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O poema Si a vernos, Marica, nantronte viñeras ofrece a posibilidade de reflexionar sobre o rendemento estilístico das voces
poéticas na poesía de Rosalía de Castro e de comparar o tratamento do tema da romaría na súa obra e noutras da tradición
poética galega, tanto contemporáneas como anteriores. Ademais
ofrécense datos que avalan que a festa á que se refire o poema é
a do Seixo (Mugardos) e apúntase a posibilidade de que a autora
visitase esta localidade para asistir á festa, do mesmo xeito que
aconteceu coa romaría da Virxe da Barca.
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The poem Si a vernos, Marica, nantronte viñeras offers
the possibility to analyse the stylistic approach of poetic
voices in Rosalia de Castro´s poetry and also affords the
opportunity to compare how the topic of pilgrimage is
treated in Rosalia´s literary work and in Galician literary
tradition. In addition, both authors provide some new
information that supports the hypothesis of O Seixo
(Mugardos) as the place mentioned in Rosalia´s poem.
Therefore, it is quite likely that Rosalia herself visited this
small town to participate in this popular pilgrimage in O
Seixo, as she attended the Virxe da Barca pilgrimage in
Muxía.
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1. Rosalía e o coñecemento da cultura popular

O potente universo literario que Rosalía de Castro crea na obra Cantares gallegos
(1863) está sustentado nun profundo coñecemento da cultura popular galega adquirido pola autora a través da súa propia experiencia[1]. Ela mesma o declara no famoso
“Prólogo” onde establece un vínculo sólido entre cultura e vivencia[2]:
Por esto, inda achándome débil en forzas e n´habendo deprendido en máis escola que a dos nosos
probes aldeáns, guiada solo por aqueles cantares, aquelas palabras cariñosas e aqueles xiros nunca
olvidados que tan dosemente resoaron nos meus oídos desde a cuna e que foran recollidos polo meu
corazón coma harencia propia, atrevinme a escribir estes cantares (…). (Castro, (1863), edición Anxo
Angueira 2013)

Rosalía pertence a unha vella estirpe da fidalguía con profundas raíces rurais[3]. No
ambiente en que se socializou, a relación dos señores coas clases populares era bastante estreita de tal maneira que, como declara no Prólogo de Cantares gallegos,
sente a música, a poesía e a lingua popular “como harencia propia”. Este profundo
sentido de pertenza cultural preséntase en moitas ocasións na súa obra como un
valor aprendido no seo familiar, capaz de superar as barreiras sociais. Exemplo disto atopámolo no relato Ignotus[4] onde Rosalía entra nunha verdadeira comunión
artística cun anónimo músico popular. O emocionante momento en que a música
popular, personificada nun pobre mendigo famélico, entra con todo o seu poder no
elegante salón dunha familia acomodada expresa á perfección a idea compartida polas elites culturais do romanticismo europeo. A indiscutible forza e beleza da “voz do
[1] Consérvanse dez textos manuscritos da autora do que parece ser unha recollida persoal de
cántigas populares, algunhas das cales foron glosadas en Cantares gallegos (Blanco, 1992:
175-185). Os textos, dados a coñecer en Inéditos de Rosalía por Juan Naya en 1953 son analizados caligraficamente e cuestionados con respecto a súa autoría manual, que non intelectual, por Diego Rodríguez González en “A letra de Rosalía: bases para a súa identificación”,
Follas Novas, n.º 2 (2017).
[2] Pódense consultar ao respecto as páxinas 339-340 de Rosalía de Castro. Cantos de independencia e liberdade (1837-1863), (Lama: 2017) que presentan a unha escritora inmersa nun
mundo social e familiar galego-falante, segundo a testemuña do propio Murguía. Polo tanto,
as afirmacións que verte no prólogo de Cantares gallegos son moito máis que mera retórica e
reforzan a idea da importancia da experiencia persoal na obra rosaliana.
[3] Sobre a familia materna de Rosalía de Castro: (Lama, 2017: 34-44).
[4] O texto aparece como capítulo no libro de Manuel Murguía Los precursores (1886) e refire
unha anécdota na que Rosalía é a narradora protagonista que conta como a fame de 1853 a
puxo en contacto cun descoñecido rapaz que canta na rúa.
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pobo” propicia ese autorrecoñecemento cultural do que fala Rosalía no Prólogo dos
Cantares, quen chega case a prescindir da súa individualidade neste libro:
Pero lo que nos conmovió hondamente, lo que hizo sentir algo más que la compasión que inspiraba
aquel pobre aldeanillo, fue cuando olvidando todo, el sitio y la ocasión, creyendo hallarse en sus soledades, soñando con ellas tal vez, tuvo un momento de inspiración y dejó oír las ignotas y melancólicas
armonías. Nada había en ellas que recordase otros motivos; era una música nueva, un verdadero tesoro
de ternura, de vaguedad, de tristeza.¡Así debieron componer sus primeras melodías los primeros músicos de todos los pueblos! (Castro, Obras Completas, tomo II, Laracha, Ed. Xuntanza, 1989: 482-483).

E tal como aparecera, o descoñecido volveu desaparecer un día na escuridade do
anonimato, porque unha das grandezas do artista popular é a súa condición de anónimo: é todos e ninguén. Como as voces que emerxen dos poemas de Rosalía que
cantan e falan “creyendo hallarse en sus soledades”.
¡Una mañana vino a decirnos adiós!
No sé que vaga tristeza se apoderó de mi alma, pues todo me decía que era la última vez que le veía.
No dudé un momento de que aquel genio inculto, que arrojado por las olas había llegado una vez a las
riberas del mundo, se perdía para siempre el día en que volviese a su mar, a sus montañas, a su olvido
eterno (Castro, Obras Completas, tomo II, Laracha, Ed. Xuntanza, 1989: 484)

Cómpre insistir na experiencia directa, ou indirecta, como parte dos coñecementos
adquiridos polo ambiente familiar e social, de moitos dos temas e ideas desenvoltos
na obra da nosa escritora. Así, do mesmo xeito que o que se nos narra en Ignotus
parece ser unha anécdota real da vida da autora, o poema 32, “Como chove miudiño”, transmitiría a “experiencia indirecta” adquirida a través dos relatos familiares.
“Como chove miudiño” é un dos poucos poemas de Cantares gallegos onde a crítica
recoñece á propia Rosalía como voz poética. Nel atópase unha interesante referencia
á vella casa familiar e ao avó materno[5]. A figura do avó encarna nestes versos os
vellos ideais do cabaleiro ao antigo xeito, en quen se resalta a virtude evanxélica da
caridade cos desposuídos.
Casa grande, cando un santo
venerable cabaleiro
con tranquilo, nobre encanto,
baixo os priegues do seu manto
cobexaba o perdioseiro.

