
nará coas xentes dos ofi-
cios máis dispares, escoi-
tará a fala popular cun ga-
lego coloquial e  saborea-
rá de seguido os contos, 
cantigas e saberes popu-

lares. 

 Pouco se 
sabe con certeza 
da súa infancia. 
Puido ter un breve 
tempo escola pri-
maria, logo perfec-
cionaría a capaci-
dade de ler e escri-
bir iniciando un pri-
meiro contacto co 
latín e as ensinan-
zas relixiosas, po-
siblemente en co-
lexios. Pero como 
el mesmo di, can-
do en 1700 parte 
para ingresa no 
mosteiro da Orde 
Bieita de San Mar-
tín de Madrid, di 
que non levaba “a 
la Orden más ins-
trucción que leer 
mal, escribir peor y 
cuatro piltrafas de 
reglas y palillos 

gramaticais de los cuales 
no hacía alguna clara 
idea” 

 Superado un ano 
de novicio e unha vez que 
tomou os hábitos en 1711 
inicia os seus estudios 
universitarios de Artes ou 

rei Martín 
Sarmiento 
nace en 
Vilafranca 

do Bierzo o 9 de marzo de 
1695, era fillo de Alonso 
García Gosende, e 
de Clara de Balboa 
Sarmiento, de pro-
cedencia galega de 
terras de Cerdedo e 
Samos, e foi bauti-
zado cos nomes de 
Pedro Joseph Gar-
cía Balboa. Era o 
menor de catro ir-
máns. O pai cursa-
ra estudios na Fa-
cultade Universita-
ria de Artes en 
Compostela e como 
mestre de arquitec-
tura foi chamado en 
1682 a Vilafranca 
do Bierzo para in-
tervir nas obras da 
Casa do Marquesa-
do e na Colexiata. 

 Foi así co-
mo naceron Pedro 
Joseph, súa irmá 
María Bernarda Jo-
sefa, e outros dous 
irmáns José Antonio e 
Alonso Antonio, que ta-
mén serán clérigos,  en 
terras do Bierzo. 

 Pero, pouco tem-
po ía vivir Pedro Joseph 
en terras do Bierzo, pois 
con tan só catro meses de 

idade, toda a familia se 
traslada a vivir a Ponteve-
dra, onde seu pai exerce-
rá de Correo Maior e aquí 
nacerá outro irmán, Fran-
cisco Javier,que se ligará 

ó mundo mariñeiro.  

 Vai ser en Ponte-
vedra onde transcorra a 
infancia e adolescencia de 
Sarmiento, unha vila na-
quela época moi ligada ó 
mundo rural galego e on-
de Sarmiento se relacio-
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"E unha desalmada necedade 

poñer aos "nenos galegos" a xiria 

da Gramática antes de saber con 

moita extensión a "lingua galega" 

e todas as voces da "Historia 

Natural", ao menos das "visibeis" 

dos seus país. Faite cargo que ao 

"portugués" se lle ensina en 

portugués, ao francés en francés, 

...  ao "castelán só" en castelán. 

Pois que tirania é que ao galego 

non se lle ensine en galego o 

latin? Que fatuidade é que ao 

neno galego se lle ensine unha 

lingua innota en língua castelá 

que non entende? Habia que 

queimar todo libro de Gramatica 

que pasase a Galicia e non 

estivese explicado en língua 

"galega". 
 

Anaco da carta que Sarmiento 

escribe ó seu irmán Xavier en  1758 



 

A SÚA OBRA 

logo a finais de ano aséntase definiti-
vamente en Madrid.  

 En 1945 realiza outra viaxe a 
Galicia na que invirte a maior parte 
do seu tempo falando coa xente, in-
dagando e examinando arquivos e 
bibliotecas de mosteiros polos que 
pasa. 

Euclides. 

o Catálogo de algunos libros curiosos y selectos 

o Discurso sobre el método que debía guardarse 
en la primera educación de la juventud 

o  Reflexiones literarias para una Biblioteca Real 

o Sobre el origen y formación de la lengua galle-
ga 

o Coloquio dos vintecatro galegos rústicos 

o Onomástico etimolóxico de la lengua gallega 

o Viaje a Galicia 

o Colección de voces y frases gallegas 

o Catálogo de voces y frases de la lengua galle-
ga 

o Discurso apologético por el arte de rastrear las 
más oportunas etimologías de voces vulgares 

o Cartas sobre el estado de la Religión Benedic-
tina en España 

o Caminos de España 

o Sobre la Biblioteca de códices arábigos de El 
Escorial 

o Apuntamentos para una Botánica española 

o Historia de las plantas de Europa. 

o Obra de 660 pliegos, que trata de Historia Na-
tural y de todo género de erudición 

o ...  

armiento, como dixo o profesor Filgueira 
Valverde, escribiu constantemente “Poucos 
do seu tempo escribiron máis; ningún publi-
cou menos”. 

