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No presente volume presentamos a edición facsímile do ori-

xinal autógrafo do Coloquio en mil duascentas coplas galegas, obra

coñecida tamén baixo outros títulos, como Colección de voces y fra -
ses gallegas o u Coloquio de veinticuatro gallegos rústicos. Como é

sabido, esta peza saíu da pluma de Martín Sarmiento (1695-1772) a

finais de 1746 ou comezos do ano seguinte. Trátase dun escrito de

valor excepcional, pois constitúe ó mesmo tempo un dos primei-

ros ensaios de restauración do cultivo escrito do idioma galego des-

pois da decadencia tardo-medieval, e unha achega fundacional á

lingüística galega. Isto outórgalle unha significación absolutamente

emblemática na historia do idioma galego.

O texto do Coloquio era coñecido polos estudiosos. De

feito, foi obxecto dunha primeira publicación xa nos albores do

Rexurdimento galego (1859) da man dun dos principais impul-

sores deste, Juan Manuel Pintos. A partir de aí e ata os nosos días,

realizáronse cinco edicións do seu texto completo, recollidas na

noticia bibliográfica que aparece ó final da presente nota. Pero

estas edicións fúndanse en copias e recopias do orixinal, que se

daba explícita ou tacitamente por perdido. Hai escasamente dous

meses tivemos a rara fortuna de localizar este na Biblioteca Na-

cional de Madrid, onde se acha catalogado co título Glosario en
que se trata del origen, antigüedad, etimologías y esplendor de la
lengua gallega (ms. 18.777).

Cando demos co autógrafo do Coloquio, as nosas pescu-

das na Biblioteca Nacional estaban enmarcadas nos labores do

“Proxecto Sarmiento”, que, impulsado polo Consello da Cultura

Galega, ten como obxectivo realizar unha edición crítica da obra
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escrita desa grande lumieira do século XVIII que foi Martín Sar-

miento. O noso achado débese, pois, ó Consello, que é quen pa-

trocina a presente edición. Non se pode silenciar aquí o papel

clave que tivo o seu finado Presidente, o saudoso Carlos Casares,

na posta en marcha do ambicioso plan. Sen a súa inspiración,

entusiasmo e firme apoio, o “Proxecto Sarmiento” non se poría

en marcha e o achado non se tería producido. Este libro consti-

túe, por iso, unha homenaxe á súa memoria.

Comprácenos deixar aquí constancia do noso profundo

agradecemento á Biblioteca Nacional de Madrid polas facilidades

que nos deu para a reproducción do Coloquio, que tivo que rea-

lizarse con grande premura para que puidesemos chegar a tempo

á cita do Día das Letras Galegas, en que queriamos presentar esta

nosa contribución para celebrar a figura de Martín Sarmiento. É

de salientar a boa disposición e a dilixencia da Directora Técnica

da Biblioteca, Natividad Correas González, e a colaboración que

nos prestou Suso de Toro, como membro do patronato daquela.

Henrique Monteagudo
Compostela, primavera de 2002
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A primeira edición do Coloquio en mil duascentas coplas
galegas débese a X. M. Pintos: Recopilación de muchas palabras,
voces y frases de la lengua gallega hecha por el Rvmo. Padre Fr.
Martín Sarmiento , Pontevedra, Imp. y Encuadernación de D. José

Vilas, 1859.

A segunda edición do Coloquio viu a lume no volume

arranxado por A. López Peláez, Las poesías de Feijóo sacadas a la
luz con un prólogo, Lugo, Ta l l e res Tipográficos de G. Castro, 1899.

A terceira edición do Coloquio, que vai acompañada da

primeira do Glosario preparouna J. L. Pensado, Colección de vo -
ces y frases gallegas, Salamanca, Universidad, 1970. Recentemente

apareceu un facsímile desta, por Ediciones Universidad, Salaman-

ca, s. d. [2002].

A cuarta edición débese a X. L. Axeitos, As coplas galegas
do P. Sarmiento, Sada / A Coruña, Ediciós do Castro, 1982.

A quinta edición do Coloquio en mil duascentas coplas ga -
legas débese a R. Mariño: Coloquio de vintecatro galegos rústicos,
Santiago, Consello da Cultura Galega, 1995.

A última edición, de Xesús Carballo Soliño, foi publicada

por Editorial Galaxia, Coloquio en coplas galegas,en 2002.
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