[5] “As virtudes verdadeiramente evanxélicas deste cabaleiro, tan amado dos que o coñeceron,
inspiráronme un libro, que non tardarei en publicalo con o título de Historia de mi abuelo. Nel
rindo un tributo de admiración e amor a aquel cuia maior sabiduría consisteu sempre en facer
o ben a ollos cerrados e con man cariñosa”. Castro, (2013 [1863]: 280)
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A obra anunciada nesa nota, Historia de mi abuelo, nunca foi publicada nin quedou
rastro dela, pero si un fermoso poema, incluído en Follas novas, gracioso e conmovedor ao mesmo tempo, onde se narra unha escena que ben puidera ter como
personaxe anfitrión a este “venerable cabaleiro”. Falamos de “A probiña, que está
xorda…!”, onde a protagonista é unha vella mendiga que pide hospitalidade nunha
daquelas acolledoras cociñas das “casas grandes” da fidalguía rural, onde se xuntaban
nunha gran festa persoas dos distintos escalafóns sociais, se ben ocupando cadaquén
o seu lugar.
Un carballo arde no lume
i arredor do lar se sentan
rapazas de alegres ollos,
avós de brancas gadellas,
vellas que inda rompen mangas
e tocan as castañetas,
os afillados que a dona
i o dono ten pola aldea
i os amigos i os cuñados,
os curmás i a parentela
toda xunta e mailo crego
i o zuruxano das bestas
(…). Castro, (2016 [1880]: 269)

Parece que a autora segue o rastro da mesma tradición oral familiar que domina
en “Como chove miudiño”. É innegable o ambiente propio do antigo réxime que se
recrea nestas liñas, que no poema antes citado, “Como chove miudiño”, se mostraba como un mundo en decadencia perdido para sempre. En “A probiña, que está
xorda…!” na escena que se desenvolve no pazo rural aparece dulcificada a rixidez
das diferenzas xerárquicas pola cordialidade condescendente dos señores cos campesiños ligados a eles, e mesmo cos mendigos. Entre os espazos compartidos polos
diferentes estamentos sociais que se aprezan neste e noutros poemas, ademais do
pazo e as súas dependencias, símbolo emblemático da fidalguía, estaría o campo da
festa nas romarías, tal e como se nos presenta, por exemplo, en “Si a vernos, Marica,
nantronte viñeras”. Desa convivencia frecuente entre os estamentos tradicionais da
sociedade galega viría a familiaridade coa lingua, coa mentalidade, coas tradicións e
co folklore popular galego que se manifesta claramente ao longo de Cantares gallegos
(e tamén de Follas novas). Na literatura costumista fidalgos e campesiños conviven
en harmonía, cada un ocupando o seu lugar. Porén, nalgúns dos poemas acaba por
superarse esa barreira invisible social e cultural que sitúa á autora dun lado, o dos señores, e o mundo que representa do outro, o dos labregos, criados e mendigos, como
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acontece en “A probiña, que está xorda…!” ou en “Si a vernos, Marica, nantronte
viñeras”. Rosalía de Castro vai explorar esta nova perspectiva e logrará trascender
a visión paternalista do “autor ilustrado” en moitas das composicións de Cantares
gallegos e Follas novas.

