casta, 

señor dos de “dito e feito”; 

con todo, naquel entón 

sobrepuxouse a si mesmo. 

Badaladas de campanas 

e voces de pregoneiros 

zoando en agros e montes... 

 

 

Este é o resultado prático de uma importante divergência que existe entre os 

editores que trabalham com materiais de natureza autográfica, sejam eles manuscritos 

da mão do autor, sejam edições por ele sucessivamente remodeladas. A atitude 

adoptada pela edição de 1959 foi a de preferir a versão inicial do texto, sem ter em 

conta o trabalho de reescrita que o autor posteriormente exerceu sobre esse texto. Tal 

atitude pode defender-se por razões documentais, quando se trata de verdadeiros 

autógrafos; mas muitas vezes apresenta como justificação o desejo de captar por inteiro 

a forma originária que o texto assumiu, senão no momento da sua criação, pelo menos 

na sua primeira publicação, o que não é a mesma coisa. Mesmo no mais tranquilo dos 

processos criativos são bastantes as peripécias sofridas pelo texto entre o seu 

nascimento e a sua passagem pelas prensas; a sua suposta pureza primeva estará 

perdida.  

Os estados terminais da génese do texto são aqueles que registam os gestos do 

autor no derradeiro momento em que realmente o escreveu. São eles, portanto, a forma 

mais evoluída, amadurecida e completa que o texto jamais terá alcançado e o editor 

que os tenha identificado mais não precisa que reproduzi-los com fidelidade. Parece-

me que a preferência pelos estados iniciais da génese de um texto em detrimento dos 

terminais – para efeitos de edição (e não de comparação diacrónica) – tem a sua causa 

num equívoco quanto à natureza da edição de autógrafos. Ora, a edição de um texto 

documentado por testemunhos autógrafos (sejam eles manuscritos, dactiloscritos, 

provas de tipografia, exemplares emendados pelo autor) não se pode confundir com a 

edição de um texto conhecido apenas por cópias muito distanciadas de um original 

desaparecido. Os dois tipos de edição são filhos de disciplinas distintas: a crítica textual 

que se ocupa de autógrafos e da descrição de géneses textuais e a crítica textual que se 
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ocupa de tradições textuais e da reconstituição conjectural do original que lhes poderá 

ter dado origem.  

Esta segunda crítica textual é aquela que nos habituámos a associar ao universo 

dos estudos filológicos: na prática, os seus métodos são os únicos que servem para as 

grandes literaturas do passado. Não obstante, ela revela-se inoperante quando a 

recensio não traz à superfície cópias, mas originais que inutilizam qualquer stemma 

codicum e se recusam a ser submetidos a uma emmendatio ope ingenii.  

Em compensação, é a primeira crítica textual aquela que se presta a editar os 

autógrafos, depois de os ordenar cronologicamente, e aquela que organiza os materiais 

variantes em condições de servirem para estudos de crítica genética. É ela também a 

única que pode lidar com os textos que o autor não acabou de escrever, textos que 

ficaram incompletos ou a que faltaram acabamentos que estavam anunciados. O caso 

que veremos a seguir é desse tipo. 

 

 

Eduardo Blanco Amor, A Escadeira de Jacob 

XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ apoia-se fundamentalmente no estudo de 

Anxo Tarrío que acompanha a sua edição da novela de Blanco Amor (Vigo, Galaxia, 

1993). O ante-texto é constituído por um manuscrito autógrafo completo de 1927, 

conservado na Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense, por alguns outros 

fragmentos manuscritos ou dactilografados e pela publicação na revista Nós de três 

capítulos (n.º 118, de outubro de 1933). A situação textual acha-se caracterizada por 

Anxo Tarrío nos seguintes termos (o.c., p. 9): 

«Trátase dun texto que, elaborado e firmado no ano 1927, no que se refire a 

unha primeira versión, digamos, em bruto, sufriu continuas intervencións do autor (e 

poida que doutras mans) nos anos subseguintes, sen chegar nunca a quedar 

definitivamente pechado e resolto. 

