
tedous anos gaña o pri-
meiro premio nun certame 
poético celebrado en Pon-
tevedra.  

Colabora  nas revistas 
"O tío Marcos da Portela", 
" A Gaita Galega", 
"Galicia", e outros moitos 
xornais, facendo múltiples 
tarefas: colaborador, re-
dactor e mesmo director 
de publicacións como, "La 
Mañana" e "El Noroeste". 

No ano 1888 instálase 
novamente na Coruña, 

24 de xullo 
de 1864, na-
ceu don Ela-
d i o 

R o d r í g u e z 
González na al-
dea de San Clo-
dio, pertencente ó 
concello ourensán 
de Leiro. 

A súa familia 
era de condición 
modesta, o seu 
pai era labrego e 
a súa nai costu-
reira. 

Na aldea de 
san Clodio trans-
corre a súa infan-
cia, e alí nas de-
pendencias do 
mosteiro recibe 
as primeiras lec-
cións. Sendo aín-
da neno, con só 
sete anos, a nai 
mándao á cidade 
da Coruña, onde 
vivirá cuns tíos. 

Anos máis tarde volve 
ó seu pobo, onde trata de 
impartir clases, pero non 
pode, o mestre  do lugar 
formula unha denuncia 
contra el. 

Dende moi novo mani-
festou un vivo interese po-
la poesía. Con tan só vin-

onde vivirá ata o final dos 
seus días, e alí ingresa no 
concello como escribán 
temporeiro. Ó ano seguin-

te, é nomeado 
membro do cadro 
de persoal do con-
cello da Coruña 
como escribán, 
máis tarde sería 
ascendido ata o 
posto de Oficial 
Maior, cargo que 
exerceu ata o 26 
de agosto de 
1937, ano da súa 
xubilación. 

En 1894 publica o 
seu primeiro libro 
de poesías titula-
do “Folerpas”, lo-
go de ser premia-
da nun certame 
literario en Tui a 
súa composición 
“Desperta”. 

Na Coruña don 
Eladio Rodríguez 
axiña se relacio-

nou cos intelectuais rexio-
nalistas da chamada Cova 
Céltica: Murguía, Pondal, 
Lugrís, Freire e Eladio en-
tre outros, que se xunta-
ban na Librería Regional 
de Carré Aldao. 

A Asociación Recrea-
tiva e Instructiva de arte-
sanos publica “La última 
broma definitivamente” e 
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ELADIO RODRÍGUEZ 

Eladio Rodríguez González 

(1864-1949) 

"Faíscas" 

Risas e choros de gaita                 

que toca en ruadas e festas,      

ecos de alaláas que choutan 

pol-os vals e pol-as veigas, 

bicos de brisas campestres, 

sonidos de pandeiretas, 

aturuxos de foliadas,       

notas de alegres muiñeiras,  

no espirto a tranquilidade      

y-o sosego na concencia... 

¡Todo esto tèn para nosoutros 

a dolce vida da aldea!  
 

Fragmento da composición editada en 

"Folerpas" 



arqueolóxicos, etc. que poñen ó lei-
tor en contaito íntimo coa personali-
dade verdadeira de Galicia nas 
súas diversas manifestacións...”  

O autor séntese na obriga de 
recoller todas aquelas tradicións 

que están en perigo de extinguirse, 
introducindo nalgunhas ocasións 
unha explicación das causas que 
provocaron o desuso duna tradi-
ción. 

O diccionario tamén tenta reco-
ller a variedade dialectal do galego 
pero indica cal é o termo que se de-

"Para esta outra labor de 

redimil-o noso idioma do 

esquecemento en que dorme 

acurrunchado, e facer que o 

entendan todol-os que queiran 

entendelo..." 

 

Eladio Rodríguez G. 

Suplemento Nós, 17.IX-1917 

mans de Galaxia os milleiros de 
cuartillas manuscritas que constit-
úen o orixinal completo da obra. O 
texto como o coñecemos hoxe non 
é exactamente o recollido por don 
Eladio pois sufriu unha reducción 
tanto no seu número de entradas 
como no seu contido dado o inxente 
volume da obra. 

Ó diccionario foi agregado un 
apéndice final constituído por voces 
que recollera Ramón Piñeiro, Ánxel 
Fole, Xosé Luís Franco Grande, 
Bernardino Graña, Méndez Ferrín... 
e outros autores nas terras de 
Láncara, O Courel, O Incio, Cangas, 
etc.   

Nunha primeira aproximación á 
obra da autoría de don Eladio, re-
sulta rechamante polo seu volume, 
45.673 entradas publicadas, tendo 
en conta que foi feita por un único 
autor. 

O diccionario, a parte da recom-
pilación o máis ampla posible, tenta 
como obxectivo, contribuír á forma-
ción dun léxico estándar, normativo. 

Otero Pedrayo no prólogo do 
primeiro volume dinos: 

 “... ademais da súa gran ri-
queza de voces, refráns e modis-
mos populares, conta con unha ri-
queza extraordinaria de datos et-
nográficos, históricos, xeográficos, 

obra máis importante 
de don Eladio Rodrí-
guez González é o ci-
tado diccionario enci-
clopédico gallego-
castellano, que editou 

Galaxia en tres tomos (1958, 1960, 
1961), custeado pola Casa de Gali-
cia de Caracas, do que a devandita 
editorial fixo unha luxosa edición 
facsímile en 1980. 

A obra non foi posible  publicala 
en vida do autor, foi o seu fillo don 
Julio Rodríguez quen depositou nas 
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O DICCIONARIO 

Don Eladio como presidente da R.A.G. No acto 

en honrra de Benito Vicetto e Francisco Añón 

doce composicións poéti-
cas das que seis serán 
posteriormente incluídas 
no seu libro “Oraciós 
campesinas”.  

