
Os Pinos  
¿Que din os rumorosos 

na costa verdecente 
ao raio transparente 

do prácido luar? 
¿Que din as altas copas 
de escuro arume arpado 
co seu ben compasado 

monótono fungar? 

Do teu verdor cinguido 
e de benignos astros 

confín dos verdes castros 
e valeroso chan, 

non des a esquecemento  
da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono 
fogar de Breogán. 

Os bos e xenerosos 
a nosa voz entenden 

e con arroubo atenden 
o noso ronco son, 

mais sóo os iñorantes 
e féridos e duros,  

imbéciles e escuros 
non nos entenden, non. 

Os tempos son chegados  
dos bardos das edades 

que as vosas vaguedades 
cumprido fin terán; 

pois, donde quer, xigante 
a nosa voz pregoa 
a redenzón da boa 
nazón de Breogán. 

ARUME:s m. Folla do piñeiro. SIN: agulla, candea, charamela, esca, fiúza, frouma, lesta, penica, pica, pluma, 
ramada, rama, ramaxe, fronde.  

FUNGAR: 5 v i Producir un son agudo característico o vento, ou un son xordo certos elementos, como unha 
abella.  

INXURIA: v t Ofender a alguén con palabras ou feitos. SIN.: aldraxar, alburgar.  

ENCONO: adx. Feito con insistencia. 

BREOGÁN: é un mítico rei céltico de Galiza. Moitas versións existen sobre el, nas que é presentado coma o gran 
referente mitolóxico da nación galega. O seu pai é Brath, e os seus fillos son Ith e Belenus, entre outros.  

ARROUBO: s m. Estado de éxtase ou ensimesmamento, que se produce por un sentimento de admiración ou 
entusiasmo, e no que a persoa parece estar fóra de si.  

RONCO:1 adx. Que ten un son áspero. (en galego é rouco) 

FÉRIDOS: adx. No texto orixinal “férridos”: de ferro. 

BARDOS:1 m HIST Membro da clase sacerdotal que, entre os celtas, se encargaba de celebrar mediante 
composicións poéticas as fazañas de deuses e heroes, aconsellar aos xefes e arengar aos soldados antes da batalla.  

REDENZÓN: 6 v pron Liberarse alguén de algo que causa sufrimento. 


