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CRONOLOGIA
 1835

EM PONTECESO, CORUNHA
Nasce Eduardo María González-
Pondal Abente, temporão de sete 
irmãos em uma família abastada; 
fica órfão de mãe ao nascimento.

 1848
CAMINHO DE SANTIAGO
Pondal vai para Santiago de 
Compostela, principal cidade da 
Galiza, para fazer os estudos 
secundários e, posteriormente, os 
de Medicina.

 1861-1862
‘CAMPANA DE ALLÓNS’
Na faculdade, Pondal toma contato 
com o mundo literário e dá início a 
sua produção ainda em castelhano. 
Por ocasião dos Jogos Florais, escreve 
seu primeiro poema em galego.

 1886
‘QUEIXUMES DOS PINOS’
É publicada a coletânea que 
contém o futuro hino galego, 
“Os Pinos”, um retrabalho de 
“Rumores de los Pinos”, publicado 
por Pondal na década anterior.

 1917
UNHA LINGUA DE OURO
Falece na cidade de A Corunha, no 
hotel La Luguesa; sua contribuição à 
literatura galega com outros nomes 
de peso do período, como Murguía e 
Rosalía de Castro, é inegável.

Espanhol: gentílico e lín-
gua que cobre boa parte da 
Península Ibérica. Nem toda. 
Temos por costume a máxima 
do “um povo, uma língua, um 
país”, mas que em muitas par-
tes do mundo não é válida.

Eduardo Pondal (1835-
1917) foi um poeta nascido na 
Espanha, mas não necessaria-
mente espanhol. Distinguiu-se 
no panorama das letras his-
pânicas escrevendo na língua 
da sua terra: o galego, idioma-
-mãe do português.

Pondal era o último dos sete 
irmãos de uma família fidalga 
de Ponteceso, província de A 
Corunha, enriquecida por con-
ta da emigração. Em 1848, foi 
para Santiago de Compostela, 
onde fez o liceu em Filosofia e, 
depois, cursou Medicina.

 Apesar de formado e de ter 
exercido a profissão durante 
algum tempo, Pondal teve uma 
formação pessoal humanística, 
tendo aprendido latim com um 
parente clérigo. Na faculdade, 
entrou em contato com a ques-
tão do regionalismo galego 
— ou seja, da língua e cultura 
galegas e seus matizes políticos 
— cuja manifestação literária é 
denominada Rexurdimento. 

POETA EM DUAS LÍNGUAS
Pondal é reconhecido pelas 

suas obras tanto em castelhano 
— espanhol — quanto em gale-
go, mas foi o desafio em escre-
ver em galego que o tornou po-
eta de sua gente. A língua galega 
sofria preconceitos pela elite 

DIVULGAÇÃO

OS PINHEIROS 
DE PONDAL
O amor à sua Galiza natal e ao seu idioma marca 
a vida e a obra do grande poeta galego

local, que a considerava “língua 
dos camponeses” ou “língua 
das vacas”. Eduardo Pondal vai 
dar à luz seu primeiro poema 
em galego em 1861, intitulado 
“Campana de Allóns”, feito para 
os Jogos Florais da Galiza da-
quele ano. Impresso em 1862, 
neste ano, completa o 150º ani-
versário de sua publicação. O 
poema, na voz de um conde-
nado, traz a falta da terra natal, 
tema que se repetirá em outros 
poetas galegos, como Rosalía 
de Castro, mas visto pela temá-
tica da emigração.

Escrever em galego, além do 
estigma social, trazia ao poeta a 
questão de valer-se de um idio-
ma ainda sem normativa, ou 
seja, sem a gramática racionali-
zada ou ortografia estabelecida. 
Uma dupla dificuldade. Com 
base em seus estudos clássicos, 
seus poemas apresentam um 
vocabulário extraído do grego 
e do latim, devidamente acli-
matado à sintaxe galega.

O poema mais conhecido 
de Pondal é certamente “Os 
Pinos”, do livro “Queixumes 
dos Pinos” (1886); pino é o 
nome que se dá em galego ao 
pinheiro, cujos bosques co-
brem boa parte do território 
galego. “Os Pinos” é uma ode 
à terra e à gente galega, trans-
passada pelo celtismo — uma 
vez que um dos componentes 
étnicos dos galegos são os cel-
tiberos, povo celta —, repre-
sentado pelo mítico fundado, 
o rei �reogán, e pelo hele-�reogán, e pelo hele-, e pelo hele-
nismo, por conta da herança 

clássica. Em 1907, em Havana, 
Cuba, com música de Pascoal 
Veiga, o poema passou a ser 
considerado o hino da Galiza, 
mas que somente obteve reco-
nhecimento oficial em 1981. 

Depois de tantos serviços 
à cultura e a língua galegas, 
Pondal morre em 1917, em A 
Corunha e a frase que lhe é 
atribuída no leito de morte re-
sume sua vida e sua importân-
cia: “Déstesme unha lingua de 
ferro, devólvovos unha lingua 
de ouro” (“Destes-me uma lín-
gua de ferro, vos devolvo uma 
língua de ouro”).

 Os Pinos
O hino galego executado 
pela Real Orquestra Filar-
mônica da Galiza pode ser 
ouvido neste link: http://you-
tu.be/vviVzOZEw2Y


