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A raíz da consulta dun estudoso da obra rosaliana interesado pola pureza da
transmisión dos seus textos, achégome a unhas pasaxes de En las orillas del Sar.
Este poemario publicouse por primeira vez en 1884, en vida de Rosalía e, por
tanto, esta edición é a que debe utilizarse para a súa fixación textual, pois non houbo
outra baixo a posible tutela da autora[1].
No ano 1973 saíu do prelo unha edición dos tres libros principais de poesía
rosaliana que, por encargo do Padroado Rosalía de Castro –hoxe Fundación-, preparamos don Ricardo Carballo Calero e mais eu[2].
A consulta que se me fixo ref írese a unha pasaxe da obra que na edición príncipe
de En las orillas del Sar é o poema en tres estrofas que comeza “Una cuerda tirante
guarda mi seno” (páxinas 150-151 desta edición), e na edición do Padroado son dous
poemas (páx. 391), “Una cuerda tirante guarda mi seno” e “Fue ayer y es hoy y siempre”. Vexamos os textos:

[1] Rosalía Castro de Murguía, En las orillas del Sar. Poesías, Madrid, Establecimiento tipográfico
de Ricardo Fé, 1884.
[2] Rosalía de Castro, Poesías. Cantares gallegos, Follas Novas, En las orillas del Sar. Ao cuidado de Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Suris, 3ª edición, Vigo, Patronato Rosalía de
Castro, 1982. Cito pola terceira edición, porque é a última que supervisamos os seus editores
literarios, e presenta algunhas melloras con respecto ás anteriores.
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Edición princeps

Non se pode reconstituír as razóns esgrimidas no pasado para tomar esa decisión,
posto que a edición concibiuse sen notas, e non gardamos por escrito acta das nosas
emendas. Pero sempre foron documentadas e resoltas conforme ao estado da ciencia
ecdótica daqueles tempos. Para documentar que foi unha decisión e non estamos
ante unha posible errata da edición aporto copia do orixinal de traballo utilizado
para a preparación da edición de 1973.
Hoxe en día, despois de 45 anos, o que eu detecto é o seguinte:
O problema non procede de coincidir o poema, na edición de 1884, cun fin de
páxina –a 150, onde están dúas estrofas-, e o inicio da seguinte, coa terceira, pois a
estrofa escindida e que pasa a ser poema independente na nosa edición, é a primeira.
O poema “Una cuerda tirante guarda mi seno”, segundo a edición do Padroado
Rosalía de Castro, móstranos un mundo interior que se desenvolve en presente,

Edición do Padroado

Orixinal de traballo para a edición de 1973. Nel
vese con toda claridade as tres marcas feitas a
modo de asteriscos para indicar a independencia
dos poemas.

como acabamos de ver no íncipit, “guarda”. É, ademais, un presente continuo: “lanza
siempre un gemido”, “mas no repite nunca”… Formalmente é un cuarteto: catro versos dodecasílabos, con rima consonante abrazada ABBA.
Nesta estrofa, que para don Ricardo Carballo Calero e para min é un poema, a
autora fala dun alma tensada pola tristeza, que xeme á menor ocasión. Todo se centra nesa tensión. Non hai elementos alleos, externos, pois o “sonido” é una vibración
interior, do seu seo.
A estrofa seguinte –ou inicio doutro poema- é, fronte á anterior, totalmente
descritiva: o tempo pasa, “Fue ayer y es hoy y siempre”, e discorre tranquilamente,
sen anguria ningunha. O vocabulario responde a outra visión, unha visión externa
do mundo: “ventana”, “oriente”, “aurora”, “sol”, “lontananza”. De novo a estrofa é de
catro versos pero cun ritmo moi diferente ao cadencioso da anterior. Estamos ante
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un cuarteto-lira en que se mesturan heptasílabos e hendecasílabos: 7a, 7b, 11C, 11B,
e neste caso con asonancia nos pares. Esta variación na medida dos versos confire
maior mobilidade e lixeireza fónica ao texto, incrementada pola versatilidade de ritmos que presentan os hendecasílabos, que son de tipo italiano, heroico, melódico e
enfático, pola súa orde de emprego nas dúas estrofas. Esta pasaxe que indica textualmente a monotonía do paso do tempo, é preparatoria da intensa estrofa que segue, e
que ten unha grande forza expresiva. Nela faise alusión a algo, “esto”, que é ese transcorrer da vida descrito anteriormente. Hai moitos anos que o paso dos días sucede.
Tamén se alude a unhas non citadas campás que tocan a morto e que provocan no
eu poético, explícito, un forte sentimento de desapego vital. É máis feliz o morto ca
o que segue vivindo. Esta estrofa únese tamén formalmente á anterior, ao presentar
o mesmo esquema estrófico-métrico. En ambas a idea esencial concéntrase nos hendecasílabos. Fica illada así a estrofa inicial, para nós un poema por sí mesmo, tamén
a nivel formal.
A presenza explícita do eu emisor sería o único nexo semántico entre as tres
estrofas, pero é algo propio da obra En las orillas del Sar en que se insiren.
No poema monoestrófico vemos unha alma sensitiva e triste nun presente imperecedoiro, constante, invariable, monótono. As dúas estrofas do seguinte poema
preséntannos, en troques, a vida en movemento, o transcorrer do longo paso do
tempo, que provoca a necesidade e a ansia do descanso final.
A intensa estrofa coa que acaba o segundo poema é un compendio de sentimentos rosalianos: ese desexo profundo da calma final que só se atoparía na morte,
esa alusión ás dúbidas relixiosas, “yo no sé si es pecado”. Que intensidade dramática!
Pura e complexa Rosalía en catro breves versos.
Por todo isto sigo pensando, como en 1973 o faciamos don Ricardo e mais eu,
que “Una cuerda tirante guarda mi seno” constitúe un poema monoestrófico independente, claramente diferenciado tanto pola forma como polo contido do seguinte,
estruturado en dúas estrofas, que presentan una secuencia lóxica e están unidas formalmente.