2. Da experiencia á literatura: en busca da voz precisa

Non sería arriscado afirmar que en Cantares gallegos conviven dúas actitudes autoriais: por unha parte, a da autora culta coñecedora e estudosa do folklore que presenta os distintos cadros costumistas con simpatía, admiración e unha certa curiosidade
por transmitir o pintoresco das escenas, dos personaxes e das paisaxes representadas
ao lector, tal e como a propia Rosalía anuncia no prólogo; por outra parte a actitude
dos propios representantes desta cultura a emerxeren da masa popular, con licenza
da autora (“Has de cantar, meniña gaiteira”, cantar n.º 1 de Cantares gallegos), falando
de si mesmos ou dialogando entre eles sen teren conciencia de estar a ser observados[6], tal e como se interpreta no fragmento de Ignotus reproducido arriba. Neste
grupo de poemas é coma se Rosalía, embelesada, lles dese carta branca aos seus informantes para falaren libremente, con absoluta naturalidade na súa cotiá expresión
lingüística, para escolleren os temas que tratan e na forma en que o fan… Por dicilo
dun xeito breve e simple, os Cantares móstrannos Galicia, na súa complexidade humana e social, a través das formas artísticas poético-musicais tradicionais desde dúas
grandes perspectivas: a propia dun observador culto que transmite con simpatía a
súa visión do obxecto tratado “desde fóra”, e a de distintas voces, inmersas na tradición, ás que se lles permite expresarse de seu, elevándose espontaneamente nunha
variada polifonía “desde dentro”. Este importante matiz de perspectiva ás veces é claro, mais noutras ocasións pode dar lugar a distintas interpretacións, como acontece,
por exemplo, no cantar 11, “Campanas de Bastavales”, onde se produce o milagre de
identificación cultural e emotiva que a autora describe no Prólogo.
Cinguíndonos a Cantares gallegos, “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras” sería
un bo exemplo desta última actitude, xunto con poemas como o 3, “Dios bendiga
todo, nena”, o 5, “Miña santiña”, o 7, “Fun un domingo”, o 9, “Díxome nantronte o
cura”, o 13, “San Antonio bendito”, o 17, “Airiños, airiños, aires”, o 24, “Queridiña dos
meus ollos”, o 27, “Que ten o mozo?”, o 29, “Vente, rapasa”.
[6]. Lama López defende que na representación do verdadeiro espírito do pobo Rosalía vai máis
alá de boa parte das propostas do Romanticismo europeo, conseguindo “anular a distancia
entre autor e pobo borrando a propia subxectividade” (Lama, 2017: 338-339).
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Son varios os poemas desta colección onde se alude á celebración de festas populares ou romarías, desde a descrición dun personaxe característico como o gaiteiro do cantar 8, “Un repoludo gaiteiro”, ou a magnificencia do ambiente festivo nos
detalles da etiqueta campesiña do cantar 6, “Nosa Señora da Barca”, ata a cómica
relaxación do 31, “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”.
Nos dous primeiros casos, a perspectiva desde a que se presenta o asunto é externa. Quen fala é un observador privilexiado que transmite unha distancia co que
describe propia da voz autorial: é un suxeito que interpreta un obxecto. Pola contra,
no cantar 31, “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”, a propia cultura popular explícase a si mesma inocentemente, sen intención ningunha de explicarse, cunha frescura que só atopamos dun xeito semellante no marabilloso cantar 29, “Vente, rapasa”,
un auténtico texto artístico experimental a partir dos materiais da lingua coloquial.
Estes dous poemas, o 29 e o 31, demostran unha extraordinaria soltura e liberdade no manexo culto da literatura popular e da tradición oral. Tanto é así que
semella que Rosalía decidiu prescindir do leve verniz dos recursos da literatura culta,
presente noutros poemas, cos que quería dar unha pátina de dignidade á literatura
popular que ela está elevando artística e socialmente. En poemas como “Vente, rapasa” ou ”Si a vernos, Marica, nantronte viñeras” o latexo popular fai fluír libremente
as formas lingüísticas e discursivas populares como nunca antes. Mais se contrastamos estes exemplos cos poemas 18 “Roxiña cal sol dourado” e o 33, “Miña Santa
Margarida”, podemos aprezar que, nestes últimos, a esencia popular aparece tratada
con formas propias da literatura culta. Deste xeito “Roxiña cal sol dourado” contén
claras alusións a un poema “pastoril” de Luís de Camões que glosa á súa vez tópicos
e formas presentes na poesía popular desde antigo[7]. Evidentemente a fronteira entre
culto e popular está atravesada por innumerables camiños ao longo dos tempos.
Tentaremos agora establecer algúns nexos entre a experiencia vital da nosa escritora e algúns dos poemas dos que falamos co obxeto de determinar en que medida
puido aquela influír na elección do punto de vista, e as formas poéticas escollidas
para o tratamento dos temas asociados claramente ás manifestacións da cultura popular.
2. 1. A romaría segundo Rosalía de Castro
Sabemos que Rosalía de Castro estableceu novas amizades durante a etapa que viviu coa súa nai en Santiago de Compostela entre 1847/1850 e 1854 (Lama, 2017:
97). A súa participación nas actividades do Liceo de la Juventud rodéaa de mozos e
algunhas mozas con inquietudes intelectuais e artísticas. A través de Eduardo Pondal, inicia unha amizade con Eduarda, irmá deste, quen a convida en 1853 a asisitir
[7] Vid. Edición de Cantares gallegos de M.ª Xesús Lama (1995: 211) onde se apunta que con esta
homenaxe, Rosalía exhibe o seu coñecemento da tradición de continuo diálogo entre a poesía
popular e a poesía culta en que se inscribe o seu libro.
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á romaría da Virxe da Barca en Muxía. Rosalía tiña 16 anos e Eduarda 24, mais esta
diferenza de idade non vai impedir que teñan unha relación intensa que influirá na
obra da escritora.
Froitos da experiencia que viven xuntas durante a viaxe á Costa da Morte serán
a novela La hija del mar (1859) e o cantar 6, “Nosa señora da Barca”, incluído na 1ª
edición de Cantares gallegos (1863), inspirado na romaría á que asistiron xuntas en
Muxía. Tamén a transmutación de Eduarda nun personaxe do seu universo literario
nun importante ensaio en forma de carta[8]. O nome da súa infortunada amiga foi o
escollido para esa misteriosa interlocutora epistolar ideal á que van dirixidas as reflexións sobre as dificultades das mulleres dedicadas á creación literaria en Las literatas. Carta a Eduarda (1865), publicado en El Almanaque de Galicia de Lugo (Rosalía
de Castro. Obra completa, Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, pp. 493-495).
O poema escrito despois da experiencia vivida en Muxía, “Nosa Señora da Barca”, é unha peza maxestuosa onde se nos transmite con sosegado entusiasmo a festa
popular galega por excelencia, a romaría. Preséntaa como se fose unha fermosa coreograf ía onde os asistentes representan con dignidade o seu papel, atentos á mirada