«Nembargantes, por achados que se produciron entre os seus papeis, puidemos 

saber (en parte) e reconstruir o plano xeral da novela com bastante aproximación. Na 

presente edición ofrecemos unha ordenación dos retallos atopados e unha proposta 

textual que lle dea a todo o conxunto un sentido.» 
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Em casos como este, como é evidente, o editor é obrigado a uma intervenção 

mais aprofundada e de mais responsabilidade que a simples reprodução de um texto-

base inequívoco.  

Foi ao confronto entre o manuscrito de Ourense e os capítulos publicados por 

Nós que Xosé Manuel González se dedicou, encontrando variantes atribuíveis ao autor 

que são de duas naturezas:  

linguísticas, que denotam uma preocupação de eliminar castelhanismos 

(medudas > miudas; palomas > pombas) ou erros ortográficos (votárense > botárense);  

e textuais, substituições lexicais com efeito estilístico (símbolos aburridos > 

símbolos adiposos; acopiamento > acaparamento) ou mudanças sistemáticas que têm a ver 

com a condução da narrativa (p. ex., a substituição de todas as referências a Suécia por 

Dinamarca).    

 

 

Eduardo Blanco Amor, A Esmorga 

 Este outro romance de Blanco Amor foi estudado por MARIA JESÚS BOTANA 

VILAR, que comparou as primeiras folhas do manuscrito autógrafo, integrado no 

espólio legado ao arquivo de Ourense, e as secções respectivas da primeira edição 

(Buenos Aires, Citania, 1959) e da quarta (Vigo, Galaxia, 1977). Ambas as edições foram 

feitas em vida do autor e Maria Botana pensa que ele reviu ambas. Os materiais 

examinados são abundantes, confirmam e ampliam as observações acima feitas sobre 

os processos de escrita de Blanco Amor. Não os referirei em pormenor, porque Maria 

Botana anunciou a intenção de publicar este trabalho e é possível que já o tenha feito. 

Limito-me a uma passagem das primeiras linhas do romance: 

 

Ms. non foi moito o que entendin porque eiquí, o señor, bulía bulía dabondo [moito 

na entrelinha sup.] a lêr [acrescentado na entrel. sup.: e mais que eu non estou afeito 

a [continua no canto sup. dir.: ouvir o castelán, que eiqui falamolo pouco]] 

1959 non foi moito o que entendín. Eiquí, o siñor, bulía moito a lêr, e a mais diso non 

estamos moi afeitos a ouvir lêr en castelán, que eiquí non-o falamos; 
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1977 non foi moito o que entendín. Eiquí, o siñor, bulía moito a lér # en castelán, que 

eiquí nono falamos; 

 

 Três aspectos saltam à vista neste pequeno trecho: a) a profusão de emendas do 

manuscrito, que foi objecto de pelo menos uma campanha de revisão autoral; b) a 

qualidade das variantes da 1.ª edição, que também devem ser entendidas como 

autorais; c) a fidelidade absoluta da 4.ª edição à 1.ª, excepto no ponto assinalado por #. 

À primeira vista, pareceria que o autor decidiu encurtar a redacção na 4.ª edição nesse 

ponto. Não é difícil, no entanto, reconhecer que estamos perante um frequente acidente 

de cópia, que consiste em lacuna provocada pela repetição, a pouca distância e em 

posição semelhante, da mesma palavra.  O compositor tipográfico, tal como o copista 

medieval, saltou com os olhos da primeira ocorrência da palavra lêr para a segunda e 

omitiu o texto intermédio. Quer isto dizer que a 4.ª edição, apesar de presumivelmente 

revista pelo autor, contém erros de cópia que não devem ser valorizados como 

variantes genéticas e sim como variantes da tradição. Tranquilize-nos verificar que a 

lacuna foi em algum momento advertida e não aparece nas edições mais recentes, 

como a 18.ª (Vigo, Galaxia, 2000). 