 Contabilízanse 
uns 250 títulos de escri-
tos maiores e menores, 
da que foi editada unha 
moi pequena parte no 
tempo da súa vida. Os 
preto de 90 títulos ac-
tualmente impresos son 
publicacións póstumas. 

 Na obra de Sar-
miento aparecen dende 
os escritos lingüísticos, 
(tal vez a obra máis 
apreciada), ata os mé-
dicos pasando polos 
literarios, culturais, his-
tóricos e botánicos   

 Difícil é dar unha relación da obra de Sarmien-
to, pero si podemos dar unha mostra: 

o Demostración crítico apologética del Theatro 
Crítico. 

o Memorias para la historia de la poesía y poe-
tas españoles. 

o Elementos etimológicos según el método de 
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Filosofía, para o que foi enviado ó 
mosteiro-universidade de Irache 
(Navarra) onde estará tres cursos. 
Volve outra vez a Madrid onde se 
entregará o estudio, pero pouco 
tempo vai estar en Madrid pois en 
outubro de 1714 ingresa no colexio 
bieito e mosteiro de San Vicente 
Salamanca para seguir os estudios 
de Teoloxía durante tres anos na 
Universidade. 

 Pasado este tempo foi en-
viado a terras de León (colexio-
mosteiro de Eslonza) como profe-
sor de Filosofía. Logo é enviado a 
Asturias como profesor de Teoloxía 
no colexio-mosteiro de Celorio, ata 
o verán de 1723. Pasará logo como 
docente ó mosteiro de san Vicente 
de Oviedo, onde se atopa co Padre 
Feijoo, co que chegará a ter unha 
fonda amizade. 

 En 1725 pecha a súa esta-
día en Asturias e durante cinco me-
ses dedícase a percorrer Galicia, 

 Ó seu  regreso á capital es-
cribe as 1.200 coplas en galego do 
“Coloquio de vintecatro galegos 
rústicos” e pouco despois o 
“Glosario”, texto etimolóxico que 
desenvolverá ó longo de varios 
anos. 

 Sarmiento desenvolve a 
súa preocupación de naturalista e 
sobre todo de botanista, escribindo 
cara ó ano 1753, “Pensamentos 
críticos-botánicos”, que finaliza en 
1756. Regresa a Galicia no ano 
1754, co propósito de recoller mos-
tras botánicas, así como voces ga-
legas ou notas sobre xeografía, et-
nografía ou antropoloxía, e ata o 
ano 1756 permanece nesta terra. 

 Toda a súa vida foi un con-
tinuo investigar, e con setenta e se-
te anos de idade, en 1772, morría 
un erudito ilustrado que sempre es-
tivo disposto a contemplar as novi-
dades científicas do seu tempo e a 
investigar sobre elas. 

Ante o Mosteiro de Lérez            
Debuxo de Agostiño Portela 

Frei Martín Sarmiento 



armiento profesaba 
unha grande admira-
ción e amor ó seu pa-
ís, pero con frecuencia 

doíase da situación de Galicia e dal-
gún dos seus evidentes problemas , 
como eran o desaproveitamento 
das oportunidades económicas que 
ofrecía a natureza se se investigase  
e se coñecese ben. 

 Critica o control das rendas 
galegas, pois a maior parte ían pa-
rar fóra das terras de Galicia. 

 Con ocasión da súa viaxe a 
Galicia redescobre o galego falado 
e tamén escrito nos vellos docu-
mentos dos mosteiros. Sarmiento 
dáse conta que o galego fora unha 
lingua falada e escrita con regulari-
dade, o que non acontecía agora, 
polo que tratou de indagar o por-
qué. 
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 Este ano, o filólogo Henrique Monteagudo 
localizou o manuscrito das coplas galegas 
"Coloquio dos vintecatro galegos rústicos" na Bi-
blioteca Nacional, pois xa se daba por perdido.   

 O amor a Galicia e á súa lingua é unha 
constante nos escritos de Sarmiento, pois en cal-
quera das súas obras podemos atopar noticias so-
bre voces e cousas de Galicia. Sarmiento sempre 
estivo interesado en recoller, documentar e estudiar 
e ata escribir en galego, e o que é máis defendelo e 
dignificalo, non só como lingua equiparable ó caste-
lán ou o portugués; senón como lingua usual, cos 
mesmos dereitos de ser usada e non perseguida 
por calquera das peninsulares. Pero moito se tivo 
que esperar para ver cumprido o soño de Sarmien-
to.  