do público que observa desde o outro lado do poema. Pode considerarse toda unha
homenaxe a Eduarda Pondal, falecida uns días despois de compartiren a inesquecible
xornada en que ambas as dúas acabaron contraendo as febres tifoideas. A elaboración literaria desa experiencia cae dentro do que todos esperarían da xove poeta
despois de sobrevivir á enfermidade que rematou coa vida da amiga: a lembranza
dos bos momentos compartidos nun poema que reconforta o corazón de todos os
implicados. Por iso “Nosa Señora da Barca” está entre os primeiros textos poéticos
en galego publicados pola autora no Álbum de la caridad (1862) e foi incluída na
primeira edición dos Cantares gallegos (1863).
2. 2. A romaría segundo a meniña gaiteira
En 1864 ve a luz por primeira vez “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras” no Almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono (pp.38-39) editado
por Soto Freire. Trátase dun poema que fala tamén dunha romaría, mais neste caso
facendo uso dun ton confidencial que podería corresponderse co relato dunha rapaza nova á súa amiga máis próxima. Este novo poema, non incluído na primeira edición, quedará incorporado a Cantares gallegos definitivamente a partir da 2ª edición
de 1872 co número 31 (Angueira, 2013). É evidente que, malia as coincidencias temáticas, o tratamento do motivo da romaría experimentou unha notable evolución
[8]. Manuel Ferreiro (2017: 31) interpreta que a elección do nome de Eduarda como receptora
do ensaio epistolar de Rosalía pode ser unha homenaxe póstuma á súa amiga, proba de que
entre elas, malia a diferenza de idade, había unha especial comunicación. Do mesmo xeito,
Pilar García Negro (2006: 95) vai máis alá e suxire que a lembranza de Eduarda Pondal, morta bastantes anos atrás, “non fai máis que subliñar, humor mediante, o isolamento social da
escritora galega”.
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desde o cantar 6, “Nosa Señora da Barca”, ao cantar 31, “Si a vernos, Marica…”. Isto
apréciase tanto no enfoque do tema como nas escollas lingüísticas e retóricas. “Si a
vernos, Marica,…” aborda, como dixemos, o motivo da romaría desde a perspectiva
entusiástica dunha voz inxenua pertencente ás clases populares. Trátase evidentemente de alguén que participou activamente nela e lle conta en confianza á súa amiga, Marica, a impresión xeral e mais os detalles da xornada.
Angueira chama a atención sobre o nome da receptora explícita do poema,
“Marica”, sinalada catro veces ao longo da cantiga, por coincidir cunha das participantes no Coloquio de 24 gallegos rústicos do Padre Sarmiento. De aquí que, de
acordo con este crítico, o emisor sería o mesmo Perucho do Coloquio que lle daba
réplica a Marica. Estaríamos, pois, diante dunha homenaxe consciente da autora
tanto polo nome escollido para a receptora da voz poética como polo ton inxenuo e
pícaro que predomina no diálogo dos personaxes de Sarmiento. Con este exemplo,
Angueira estaría a reforzar aínda máis as semellanzas do enfoque do Coloquio e dos
Cantares, poñendo en evidencia de onde parte o cordón umbilical do Rexurdimento
decimonónico[9]. Na nosa opinión o eco da tradición nesta pequena obra mestra,
aínda admitindo que pase por Sarmiento, chega a estratos máis remotos, como trataremos de demostrar.
A elección do nome de Marica para a interlocutora da voz poética, probablemente non vaia máis alá de ser un epítome de rapaza de clase popular. Marica é moi
frecuente nas coplas e cantares populares de todo tipo por ser un nome familiar para
os usuarios das cantigas. O uso deste diminutivo afectivo rexístrase abundantemente
tamén na poesía española desde o Século de Ouro en autores como Góngora e na
lingua coloquial, tal e como recolle Gonzalo Correas no seu Vocabulario de refranes
y frases proverbiales (1627)[10]. De feito, na obra de Góngora, Marica aparece nun
contexto moi semellante ao do poema de Rosalía: “Hermana Marica, / mañana que
es fiesta, / no irás tú a la amiga / ni yo iré a la escuela” ( Romances, Ed. Cátedra Madrid, 1982, pp. 95-98).
Porén, estamos de acordo con Angueira no feito de que o poema se inscribe na
tradición da literatura galega de raíz popular por varios motivos: o ton confidencial,
inocente e burlón ao mesmo tempo, sen preocupacións por falar de máis, tan propio
da xente nova, a toleirona mocidade do poema 34, a Alborada, que se conxura para
saltar as normas e divertirse. Podería ser a voz dun rapaz, un Perucho, ou se cadra
dunha rapaza.
[9]. Ver a edición de Cantares gallegos de Angueira (2013: 429-430)
[10]. A importancia e popularidade de “Marica” como personaxe popular feminino pícaro e con
marcada desinhibición sexual aparece estudado no artigo de Antonio Carreño “El discurso de
la tradición: los Cantares gallegos de Rosalía de Castro”. en Actas do Congreso Internacional
de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo (I). Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, 191-200.
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Non negaremos que o texto alimenta esta ambigüidade, pero na nosa tradición,
desde a Idade Media, o papel de exhortar á diversión, ou contar a experiencia a unha
amiga confidente, pertence ás voces femininas. Unha arraigada tradición poética que
a lírica culta recolle e que deixa testemuño escrito nas cantigas de amigo. Alén disto,
ten máis sentido pensar nunha voz poética feminina, porque neste caso reprodúcese
con moita fidelidade a confianza entre as amigas e cómplices que só entre elas se
poden permitir falar dese xeito tan aberto.
Lembremos tamén que, dentro das cantigas de amigo da nosa tradición trobadoresca, temos un grupo ben definido denominado cantigas de romaría entre as que
existen moitos exemplos ben coñecidos que comparten totalmente as características
que vimos de comentar: a rapaza nova que exhorta á amiga a ir a un santuario, expoñendo as diversións que compartirán, ou que, pasado o día da romaría, narra os
detalles picantes do que alí sucedeu: “as cóchegas brandas, as loitas alegres...”, “que
apertos, que olladas tan chuscas trocaban as nenas de xenio cos mozos de Cais!”.
Por último, esta voz xuvenil, feminina, sensible e dotada dun sentido do humor
moi característico, cadra perfectamente co espírito da voz que se manifesta no primeiro e no derradeiro poema de Cantares gallegos, esa mesma “meniña gaiteira” a
quen se invoca para que transmita fielmente as alegrías e as penas, as belezas e miserias do pobo que representa, porque “aquestes cantares a todos responden”. A voz da
meniña gaiteira é un achado fundamental que articula unha parte esencial da poética
rosaliana, pois é quen de encauzar ao mesmo tempo as reivindicacións femininas,
das clases populares e da identidade nacional emerxente. Por iso, atrevémonos a
afirmar que quen se dirixe a Marica para narrar a festa do Seixo é a meniña gaiteira
que aceptou desde o inicio do libro guiarnos polo seu mundo.

