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TRANSCRICIÓN
-

E que a min interésame sobre todo moito o de canteiros e cereiros, sobre todo de
cereiros que non teño moita información, de canteiros aínda teño algho. Pero
interésame moito entre outras cousas porque canteiros iban moito pa’ Lugho.

-

Moito pa’ Lugo e para...

-

E traballaban sobre todo para a parte que son eu.

-

Él pódelle contar de cereiro e a cera que lle botan as velas e... e... como lle fan (risa)
van dereitos ao inferno ...

-

Usted sabe falalo verbo?

-

O verbo? Ai Dios mío! E ben!

-

E acórdalle alghunha cántigha do verbo? Esas si que non hai case ningunha, hai moi
poucas, ou eu coñezo moi poucas. Eu quería facer unha canción que fose cantada toda
no verbo pa mostrarlle á xente que... porque a xente non sabe que, que...

-

O verbo, o verbo dos canteiros non o sabe ninguién máis que...

-

Bueno, pero quero decir que a xente non sabe, moita xente, pero a maior parte da
xente de Galicia non sabe que os canteiros falaban o verbo.

-

Os canteiros... na obra non había outro palabro.

-

Por eso.

-

Na obra...

-

E nos este, ahora cantamos unha canción que leva dúas coplas do verbo e sempre
explicamos, non? que están cantadas no verbo dos canteiros que era unha fala que tiña,
que tiña esa profesión e tal. E a xente quédase mui... mui asombrada, mui estrañada,
non?
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-

Claro porque son palabras... é o que se chama, é o verbo dos arginas, os canteiros son
arginas, a Ghuardia Civil son ranguetes.

-

Como?

-

Ranguetes.

-

Como? Renguetes?

-

Ranguetes, podes decir rañetes. Os maestros buxós de morrós, (risa) os morrós son rapaces
(risa).

-

Ese sí, xa o sabía. Os coellos son bizocas.

-

Bizocas, os ghatos os... no...si... o conexo e o ghato son bizocas. As vacas son areonas.

-

Areonas.

-

As vacas son areonas. E...todas, todas cousas ten o seu nome. Eu seille o nome a todas
(risa). No dialecto este dos canteiros, é moi largo.

-

Aos curas chamádeslle os mocas.

-

Os mocas... e á Iglesia a caicó.

-

Ai, tamén! (risa).

-

E a Dios caicó.

-

E?

-

E a Dios caicó ou...

-

A Dios o caicó si, e a Dios o caicó. E aos santos tamén caicós todos. Unha vez alí un das
Rabadeiras que se chamaba Santos, e claro, era amigho de ir á caza pero nunca unha
licencia paghou. El iba cazar pero a licencia ás pernas. Estaba aquí encima da miña aquí
no monte aquí mismo ao pé das Rabadeiras e a (?) un pouco alta. E a Ghuardia Civil,
como… licencias paghábanse poucas, e a Ghuardia Civil ao fulano que o pillaban
poñíanlle unha multa e levábanlle a escopeta. E eran eles os que facían alghúns
traballos deses. E entonces, estaba o Santos ese coa escopeta, o can estáballe alí
traballando e él estaba cos ollos dados no can e empézanlle outros veciños dalí das
Rodeiras que (es)taban alí: “-Caicó, caicó!”, e él mirou pa’rriba, “-Os ranguetes, caicó!”
Bueno, caicó veu que estaba alí (?) e botou a escopeta por detrás del e marchouse... E
despois chegha a parexa ao lughar das Rabadeiras e dicen, veu preghuntando e
cheghou alí cunhas mulleres que topou alí “-Quen é aquí a casa .. Quen é aquí o home
que se chama caicó?” Coño! As mulleres aquí xa sab.., xo sabían case... a maior parte das
mulleres xa saben o verbo. E empezan “-Quen é aquí o home que se chama caicó?”
Ninguén sabía esas cousas. E viñeron polo gharaxe preghuntando quen era un que se
chamaba caicó pero ninguén lle dixo quen era o caicó, se lle preghuntara por Santos se
cadra habían de picar pero ao preghuntarlle quen é aquí o home que se chama caicó.
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-

Nunca souperon.

-

Nunca souperon quen fora. O caicó era o caicó pero ninguén nunca superon quen era o
caicó. Eso é. As troitas son arañías...

-

Como?

-

As troitas son arañías

-

Arañías?

-

Arañías (risa). As troitas son arañías.

-

E os porcos?

-

Os porcos son e... como eran os porcos? ... Urdios!

-

Urdios?

-

Urdios, o porco é urdio. O can é un chacurro.

-

Chacurro.

-

Eso é.

-

Chacurro é en vasco tamén

-

É? É en vasco?

-

Si, e caicó tamén é en vasco

-

Ai tamén é en vasco caicó? ...

-

E vostedes para deciren si, decían bai, non?

-

Si.

-

Tamén é en vasco.

-

Tamén é en vasco?

-

Ten moitas palabras do vasco.

