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na Iria de Rosalía

Hai lugares que turran de nós, que nos 
atraen para si coma as limaduras de 
ferro que se arremuíñan arredor dos 
imáns. Iria, que é sen dúbida un deses 
enclaves ancestrais, telúricos, habitado 
unha xeración tras doutra desde a noite 
dos tempos, tamén exerceu a súa atrac-
ción sobre Rosalía de Castro. 

Nestes casarellos do pór do sol os 
pousos eran recháns nos arrós onde se 
podía depor por un momento a carga, 
o cesto da herba que se traía á cabeza 
desde as brañas ou as galladas de mo-
lime do monte, para proseguir cami-
ño. A Terra de Iria (“este tempo soave, 
estas campías…”) foi para Rosalía un 
pouso onde descansar, un refuxio no 
que acougar das tribulacións da vida. A 
igrexa de Santa María co seu cemiterio 
da Adina é, por moitas razóns, epicen-
tro da xeograf ía rosaliana. Está no me-
dio de aquela tríade máxica do poema 
dos adeuses:

Padrón…!, Padrón…! 
Santa María…Lestrobe… 
Adios! Adios! 

A evocación do paraíso perdido da 
infancia, a fugacidade do tempo no que 
fomos felices, a certeza irrefutable da 
imposibilidade dos retornos son ecos 
que se repiten en case todos os poe-
tas, desde os clásicos grecolatinos ata 
os versos de Dante, na Comedia: “Nes-
sun maggior dolore / Che ricordarsi del 
tempo felice / Nella miseria”.

Rosalía repíteo tamén aquí e acolá, 
coma unha queixa, sobre todo nos luga-
res máis queridos. En Lestrobe, diante 
da ruína do Pazo dos Hermida, no ou-
tro Pazo da Arretén comesto polas he-
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dras e as silveiras, na rúa do Sol, en Padrón, cando rememora os enxidos primeiros 
nos que xogou de nena. Na Adina, en fin, no poema que comentamos:

Aquelas risas sin fin,
aquel brincar sin dolor,
aquela louca alegría,
por que acabou?

A escolla da casa da Matanza para pasar os anos finais da súa vida non é casual. 
Está á beira da estación do tren que lle permite ao matrimonio viaxar ata a Arousa e 
Compostela. Podemos imaxinar a escritora no estudio, rodeada de libros, “á luz da 
triste e moribunda lámpara”, arrefeitando os derradeiros versos, mentras renxen os 
comboios que pasan na alta noite.  Pero a casa está tamén a tiro de pedra da colexiata 
de Iria: “desde mis ventanas veo / el templo que quise tanto”. Na Adina debían de 
estar enterrados os seus avós, posto que a aldea da Arretén pertence a esta freguesía, 
e tamén estaba enterrado o seu pai, aos pés da epifanía esculpida na portada oxival 
do templo, no que exercera de capelán. 

O simeterio da Adina
n’hai duda que é encantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordazón

 Aquilino Iglesia Alvariño pediu “un sol moi doce para un vello olivo que hai en 
Adina” e Otero Pedrayo dixo que así como os gregos amaban as oliveiras do Cephiso 
porque escoitaron as palabras de Platón, os galegos debemos de amar as oliveiras de 
Iria porque ouviron o saloucar de Rosalía.

Nesta outra cova de Iria foi enterrada a escritora ao día seguinte do seu pasa-
mento, o 15 de xullo de 1885. Case seis anos pasados, o 25 de maio de 1891, despois 
da exhumación, tróuxose de volta o cadáver por esa verea que discorre paralela á vía 
de ferro ata a estación da Matanza para ser trasladado a Compostela. E contan os 
periódicos da época como os campesiños paraban coas eixadas ao lombo polas sea-
ras de Padrón para renderlle a derradeira homenaxe ao cadaleito. Por aquí mesmo 
transcorría a Vía XIX do Itinerario de Antonino, o vello camiño que chegaba ata Iria 
vindo desde Cesures, despois de pasar polo Lestido e a Matanza. “Bajemos, que el 
camino antiguo nos saldrá al paso”.

Xa se sabe que as civilizacións, coas súas xentes e os seus deuses, rematan, tarde 
ou cedo, afundidas nos lameiros do tempo, “na eternidá caendo, cal cai o grau na 
moedora pedra”. Mil anos antes de que Compostela tivese sequera un nome, xa Iria 
figuraba inscrita coma un waypoint no mapa de Ptolomeo. 

Son abundantísimos os restos de época romana: moedas de case todos os em-
peradores, vidros, terras sigilatas, ánforas, tégulas e lucernas, un pequeno touro de 



MANUEL LORENZO BALEIRÓN
230

bronce que se identificou co boi Apis, o león de Pedreda, que hoxe custodia coma un 
can de palleiro de pedra a cancela dun xardín e acaso formaba parte dun  mausoleo 
funerario. Ademais do Pedrón desenterráronse case unha ducia de estelas funerarias 
e inscricións votivas, algunhas delas no bosque da aldea de Luáns, a medio camiño 
entre a Matanza e Iria, onde Rosalía tivo a única propiedade de seu, unha leira que 
herdou da nai. Aínda que é sabido que a súa filla Valentina naceu morta o 14 de 
febreiro, día de San Valentín, quizais lles inspirou o nome unha das lápidas que se 
atopou aquí por aqueles anos adicada por Iulia Valentiia aos sagrados deuses manes. 
Rosalía debía coñecela pois está na Historia de Galicia de Murguía. Reparade nos 
nomes dos seus fillos, laicos, todos de reminiscencias clásicas: Alejandra, Aura, Gala, 
Ovidio, Amara, Adriano, Valentina.