3. “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”, novas hipóteses para a
localización e interpretación do poema
Polo que respecta á localización da Festa do Seixo e á relación de Rosalía de Castro
con este lugar e con esta celebración xorden moitas preguntas que cómpre confrontar
con algúns datos que fomos recopilando. Seguiremos a hipótese de que a motivación
para escribir o poema parte da pegada dunha experiencia persoal, do mesmo xeito que
outros moitos lugares (reais) que son mencionados na obra da autora. O feito de que
estea perfectamente documentado que houbo unha experiencia directa da autora con
respecto ao motivo da romaría noutro poema “Nosa Señora da Barca”, (asistiu como
convidada dunha amiga e da súa familia a compartir con eles a famosa romaría da Virxe da Barca en Muxía) ábrenos a porta á posibilidade de que “Si a vernos, Marica,…”
sexa o resultado tamén da asistencia de Rosalía “á festa do Seixo na beira do mar”.
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Fig. 1: Mapa do Seixo (Arquivo do Reino de Galicia)

En primeiro lugar defendemos que o lugar ao que se refire a romaría na beira do
mar é O Seixo situado nas ribeiras da Ría de Ferrol, no concello de Mugardos. Tense
apuntado a posibilidade (Angueira, 2013:427) de que o poema se refira a O Seixo
(Marín), ademais de O Seixo (Mugardos), mais existen evidencias de abondo que
xustifican que só se pode tratar do Seixo en Mugardos: de entrada é o único lugar de
Galicia con este nome onde se documenta a existencia dunha festa popular arraigada
xa nos tempos en que se escribiu o poema e que segue a celebrarse o 25 e 26 de xullo,
xustamente con esa denominación “a festa do Seixo” e situada na beira do mar.
Mais estivo de verdade Rosalía de Castro na festa da beira do mar do Seixo? Lamentablemente non temos documentación que corrobore con total seguridade isto,
como si ocorre no caso romaría da Virxe da Barca. Porén, resulta estraño que Rosalía
escriba sobre unha festa que non coñecía e que se celebra nun lugar tan afastado da
zona xeográfica en que viviu. Cales puideron ser, pois, as motivacións que produciron este poema?
Imos intentar demostrar que Rosalía puido asistir a esta festa. Somos conscientes de que introducir a hipótese da presenza de Rosalía nunha zona xeográfica distante dos lugares tradicionalmente ligados á súa biograf ía, dos que si hai constancia
documental, pode resultar chocante e precisa unha boa argumentación, á falta de
referencias directas que a testemuñen. Para iso, imos ir presentando todos os datos
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que relacionan a Rosalía co Seixo e a romaría tradicional que se segue a celebrar
aínda hoxe.
En primeiro lugar, cómpre apuntar o feito de que O Seixo se atopa a unha xornada ou xornada e media desde Santiago, o mesmo que Muxía, por exemplo, unha
distancia razoable para que sexa verosímil a viaxe.
3. 1. As conexións sociais do círculo de Rosalía de Castro con familias ligadas
ao Seixo
En segundo lugar, explicaremos a conexión do entramado social e familiar da nosa
escritora cunha importante familia con propiedades e negocios no Seixo, Padrón e
Santiago, que facilitaría a súa asistencia á romaría do 25 e 26 de xullo, na ría de Ferrol.
Rosalía de Castro, rapaza pertencente a unha coñecida familia de Padrón, podería ser unha das convidadas pola familia dona da fábrica de tecidos do Seixo, os López
de la Fuente. Membros desta familia, orixinaria de Cuenca de Campos (Valladolid),
tiñan negocios e intereses comerciais en Santiago e Padrón, ademais da fábrica do
Seixo. Os López de la Fuente mantiñan unha relación moi cercana con familias do
círculo de confianza de Rosalía como os Baltar. A familia Baltar, de feito, coa que están emparentados, será a destinataria da herdanza da fábrica, cando morre sen descendencia a última filla do fundador, Don Ángel López de la Fuente, Carolina López
Rubio. Este exitoso industrial, Angel López de la Fuente, tiña un irmán, Fausto, que
posuía á súa vez, un comercio en Padrón (na rúa Longa, 18) a 75 metros da casa en
que vive Rosalía coa súa nai antes de trasladarse a Santiago de Compostela arredor de
1847 (Lama, 2017: 82). Fausto López de la Fuente casa con Manuela Lema Baltar, da
coñecida familia Baltar de Padrón. Fausto e Ángel manteñen unha relación estreita e
o fillo daquel, Salustiano, vai traballar á fábrica do Seixo, e acabará casando e establecéndose en Neda, na ribeira sur da mesma ría de Ferrol. Don Angel rexenta tamén
unha fábrica de tecidos en Santiago pola mesma época en que Rosalía e a súa nai viven na cidade. A filla de Fausto, Manuela López Lema, morre aos 43 anos de idade en
1887[11]. Asina a acta de defunción como testemuña José Batalla, notario de Padrón e
pai de José e Engracia Batalla Hermida[12], curmáns de Rosalía e de Pepito Hermida,
outro parente moi cercano a Rosalía co que sempre mantivo un agarimoso vínculo.
Manuela déixalle á súa sobriña Dolores López Gómez (neta de Fausto López de la
Fuente) “a fábrica pequena que foi de tecidos, hoxe muíño fariñeiro con horta sito no
lugar do Río, e a metade da fábrica de tecidos con número 28 do lugar do Xuncedo”. E
[11] Rexistro Civil de Padrón: 11-5-1887.
[12] Engracia Batalla Hermida, entrevistada para a revista Vida Gallega (1917) por Jaime Solá,
narrou os estreitos lazos familiares que mantiveron durante toda a vida coa sua ilustre curmá,
afirmando mesmo que lle axudaron economicamente para que puidese facer a súa primeira
viaxe a Madrid.
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ás irmáns Clotilde, Felisa e Ángela Gimenez López (tamén netas de Fausto e de Manuela Lema Baltar e residentes en Padrón) déixalles a outra metade da fábrica grande.
Dolores López Gómez viviu en Ferrol pero mantivo a relación coa familia de Padrón
e de feito nos últimos anos da súa vida pasaba boa parte do ano residindo naquela
vila. Faleceu en Santiago de Compostela en 1985 pero recibiu sepultura en Padrón.
Como vemos o entramado familiar dos López de la Fuente ten conexións locais
(Padrón, Santiago) e sociais (a familia Baltar, os Hermida) comúns que fan altamente
probable que tivesen tamén relación coa familia Castro.
A relación entre a familia Castro e a familia Baltar (as dúas de Padrón) viña de
moi lonxe (Barreiro, 2012, 840). Unha das dúas farmacias de Padrón é a de Jose Baltar, tío de Angel Baltar. A farmacia, a tenda de Fausto López de la Fuente (na rúa Longa,18) e a casa en que vive Rosalía coa súa nai (rúa do Sol ) están situadas na mesma
zona, distando entre elas menos de setenta e cinco metros. Tamén nas proximidades
(rúa Murgadán, 5) atópase a casa familiar onde pasaba o inverno a nai de Rosalía,
Teresa de Castro. Andando o tempo, cando alugaron a Casa da Matanza, don Angel
Baltar, farmaceútico e daquela alcalde de Padrón, estimou en todo o seu valor o feito
de que os dous intelectuais máis ilustres de Galicia, Rosalía de Castro e Manuel Murguía, decidisen ser veciños do seu Concello.
A familia Baltar exerceu durante décadas de protectora de Rosalía de Castro[13],
Manuel Murguía e aínda de Castelao, tal e como se destaca no texto que reproducimos da exposición da Casa-Museo da Fundación Rosalía de Castro, na Casa da
Matanza:
“dende Angel Baltar Varela e ao longo de varias xeracións, a familia padronesa dos Baltar mantivo unha
estreita relación (con Rosalía e Murguía) actuando de protectores con algúns dos intelectuais, escritores e
políticos máis importantes da Galicia contemporánea e acumulou un extraordinario fondo documental repartido na actualidade en varias institucións, entre elas a Casa de Rosalía”.

Aínda se pode apuntar outra interesante conexión: Murguía semellaba amosar
gratitude co “clan empresarial de Terra de Campos”[14]. Así en 1909, Wenceslao
[13] Rosalía de Castro adícalle un exemplar de En las orillas del Sar “ao seu grande amigo Angel
Baltar Varela”. Nunha carta de 1884, Rosalía ref írese ao daquela alcalde de Padrón Angel Baltar
como “antigo amigo” e indica que se presentou para comunicarlle a organización na Habana
dunha función no seu beneficio. Angel Baltar Varela, nacido en 1827 en Padrón e finado en
1895, foi o primeiro licenciado en Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela.
[14] A este “clan” pertencerían, ademais dos irmáns López de la Fuente o seu sobriño José López
Trigo, que foi durante 10 anos xerente da Fábrica de tecidos do Seixo e casou cunha das fillas
de Don Ángel, propietario da fábrica. A estreita relación entre eles queda demostrada en documentos privados como o testamento de López Trigo (Protocolo 164, notario Pérez Porto,
27-2-1901. Arquivo Notarial da Coruña) onde aparecen como albaceas a súa cuñada Carolina
López Rubio, León Pérez López, Dionisio Tejero Pérez e Ventura Gil Pérez, todos eles orixi-

UNHA LECTURA DE SI A VERNOS, MARICA, NANTRONTE VIÑERAS...

63

Requejo, oriundo da mesma comarca de López de la Fuente e socio seu, entrou a
formar parte da Real Academia Galega a proposta de Manuel Murguía. Era un amigo común de Murguía e de Jaime Solá, o editor de Vida Gallega que entrevistará a
Engracia Batalla Hermida en 1917 sobre as súas lembranzas de Rosalía de Castro.
Wenceslao Requejo é un interesante personaxe con inquedanzas culturais que proba, por outros camiños, a confluencia entre o círculo empresarial dos López de la
Fuente coa familia Castro Murguía.
Cruzando todos estes datos, enténdese que é perfectamente posible que esta
familia convidase a Rosalía, entre outras amizades, a acompañalos á festa “brandida”
que se celebraba o 25-26 de xullo moi cerca das instalación da fábrica de tecidos
do Seixo. Unha festa concorrida e alegre que atraía, como a de Muxía, a xente doutras poboacións cercanas. Os da ría de Ferrol accederían en barco ao lugar da festa,
como era habitual ata hai moi poucos anos nos transportes e comunicacións entre
as localidades da ría: Mugardos, O Seixo, Maniños, Barallobre, Neda e Ferrol[15].
Mesmo os “mozos de Cais” citados no poema, que, cumprindo servizo militar nas
instalacións da Mariña do veciño Ferrol, aproveitarían un “franco de ría” para “trocar
olladas chuscas coas nenas de xenio” reunidas alí.
3. 2. Alusións á romaría do Seixo (Mugardos) nos textos da época
Da sona desta romaría hai moitas citas nas publicacións da época e ata ben entrado
o século XX. A primeira referencia atópase nada menos que no Álbum de la Caridad
(1862: 247-256) nun longo poema patriótico e costumista firmado polo ferrolán Juan
López Muñiz e datado na Habana en 1850:
Aló por calquer parage
por calquera vila ou barrio
que un os seus ollos estenda
sempre acha festas de algo.(…)
¡quen en este mesmo auto
contigo òs tres, Pepa cuca,
nos puxera aló prantados!
¡Quén te dera a ti connòsco
alá no Seixo ou Mugardos
ou nos arrabás da Cruña
por alí por Monte Alto!
narios da mesma comarca de Terra de Campos. Xunto cos anteriores, cabe citar aos irmáns
Ventura, Wenceslao, Ángel e Juan Requejo, naturais da mesma vila que os irmans de la Fuente,
Cuenca de Campos.
[15] Para comprender a importancia do porto do Seixo nas comunicacións do norte de Galicia,
pódese consultar o traballo de Bernardo Máiz “O Seixo nas rutas do territorio (1730-1930)”en
Cátedra, Revista eumesa de estudios, n.º 21, Pontedeume.
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Na descrición das festas populares galegas que se fai neste poema de López Muñiz temos moitos motivos de encontro co poema que posteriormente firmará Rosalía: a descrición da abundancia de manxares, a alegría rebuldeira dos participantes,
a defensa da tolerancia e bon humor imperantes nas festas galegas e, por suposto,
tamén as loitas eróticas máis ou menos inocentes dos rapaces.
[16]