 

 

Não me deterei nas conclusões mais evidentes que se podem extrair desta 

exposição de materiais relacionados com a escrita e a edição de obras da literatura 

galega próxima de nós. Facilmente se reconhece que uma obra literária não precisa de 

ter sido escrita há quatro séculos para ser tratada com instrumentos filológicos, pois 

uma descuidada tradição impressa de dois decénios basta para engendrar 

consideráveis patologias textuais. Igualmente se aceita que o estabelecimento de um 

texto representado por autógrafos dispensa todo o equipamento reconstrutivo que a 

crítica textual tradicional criou para problemas de outra natureza; e que, em 

compensação, a ordenação cronológica dos materiais autográficos e a variação genética 

do texto por eles evidenciada convidam a reflexões sobre a invenção linguística e 

discursiva, de que temos exemplos magníficos na escola da crítica genética nascida a 

partir do Institut des Textes et Manuscrits Modernes. Veja-se a colecção da revista 
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Génesis, de Paris, ou os Eléments de Critique Génétique de Almuth Grésillon (Paris, PUF, 

1994), ou o belíssimo album Les Manuscrits des Ecrivains (dir. Louis Hay, Paris, 

Hachette, 1993), para se ter ideia das perspectivas novas que se abrem aos estudos 

linguísticos e literários graças ao exame dos papéis por onde passou a mão do autor 

(para não falar de outros interesses: históricos, biográficos, sociais, etc.). Todas as 

literaturas nacionais merecem ser encaradas também por este prisma, além de outros 

mais consagrados. 

Para que estas coisas se tornassem evidentes, foi preciso que os manuscritos dos 

escritores deixassem de ser vistos como peças de museu ou de coleccionismo e 

passassem a ser valorizados como documentos de arquivo, guardados em grandes 

instituições centrais, classificados com rigor técnico segundo regras internacionais, 

abertos à consulta pública directa ou em facsimile. Como esta mudança de 

entendimento é recente e ainda não foi acolhida por muitos ambientes culturais, como 

os manuscritos conservados são, na sua quase totalidade, modernos e como a sua 

recolha e tratamento se encontra a meio do percurso (ou nem isso em muitos países), 

resulta daí que o estudo do autógrafo literário tem um carácter de novidade que se 

pode confundir com moda. Melhor seria que, na gama dos comportamentos sociais, 

fosse associado a salvamento de espécies em extinção. Não é por cada vez mais escritores 

usarem directamente o computador que o autógrafo desaparecerá (afinal, há meios de 

tratar o disco duro como palimpsesto que é, descascando dele camadas de texto que se 

sobrepõem e obliteram). É sim por os papéis e as tintas industriais com que todos 

escrevemos darem poucas garantias de sobrevivência aos manuscritos que, a tempo, 

não tiverem sido recolhidos, higienizados e conservados em boas condições, 

catalogados, reproduzidos em imagem e lidos. Mais lentamente que os frescos da casa 

romana que Fellini nos mostrou a desaparecerem nos minutos seguintes à sua 

descoberta, mas de modo não menos inelutável, os manuscritos de hoje estão a 

caminho do oblívio onde se reunirão com todos os monumentos gráficos do passado. 

A sua preservação arquivística é a única esperança de retardar, porventura de 

contrariar, essa quase inevitabilidade. Estará isso a ser feito em relação à literatura 

galega moderna? 
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Há pouco tempo, Manuel María fez uma leitura das suas obras em Lisboa. A 

meio do poema O Douro é o recendo nostálxico dun viño: / don maravilloso das ribeiras..., o 

público, que acompanhava o recital de texto na mão, ouviu os versos  

... cando cai / dende a botella á copa delicada  

serem lidos assim:  

... cando cai / dende a garrafa á copa delicada.  

Interrogado sobre a presença deste lusismo, o poeta explicou que decidira 

aludir a um verso de José Afonso onde se fala de uma garrafa do Manuel María, garrafa 

essa de aguardente que pela mão de amigo comum viajara do poeta de Monforte para 

o cantor de Grândola. Alusão intertextual, mas também autobiográfica, que sem o 

autor não teria sido possível decifrar. Homenagem do autor ao público português que 

o escutava. Acto fugidio e irrepetível de reescrita, sem escrita que o venha consolidar 

sobre o papel. Igual ao seu será o destino dos manuscritos que não forem 

salvaguardados. 