Foi aínda Iria sede principal do parroquiale suevum. Quedáronnos unha man-
chea de sartegos antropomorfos labrados na pedra granítica destes montes, cubertos 
coas laudas de estola que bautizou Sarmiento, pías pluviais agora para abeberar pa-
xaros, baldeiras nun recanto do adro. 

Por aquí pasou coma un alustre Almanzor, de a cabalo cara a Santiago, no solpor 
do milenio, arrasando ao seu paso canto había. Renden conta do medievo nestes 
feudos, entre outros códices, a Historia Compostelana de Xelmírez onde se di que 
se edificaron palacios espazosos e magníficos ou a Corónica de Santa María de Iria. 
Despois foron os acios de ouro na fronde do barroco, que tamén deixou a súa pegada 
nos altares de Iria. 

“Diredes destes versos, i é verdade, / (…) que se asomellan á parruma incerta / 
que voltexa no fondo das curtiñas”. A escrita de Rosalía está poboada de dúbidas, de 
preguntas sen resposta que quedan coma badaladas retumbando na brétema. Fronte 
por fronte coa verdade das verdades, “é que a morte querme para o seu enxido”, que 
mellor lugar que aquí, onde tantas Irias foron, confundidas na poeira dos séculos, 
para entoar o ubi sunt latino, a pregunta das preguntas?  Pero Rosalía non se interro-
ga polas lápidas partidas dos romanos, nin polas fitas das estolas suevas para envol-
ver coma un galano a morte, polos pazos esboroados no aire de Xelmírez, ou polas 
damas de antano de Villon. Non pregunta polo xacigo de pedra de Rodrigo de Luna 
e polos anxos que velan o seus soños escuros, nin polos vinteoito bispos sepultos ao 
pé dun piar da igrexa. Sic transit gloriae mundi. Nin sequera por aquel outro bispo 
incorrupto do corpo santo, o da tampa xeada onde a voltearon espida de nena para 
lle curar o mal do aire. No mesmo poema das despedidas do que vimos falando, Ro-
salía pregunta polos seus, que é onde máis a morte doe: 

Fun un día en busca deles
palpitante o corazón.
Funos chamando un a un
e ningún me contestou. 
Petei nunha i outra porta:
Non sentín fala nin voz, 
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cal nunha tomba baldeira
o meu petar resonou.
(…)
Nin un soio…!, nin un soio…!
Donde están?, que deles foi?
 
Sabemos dos señores da terra, dunha Iria de bispos e prodixios, pero nada sa-

bemos dos homes e mulleres que cavaban os nabais e as cortiñas ou de quen servía 
nas mesas opulentas dos prelados. A historia garda pouca noticia da xente de a pé, de 
aqueles aos que Rosalía lles pediu as palabras emprestadas. Tampouco adoitan figu-
rar na obra dos seus contemporáneos. Sen embargo, están por todas partes nos seus 
versos. Ponse no seu lugar e dálles voz. Ou dialoga de igual a igual con eles. Noutro 
poema tamén ambientado na Adina, fala coas mulleres que van vender cebolas á 
feira de Padrón. E cos mortos:

Ceboleiras que is e vindes
de Adina polos camiños,
á beira do camposanto
pasá leve e paseniño.
Que anque din que os mortos n ‘ oien,
cando ós meus lle vou falar, 
penso que anque estén calados 
ben oien o meu penar.   

        Rosalía baixou ata os ínferos da alma, por usar unha expresión de María 
Zambrano. “Só en min mesma buscando no escuro / i entrando na sombra / vin a 
noite que nunca se acaba / na miña alma soia”. E ese descenso ata o fondo sin fondo 
do pensamento, ese afondar no farume das néboas que se remexen nos abismos de 
nós, é tamén unha busca, unha nostalxia da luz. Luz e sombra. Sic et non. Dialéctica 
dos contrarios. Hai, por iso, breves días de sol mesmo na terra removida da Adina: 
“ceo azul lose na Adina, / transparente, limpo e puro”. Como hai outras Irias das que 
non puido saber a escritora sobre as que non podemos estendernos nestas liñas. A 
Iria dos Trulock e de Cela, universal tamén, soterrado cabe dunha das oliveiras que 
xa eran centenarias naquel tempo. A Iria das lámpadas e a do azucre. A dos presos 
enterrados fóra do sagrado polo terror fascista… 

Quizais sexa en Iria onde mellor acai o nome que Rosalía, sabedora da proximi-
dade da morte, escolleu para os derradeiros versos que lle coñecemos: Postrimerías. 
Outras xentes e outros deuses virán arremuiñarse a este embigo do postremeiro 
mundo no que estivo a súa tomba. Non sabemos en que recuncho do cemiterio mu-
rado descansaron os seus restos. Nos días xa lonxanos de aquela nova traslatio mes-
mo se falou de depositalos na catedral, baixo as arcadas do Pórtico da Gloria, pero 
tamén houbo quen pensou en facer aquí unha pirámide de mármore que os acollese, 
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acaso pola semellanza coas torres piramidais da colexiata. Estatua ou cenotafio, ou 
ramallo de pedra, sen máis, de pensamentos, algo haberá que erguer no camposanto 
da Adina. No breve tallón da Terra de Iria onde repousou o seu corpo, ese “barro 
mortal que envolve o esprito”. No derradeiro enxido.
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