¡Ai Pepiña! ¡quén nos dera
alá por aqueles prados(…)!
Por este tempo as rapazas
e mozos máis apoucados
homes e mulleres todas
divírtense que é un regalo.
Mándanse alá po-la fresca
cand´o sol cae desmayado
unha cesta atacadiña
de cocidos e estofados.
Con ela mozos e mozas
vans´ò pè d´algun valado,
ou à beira d´algun rio
ou baixo d´algun castaño
e alí todos acarón
das mesmas herbas sentados
ó compás de moitas risas
e tamén de moitos tragos
sepultan nos seus bandullos
canta comida levaron.
(…)
Que logo que merendaron
empezan mozos e mozas
a rebuldar que é un regalo.
(…)
E tamén algunha vez
sucede ¡cousas do trasno!
q´ô tempo q´el e mais ela
tan ligeiros van rolando
ó mozo se ll´ entranfulla
unha perna ou ben un brazo
entr´a roupa da rapaza
do modo máis enredado;
de sorte que ò dar despois
[16] López Muñiz residía en Cuba desde 1841. Escribía tanto en prosa como en verso. Participa
recitando poesías nun festival a beneficio da Sociedade de Beneficencia Galega que se celebra
no Teatro Payret da Habana o 25 de xullo de 1877 (El Diario de Santiago, 1 de outubro de
1877). Segundo a prensa da época, polo seu natural carácter e intelixencia, soubo captarse
o mellor concepto e agarimoso afecto dos seus superiores e as simpatías de cantas persoas o
trataban. Falece na Habana aos 73 anos de idade en 1894. Deixou viúva e sete fillos (ECG, 28
de decembro de 1894).
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o primeiro rebolazo,
non sabemos como à nena
érgueselle por un lado
a punta do garda-pès
do mantelo ou do refaijo,
e descóbreselle entonces…
Mais, Pepa, vamos andando
que xa vai moi largo o conto
e pódeche dar empacho.
(…) (p. 252)

Temos ademais outra importante coincidencia deste longo poema con “Si a vernos, Marica, nantronte viñeras”: a alusión á festa do Seixo, aquí sen lugar a dúbidas
a que se celebra na Ría de Ferrol; a entusiástica descrición en forma de narración
dun participante dirixíndose a unha persoa da súa confianza coa que exhibe unha
profunda complicidade (“¡quen en este mesmo auto/contigo òs tres, Pepa cuca,/nos
puxera aló prantados!”); o ton desenfadado e cargado de notas de humor (“Mais,
Pepa, vamos andando/que xa vai moi largo o conto/e pódeche dar empacho”); os
detalles escollidos máis alá das regras do bo gusto burgués (“q´ô tempo q´el e mais
ela/tan ligeiros van rolando/ó mozo se ll´ entranfulla/unha perna ou ben un brazo/
entr´a roupa da rapaza/do modo máis enredado…”). Con todas as precaucións, aínda sen ter rematado un estudo literario profundo onde se comparen ambos os dous
poemas, na nosa opinión, os versos que acabamos de ler ben puideron ser o punto
de partida destoutros da nosa autora do poema que nos ocupa:
as cóchegas brandas, as loitas alegres,
os berros, os brincos, os contos sin fel,
todiños peneques, alegres todiños...
I a nosa Señora detrás do tonel.

Rosalía coñecía esta composición de López Muñiz con total seguridade pois
na mesma publicación, El Álbum de la Caridad (1862), onde foi publicada aparecen tamén seis poemas seus, un en castelán, “¡Mi madre!” (p.p. 401-402 ), e cinco
en galego: “Adios que eu voume” (p.p. 413-415), “Castilla (p.p. 423-427), “O caravel negro” (p.p. 761), “A romería da Barca” (p.p. 771-776) e “¡Terra, a miña!” (p.p.
785-789). É moi probable que o motivo da romaría tradicional tal e como aparece
tratado no poema de López Muñiz, dun xeito ben diferente do que ela escollera
para “A romería da Barca”, lle chamase poderosamente a atención e, mesmo, que
a inspirase para verter a súa propia experiencia da festa do Seixo no poema que
comentamos.
A importancia da festa do Seixo e a súa trascendencia alén dos límites comarcais queda demostrada aínda por varias referencias na prensa da época, como a que
atopamos en La Ilustración Gallega y Asturiana (10-08-1879), precisamente durante
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a dirección de Manuel Murguía. O texto aparece sen asinar e polo tanto debemos
atribuílo ao propio director da revista[17]:
Con bastante menos concurrencia que antonte, tivo lugar onte o segundo acto da romaría de Santiago
de Franza no inmediato porto do Seixo. De todas as parroquias colindantes acudiron, como de costume, as afeccionadas ao baile campestre e reinando sempre a maior orde e animación, viuse chegar
con sentimiento a hora de abandonar o lugar e retirarse a descansar. É posible que hoxe, aínda que en
menor escala, cremos se repetirá a festa, para a cal o tempo se mostra benigno.

Tamén atopamos frecuentes referencias en El Correo Gallego nos derradeiros
decenios do século XIX, como estas que traducimos a continuación:
“A empresa dos vapores-tranvías organizan para hoxe e mañá un servizo extraordinario con motivo
das festas de Santiago no Seixo. As embarcacións circularán entre Ferrol e O Seixo de media en media
hora durante o día e de hora en hora durante a noite”(El Correo Gallego: 25 xullo 1889.)

Outra noticia di:
“A romaría do Seixo ten un certo carácter aristocrático. Porque non empeza como as demais festas da
súa clase a primeiras horas da tarde, senón á hora sinalada para as comidas á francesa”.(El Correo Gallego: 30 xullo 1884.)