 Con estes métodos denun-
cia, Sarmiento, a educación tradicio-
nal por intelectualista e memorista, e 
con ela o autoritarismo do profesora-
do e a súa metodoloxía docente. 

 Cre que é posible outro mé-
todo de educar. A ensinanza debe 
favorecer a curiosidade infantil a tra-
vés da creación dun clima favorable 
para o estudio, debendo comezar 
sempre polas cousas visibles, che-
gando despois ás cousas espirituais. 

 Frei Martín Sarmiento foi un 
adiantado ó seu tempo, un intelec-
tual que quixo que na conciencia dos 
galegos medrase un amor a terra e 
un amor á lingua galega.    

 “Non poucas veces pensei 
en cal foi a causa de que en Galicia 
se introducise o uso ou abuso de 
escribir en castelán o que antes se 
escribía en latín ou en galego” 

 Sarmiento denuncia o clero 
e a burocracia por non saber usar o 
galego, e aínda por intentar impo-
ñer o castelán. Proclama polo tanto 
a dignidade da lingua galega e a 
necesidade do seu estudio polos 
rapaces, polos mestres e por todos 
aqueles que tivesen emprego de 
servicio ó público en Galicia, reivin-
dicando con orgullo a dignidade do 
seu idioma nativo. 

 O padre Sarmiento mani-
festa repetidamente que os nenos e 
mozos debían de estudiar en gale-
go, por ser a lingua materna, am-
biental e habitual do conxunto dos 
galegos e galegas, polo que propón 
a realización dun ensino en galego. 
Ademais denuncia que se conside-
rase delicto que se castigase a un 
discípulo por “escapárselle” unha 
voz galega. 

 Estudiando en galego, ma-
ior será a motivación dos escolares, 
e máis racional a aprendizaxe, “por 
vía de entretemento, xogo e conver-
sación, sinalándolles co dedo todas 
as cousas visibles do país, e dán-
dolles os nomes galegos, que alí 
soubesen, ou os que usaran nou-
tras zonas de Galicia” “neste caso, 
os mesmos rapaces buscarían a 
porfía e traeríanlle ao mestre as 
cousas das que quixesen saber o 
seu nome...” 

Frei Martín Sarmiento 
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Morrazo, se fora     

mais chan seu terrèo, 

se vira de frente        

casi todo enteiro. 

Por fin os nativos         

è barcos dos pescos     

se ven navegare,           

è mais se estan quedos. 

Os olhos se fartan        

con tanto recrèo          

de terra, de verde,        

de mar è de ceo. 

Ali no chan dito,       

subindoou decendo,       

a gente se para,            

relouca de velo. 

S'asentan nò chan,       

ou sobre un penedo,            

è colle refolgo            

cò  vento mareiro. 

Alí as neniñas,               

as mozas, os nenos,        

as velhas, os mozos       

os homes, os vellos,     

que veñan, que volten      

a vila, ao eido,           

almorzan, merendan       

e failles proveyto. 

Frangullas de pan,     

migallas de queijo,     

castañas mamotas         

ou fruita dò tempo     

se compran nà vila       

por pouco diñeyro;     

ámeixas è ostras,       

centolas, cangrejos,   

e mais caramuxos,       

que compran por centos,  

ou ververechiños,            

que ten pouco prezo. 

Ali os escochan          

con mans ou con ferros 

os chuchan ou comen  

con muito sosego. 

Por iso aquel chan    

està sempre cheo         

de cachos mariños,     

estando tan lejos. 
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Na vila è costume,      

despois qu'a coñezo,   

qu'os sabados todos      

dò ano è arreo     

se faga um mercado    

mercando è vendendo 

mil cousas dò usso   

con muito comerzo       

de olas, de potes,      

de asados, pucheiros,       

de pratos, cazòlas,     

picheles è petos, 

Angazos è rodros,      

rebolos è eyxos,         

de rocas è fusos,       

de trouzos, sarelos,     

de polas è polos,       

de lebres, coelhos,         

de pitas è ovos,          

de veces son frescos; 

Marràs, vacuriños,        

años è carneiros,        

capòs è carbitos,        

e todoa bom prezo;    

pantrigos, petasdas,        

ripotes è queixos,         

mel e manteiguiñas       

è fruitas dò tempo; 

de liño, d'estopa,           

de mantas, mantelos,  

de cintas, de faixas,      

manguiñas, ourelos, 

navallas, fouciñas,       

tixeiras, cuitelos,           

e vigueletiños             

grandes é pequenos.   

As coles con terra       

se venden a centos,     

se mide ánaviña,          

val muito diñeiro. 

Por fin è por postre,     

mal e que cansemos,     

se vende, se merca       

de todo sem termo. 

.....        

"COLOQUIO DE VINTECATRO GALEGOS RÚSTICOS" 
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