O 14 de abril de 
1949 morre na cidade da 
Coruña este bo coñece-
dor do léxico galego que 
durante tantos anos da 
súa vida estivera traba-
llando na redacción do 
“Diccionario Enciclopé-
d i c o  G a l l e g o -
Castellano” que Galaxia 
publicará en tres volu-
mes entre os anos 1958 
e 1961.  

“El gachó del cisne”, dous 
apócrifos carnavalescos 
que escribira xunto con 
Alfredo de la Fuente en 
1898. 

Pertenceu ó grupo de 
académicos fundadores 
da Real Academia Gale-
ga, o 4 de setembro de 
1905, exercendo de presi-
dente dende o 20 de no-
vembro de 1926 ata o 4 
de marzo de 1934, en que 
renunciou por motivos de 
saúde. 

En 1922 sae á luz o 
seu poemario “Raza e Te-
rra”, nel don Eladio recolle 



poesía de Eladio Rodrí-
guez González, ten co-
mo tema principal a vida 
dos campesiños e a pai-
saxe campestre, presen-

tadas co realismo de quen as coñece 
porque as viviu, non falseadas por 
unha visión dende fóra, como ocorre 
na literatura doutros escritores gale-
gos. Eladio coñece o mérito e os va-
lores da xente da que procede. Sabe 
dos seus traballos e dos seus pade-
cementos, pero tamén sabe como vi-
ven gozosos, coa terra no corazón 
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A súa poesía 

Eladio Rodríguez con membros da redacción de 

Revista Gallega 

"Empezou de neno, e rematou co derradeiro alento. (...) unha                                              

das meirandes obras das letras e do saber galegos"  

be considerar como correcto, remitindo as distintas variantes re-
collidas como entradas independentes a unha única forma , de-
senvolvendo nesa entrada o contido léxico. 

No diccionario tamén merece especial interese a informa-
ción gramatical, así como a inxente recolleita de material frase-
olóxico. 

Don Eladio Rodríguez deixounos no seu diccionario unha 
obra sen precedentes, non só polo número de entradas senón 
polo inxente volume dos seus contidos.  

Otero Pedrayo 

"Bátete corazón" 

Bátete, corazón, bátete,           
bátete entramentres poidas,      
que no baterte está a vida,        
y-a vida sempre foi loita             
y-a loita requer forteza,              
y-a forteza é groria. 

O día que cheguen                     
a faltarche as forzas                    
é que vén para ti o descanso     
eterno da Silenciosa,                
que nos leva hastr'o carreiro      
das escuras sombras,               
onde todo acaba                         
y-onde todo pousa 

... 

Bátete, corazonciño,                  
bátete e garda as tuas coitas.    
Gárdaas ben dentro, que a 
morte non fala nin toa...  

Caricatura de Eladio Rodríguez 

realizada por Siro 

porque a queren, e tamén sabe que 
que a paisaxe galega está chea de 
encanto e fermosura. 

A santidade da vida dos campesi-
ños e a paisaxe está presente na 
maioría dos poemas do libro de don 
Eladio. 

O galego que emprega don Ela-
dio na súa obra literaria é moi rico, 
como era de esperar de quen andou 
recollendo toda a vida, e é unha invi-
tación a usa-lo galego normativo, ó 
que practicamente é igual, a pesar de 
iren alá xa moitos anos. 

Almas viaxeiras 
Dend'os camiños do mundo,    
que sempre van car'a algures, 
síntese os voos das almas que 
saben chegar òs cumes.         
Son almas que se queiman        
no fogo das inquedumes;         
son as eternas viaxeiras          
dos desacougos, que fuxen     
das lameiras d'acá embaixo       i
-as rexiós sereas ruben,           
buscando as novas auroras 
ond'están as novas luces.        
Un santo romanticismo             
 lles da empuxe,             
e un amor de humanidade        
fainas camiñar pr'algures. 

Non lle cortédel-as aas;           
deixádeas ir car'as nubes         
hastra que en augas luminosas 
de redención se batuxen,          
para que a lus dos novos tempos 
baixe à terra e os alume  
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D. Eladio Rodríguez González 

... 

Quixera que os meus versos                                  

sonasen sempre á cántigas barudas;                    

á cantigas de aixadas                                           

que arrincan os terrós nas cavaduras,                 

i-á oracións campesiñas que dispoixas              

de adeprendidas non se esquecen         

nunca,        

porque falan de espigas     

e de anadas fecundas            

que levan moita vida ôs cabaceiros,              

e que levan grau âs tullas,               

e levan agarimo ôs probes lares                          

e levan pan âs huchas... 

... 

Quixera que os meus versos     

entrasen en casoupas      

homildes das aldeas,      

á esa hora sagra das reuniós nouturnas  

en que a cociña é un tempro      

de ceremonias rústicas        i

-en que a lus morriñenta      

se envolve no mantelo da parruma;       i

-alí, ô pè da lareira, ô amor do 

lume,entramentras gurgulla  

              o esguerio caldo no 

bazuncho pote,            visen cómo 

a familia, toda xunta,              reza o 

santo rosario                  e roga 

pol-as almas xa difuntas      e pol-os 

nenos orfos        e pol-os 

desherdados da fertuna,      e pide á 

deus o pan de cada día     en 

patriarcales súpricas... 

 
Fragmento da composición 

"Oraciós campesiñas" 

ELADIO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ 
 

LETRAS GALEGAS 