Mesmo aparece información acerca da imaxe da “nosa Señora” aludida no poema nunha secuencia que se centra na experiencia da festa desde o punto de vista do
círculo dos señores López de la Fuente. Os detalles parecen coincidir coa descrición
do poema e con outros datos presentes na documentación da época.
A imaxe da virxe do Carme, agasallo dos Sres. López Trigo e Compañía, é unha inspiradísima representación da Nai do Carmelo. (…) Despois da misa, “foi conducida procesionalmente a Virxe á fábrica
dos Sres. López Pérez e C. a cal se atopaba engalanada interior e exteriormente”.
(…) Na fábrica dos Sres. López serviuse pola tarde un espléndido bufet á escollida concurrencia
que acudiu á galante invitación dos citados señores”. (El Correo Gallego 14 agosto 1894)

Esta imaxe da Virxe do Carme, que tiña un oratorio na fábrica de tecidos, posteriormente foi doada por unha das herdeiras á igrexa de San Xoán de Piñeiro, onde
aínda permanece na actualidade. Outra virxe do Carme, tamén doada pola familia propietaria da fábrica de tecidos á igrexa de Franza, foi roubada e destruída en
1942[18].
[17] Decidimos traducir tanto este texto como os seguintes pertencentes á prensa da época,
orixinalmente en castelán tal e como era costume, co obxecto de homoxeneizar na medida
do posible a lingua do artigo. Porén, respectamos a lingua orixinal dos textos literarios dos
autores citados (Nota dos autores do artigo).
[18] El Compostelano, 15/1/1942

UNHA LECTURA DE SI A VERNOS, MARICA, NANTRONTE VIÑERAS...

67

Parécenos significativo que os editores da revista Galicia da Habana titulasen o
poema precisamente como “A festa d´o Seixo”[19] nas dúas ocasións en que o reproduciron (14 de abril de 1906 e 19 de abril de 1913).
Finalmente, é proba tamén da sona que acadara por toda Galicia a festa do Seixo
este texto de 1925 asinado polo pintor Felipe Bello Piñeiro quen, nun “Informe ante a
comisión encargada da compra de terreos para o campo das festas”[20], nos dá algúns
datos interesantes para situar o lugar exacto onde se celebraba nos tempos en que
Rosalía puido asistir a ela e escribir o poema e as razóns que levaron a cambialo pola
actual localización:
“Sabido é de todos que a festa do noso patrón Santiago, coñecida en todo o país pola festa do Seixo,
aquí no corazón do Seixo naceu e viviu esplendidamente dende tempo inmemorial. En medio do noso pobo
houbera permanecido sempre, no seu solar primitivo, que foi o que hoxe ocupa a finca da Fraga, se o Estado
ou o Concello –non sabemos cal deles foi- non a houbese vendido aproximadamente no ano 1870”.

Dende ese ano pasa a celebrarse no Souto de Xoana, lugar distante do centro
do Seixo en máis dun quilómetro, pero segue mantendo a súa importancia en toda
a comarca como o certifican as novas que ano tras ano aparecen na prensa, como
algunhas das que comentamos.
En 1925, debido ao deterioro do Souto de Xoana e a competencia que na propia
parroquia lle facía a festa de Lodairo, decídese trasladar a romaría a uns prados alugados no lugar da Acea, xusto fronte á antiga localización na Fraga. Desde 1927, e xa
en terreos propiedade sa Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega do Seixo, vólvense
a celebrar no centro da poboación. É nesta época cando empeza a denominarse o
lugar como Beiramar. Na actualidade continúa a celebrarse en Beiramar os días 25 e
26 de xullo.
O relato que a voz poética de “Si a vernos, Marica...” fai da romería do Seixo
parece incluír referencias ao dono da fábrica de tecidos Angel López de la Fuente
(“meu amo folgado de tanta largueza”) e á súa dona (“mais ela decote tan grave e soberba, tan fina de oído tan corta de mans”) Monserrat Rubio Menquiriz. Na época,
1850-1870, Don Angel era o único “amo” que había no Seixo, como demostra o feito
de que na súa fábrica dese traballo a unhas 90 mulleres (pénsese que no Seixo había

[19] A referencia aparece da man de Xosé Neira Vilas ao final do capítulo “Rosalía de Castro e
Cuba” (páx. 295), onde achega un índice das publicacións da obra rosaliana na prensa galega
de Cuba. Está recollido en Galicia en Cuba. Lingua, Rosalía, loitas, Santiago de Compostela,
Ed. Consello da Cultura Galega, (2013).
[20] A carta orixinal de onde extraemos este texto está escrita en castelán, e consévase en copia
mecanografiada no Arquivo do investigador Jorge Gómez.
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156 casas[21]) e ser o único contribuínte con dereito a voto en Mugardos en 1865[22].
Monserrat Rubio falece de xeito prematuro en outubro de 1854, deixando dúas fillas
de curta idade. Iso podería explicar o “pudor” de Rosalía para publicar con carácter
inmediato a poesía, ao conter unha certa crítica da muller falecida: “grave e soberba”
“tan fina de oído, tan curta de mans/ xordiña quedara, falando por sete/ con pobres
e ricos, con porcos e cans”.
Moitos outros detalles incluídos no poema coinciden con elementos simbólicos
que pertenceron á fábrica e que deixaron un longo eco na memoria dos que, dalgún
xeito, estiveron ligados a ela. Un exemplo disto podería ser “o tonel” do retrouso con
que remata cada unha das tres partes en que se divide o texto: “I a nosa Señora detrás do tonel”. Por máis que aceptemos que se trata dun verso dunha cantiga popular
arredor da tradición do magosto (Blanco 1992:197, Angueira 2013:428) podemos
mencionar algúns datos que o relacionan co entorno da fábrica do Seixo. É sabido
que nos terreos que rodeaban a fábrica cultivábanse vides e facíase viño. Entre os
testemuños de memoria oral que perviviron, pódese mencionar o da propietaria do

Fig. 2: Antigas instalacións da Fábrica

[21] Arquivo Municipal de Mugardos. Relación de edificios 1861, caixa 25.
[22] Suplemento ao BOP número 34, 9/8/1865
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muíño do Río –a chamada fábrica pequena- Juana Dopico Gandoy (nacida o 3 de
marzo de 1914), quen dicía que as mulleres que traballaran na instalación industrial
de López de la Fuente, aseguraban que “Rosalía de Castro viña de visita á fábrica”, e
o mesmo dicía o seu pai[23].

Fig. 3. Edificio en ruínas da Fábrica

Tamén Antonio Vázquez Rey, cronista oficial de Neda, indicáballe aos seus sobriños que Rosalía acudía ao Seixo pola relación cos propietarios da fábrica e lles
recitaba con moita frecuencia o poema incluído na segunda edición de Cantares Gallegos. Ben é verdade que Antonio Vázquez Rey nada escribiu en torno aos vencellos
da escritora con este lugar de Mugardos, pero iso confirma o seu xeito de entender
a historia: non quería aventurar nada por escrito ata ter confirmación documental
dos feitos.
O sobriño de Antonio Vázquez, Jerónimo Bouza si poñerá por escrito esa tradición oral na revista Beiramar, publicada pola Sociedade de Amigos da Paisaxe do
Seixo en 1992:
[23] Entrevista realizada por Henrique Sanfiz a Juana Dopico para Radio Fene en 1996.
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“en torno a 1860, Rosalía de Castro pasou uns días na fábrica. A estancia coincidiu coas festas do patrón, e estaba xustificada polo parentesco da escritora co anterior propietario dos terreos José Ramón
de Castro e Montenegro”[24].

Segundo Bouza, a filla de Rosalía, Gala Murguía, confirmoulle a Antonio Vázquez Rey que a poeta tivera unha estancia na fábrica de tecidos. Indicoulle tamén
que redactara correspondencia localizada no Seixo e dirixida a un crego da zona de
Padrón. Vázquez Rey tiña amizade coa filla de Rosalía de Castro, Gala Murguía, e
visitouna na Coruña en varias ocasións.
Ao ordenarmos a cronoloxía e a xeograf ía da vida de Rosalía, decatámonos de
que a data máis probable para unha estancia no Seixo co obxecto de asistir á Festa “na
beira do mar” é o mesmo ano 1853 en que Rosalía tiña 16 anos e gozaba dunha etapa
de intensa socialización, aceptando convites das amizades do seu círculo familiar e
das novas relacións feitas entre a xuventude do Liceo en Santiago, dunha extracción
social semellante e con grandes afinidades culturais e ideolóxicas. É moi probable que
Rosalía de Castro tomase notas das súas impresións durante as xornadas das viaxes,
ben para si mesma ou ben para compartir na correspondencia cos seus coñecidos.
Estas notas servirían posteriormente como xermolo de futuras obras: poemas, como
estes que comentamos, novelas, como La hija de mar, ou ensaios como Las literatas,
este, curiosamente, en forma epistolar. O verán de 1853, entre xullo e finais de setembro, sería, de acordo con isto, moi intenso e abriu os ollos, a mente e o corazón dunha
adolescente con grandes inquietudes intelectuais e artísticas a experiencias de gozo e
dor que a marcarían para sempre: o xúbilo sen medida das festas populares; a beleza
impresionante das variadas paisaxes de afastadas comarcas de Galicia, máis alá da
xeograf ía que lle era familiar, entre Santiago e Padrón; a comunicación profunda con
almas af íns; e a dor da perda dun ser querido.
3. 3. Cómo interpretar o radical cambio de perspectiva para tratar o tema da
romaría
O poema escrito despois da experiencia vivida no Seixo, ao contrario do resultante
da experiencia vivida en Muxía, tivo que agardar un pouco máis a ver a luz en El
Almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono para 1865
(publicado por Soto Freire en 1864) e máis aínda a ser incorporado definitivamente á
segunda edición do libro de Cantares gallegos (1872). Neste longo período de maduración, entre a posible visita ao Seixo (1853) e a primeira publicación do poema “Si a
a vernos, Marica” (1864), Rosalía veríase liberada de calquera obriga cos protagonistas daquela xuntanza. Pero ademais da distancia temporal entre a experiencia vivida
[24]. Poderiase abrir aquí unha nova liña de investigación para comprobar se, efectivamente, a familia de Rosalía estaba emparentada con estes Castro e Montenegro, que tiñan casa e propiedades en Maniños, moi cerca do Seixo. Non esquezamos que un dos personaxes de ficción de
Rosalía, concretamente Ruínas (1866), chámase Montenegro e é un fidalgo pobre e orgulloso.
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e a súa plasmación nunha obra literaria, existen outros condicionantes que poden
explicar as diferenzas de enfoque entre os dous poemas. A elaboración do poema
“Nosa Señora da Barca” está condicionada pola morte de Eduarda uns días despois e
o punto de vista e o ton escollido son perfectamente apropiados para abordar o tema
sen estridencias: a distancia que adopta a voz narradora, a idealización da pintoresca
estampa popular, a dignificación dos participantes entretidos en inocentes xogos de
sedución. Podemos dicir que no poema dedicado á festa do Seixo fai xustamente
o contrario: para empezar renuncia á voz autorial (a voz poética é a dunha rapaza
que participa na festa). A visión que ofrece inclúe unha parodia dos que participan
na festa buscando a diversión sen importar as convencións sociais. Non hai ningún
intento de idealización e, mesmo na última parte do poema, estamos cerca da caricatura. Se cadra tamén a desaparición dalgún dos personaxes aludidos no poema,
como a dona de Don Ángel que morre en 1854, que se puidesen identificar co círculo
dos anfitrións da poeta, favorecería que a voz poética se desate en total confianza
para darnos una visión inédita da festa popular onde os representantes dos “señores”
aparecen tratados con certa comicidade.

4. Conclusións

Para rematar, aínda que somos conscientes de que non presentamos ningunha proba
definitiva e concluínte da presencia de Rosalía de Castro no Seixo, consideramos
que os novos datos achegados si se poden considerar indicios dunha relación directa
co lugar e a festa que describe. Sempre é arriscado buscar unha correspondencia entre os textos literarios dun autor ou autora e a súa biograf ía, porén pódese constatar
que os lugares concretos que Rosalía cita no conxunto da súa obra correspóndense
con lugares que coñeceu directamente. Polo tanto, coidamos que a implicación da
experiencia vivida ligada aos espazos reseñados na creación literaria é algo que se
debe ter moi en conta.
Rosalía de Castro coñecía en profundidade a cultura galega popular a través
da experiencia directa como participante nos seus anos de infancia e xuventude e
deixou memoria de lugares e experiencias reais na súa obra, quer adoptando unha
voz propia, quer cedéndoa ás súas criaturas literarias. A esta experiencia da cultura
e do espazo xeográfico -da terra - superponse o seu franco interese erudito como
intelectual e o seu aprezo como artista.
Os estudosos que se ocuparon da reconstrución da súa vida a través de fontes
documentais como o epistolario da autora e os seus achegados lamentan as lagoas
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evidentes[25]. Entre as moitas causas desta escaseza documental poderiamos culpar á
vida itinerante que levou, ao seu lexendario interese por destruír documentación nos
derradeiros momentos da súa vida ou, tamén, á ocultación premeditada por parte
dalgúns dos seus achegados. A falta de control sobre o legado documental da familia
Castro-Murguía durante moitas décadas tampouco axudou. Por todo isto, coidamos
que temos que buscar alternativas para continuar a investigación sobre a vida e obra
desta gran muller e artista. Unha destas vías alternativas pode ser reunir información, en principio tanxencial, sobre personaxes que se moveron no extenso mapa
social que rodeou á escritora que, como neste caso, axuden a poñer en relación a
vida da escritora con lugares, persoas e experiencias. A obra literaria que deixou,
xunto con novos datos extraídos a partir de documentación oficial e referencias de
publicacións periódicas da época, poden iluminar aspectos sobre os que aínda se
cingue o manto da escuridade.

[25] “Rosalía de Castro constitúe un caso excepcional como personaxe debido á peculiar situación
en que hai que afrontar a súa biograf ía, a partir de escasos datos obxectivos, pois foron destruídos ou esquecidos e, en cambio, abundantes invencións perfectamente elaboradas” (Lama
López, 2017: 26)
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