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A review of biographical data in relation with popular poetry
collection allows us to find unknown facts in Rosalía’s life as her
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A relación de Murguía co folclore popular é complexa. O primeiro que hai que ter en
conta son as distintas realidades que se agochan baixo o título Rimas populares de Galicia de Manuel Murguía. O libro non é o mesmo cando se anuncia, por primeira vez, en
1878 que anos despois cando se fan as sucesivas promesas e adiantos ou cando se escribe o prólogo manuscrito conservado na Real Academia Galega arredor de 1907. Non é
tampouco o mesmo que talvez chegou a ver impresos algúns pregos (Barreiro Fernández
2012: 400). Un detalle importante: nunca deixará de ser referido como Rimas ou poesía
popular. Murguía nunca anunciou un romanceiro porque o que atopou non foi unha
profusión de romances, senón meramente a proba de que os houbera, a constatación
dun fracaso, pois o que chegamos a ter son, en expresión de Murguía, as faragullas do
banquete de Lázaro (Murguía 1881). Pero tamén debemos falar do mesmo fenómeno con
respecto a Cantares Gallegos, que era unha primeira parte da que non chegou a segunda,
ou de Follas Novas, que inclúe versos que se fixeron despois de que fora supostamente
rematado o libro.
Por outra banda, as coordenadas teóricas de Murguía tampouco están determinadas
por marcos inamovibles. A interpretación, por exemplo, de Pardo de Cela, cambiará ao
longo da súa dilatada existencia, abandonando a idea dun heroe independentista, e o
mesmo fará a respecto do romanceiro, influenciado non só polos novos datos que atopa
ou lle fornecen os seus colaboradores, senón pola mellor penetración nos problemas
derivada doutras interpretacións que le. Así, nun primeiro momento considerará que o
romance tivo unha importancia residual e moi probablemente era un produto foráneo, e
buscará unha caracterización do pobo galego como eminentemente lírico.
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Murguía recolleu a súa colección, naturalmente, coas limitacións do seu tempo e da
súa realidade. O conxunto de patrimonio oral por el atesourado é extremadamente valioso pois recada o que xa daquela podía estar virtualmente extinguido: estaba na memoria
de Alejandra, depositado desde os tempos da nenez, e agardaba unha última oportunidade para ser conservado no rexistro escrito.
Algunhas destas pezas, que por medio de fillas e esposas se obtiveron naquel momento fundamentalmente de criadas, son hoxe elos irrenunciables do noso folclore. Á
luz da actual sensibilidade é imposible non apreciar o fenómeno desde un punto de vista
do conflito de clases e de xéneros. Para Murguía non cabía ningunha dúbida de que as
creadoras do folclore en Galicia son as mulleres. Pero ademais serán elas as verdadeiras
mediadoras entre os folcloristas homes de clase burguesa e as mulleres das clases humildes que atesouran a tradición. Sobre os impedimentos de Alejandra para desenvolver con
plenitude o seu evidente talento, pódese ler un moi completo artigo de Patricia Carballal
Miñán neste mesmo número de Follas Novas.
Xa no seu día Marcial Valladares advertía que o patrimonio oral estaba ameazado coa desaparición e identificaba un dos seus principais inimigos: a escola en castelán
(Valladares 1970: 25). Un indubidable beneficio e ao mesmo tempo unha ameaza para o
noso patrimonio cultural. Os vaticinios de Valladares non se cumpriron na súa totalidade, entre outras cousas porque non contaba coa forza do galeguismo político; pero sería
irracional pensar que o estado de cousas da tradición continuou sendo o mesmo desde
o seu tempo ata as primeiras recollidas máis ou menos sistemáticas, feitas un século e
medio despois.
Cando James MacPherson morreu e se tivo acceso aos seus arquivos, atopouse a
circunstancia de non aparecer evidencia material ningunha da súa recolleita folclórica.
As poesías de Ossian eran versos supostamente traducidos do gaélico e non había versión
gaélica previa. Era un escándalo anunciado, pois o Dr. Johnson xa sospeitara da súa autenticidade. Pero inda hoxe hai dúbidas sobre o fondo tradicional que pode ter este libro
de enorme influencia no nacemento do Romanticismo. No caso de Murguía temos todo
o contrario: un fondo manuscrito que deixa acreditadas as liñas xerais das súas pescudas.
Entre elas pode haber extravagantes textos realizados para dar lustre a executorias ou,
ás veces, interpretacións que non resisten hoxe os criterios da investigación etnográfica;
pero hai que facer a advertencia de que estamos diante de inéditos e de notas de traballo
que non se poden considerar a última voz do autor.
Xunto cos poemas fortemente castelanizados ou as invencións das executorias nese
mesmo fondo, tamén temos fermosas xemas que non nos podemos permitir rexeitar. Algunha é coñecida, como don Gaiferos de Mormaltán, outras son parcialmente inéditas,
como as que veremos ao longo deste artigo.
No fondo Said Armesto da Fundación Barrié atópase este conxunto que Manuel
Murguía lle facilitou a Said, probablemente prestado. A repentina morte de Said e a heteroxeneidade (con achegas de moi diversas mans) fixo que este material permanecese, a
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modo de purloined letter, agochado a pesar de estar visible. É e ao mesmo tempo non é a
colección de Murguía.
Con este fondo podemos ademais saber como foron recollidas moitas das rimas
xa dadas a coñecer polo propio Murguía, particularmente aquelas que foron discutidas
como don Gaiferos de Mormaltán. O carácter xenuíno da publicación dunha parte da
colección Murguía por Lois Carré Alvarellos (Carré Alvarellos 1959), servíndose dun
manuscrito hoxe desaparecido, queda desta maneira acreditado polo fondo manuscrito,
e a súa información completada nalgúns casos coa procedencia do cantar.

Os inicios
O verdadeiro interese de Murguía pola recollida de cantares populares parece ser posterior, segundo el mesmo declara, incluso á primeira edición de Cantares Gallegos. Inda
que hai outras declaracións de Murguía, normalmente dedicadas a un poema en concreto, e varios importantes e temperáns artigos (1858) nos que Anxo Angueira recoñece a
base teórica do libro Cantares gallegos (Castro 2013), ningunha hai tan completa como o
artigo “Folk-Lore Gallego” publicado en diversos medios, o primeiro deles Los Lunes del
Imparcial (Murguía 1881). O artigo precisamente prodúcese para estimular a fundación
da Sociedade de Folklore Gallego, obedecendo ao impulso de Antonio Machado Álvarez
(Barreiro Fernández 2012). Probablemente no fondo deste artigo haxa tamén a intención
de situarse como director desta sociedade. De feito, o artigo, ademais dun repaso biográfico, é unha reivindicación do seu papel. É unha batalla que Murguía perdeu, en beneficio
de Emilia Pardo Bazán. Desta batalla parécenos que inda queda moito por saber: non nos
convence a tese de que fose só o resultado do choque da ambición de Murguía coa de
Machado por controlar a sociedade.
O artigo sitúa o inicio da colección contra 1863/1864 (Alexandra tiña catro anos),
no mes de agosto e nunha casa con patín onde se escoita o ruído do muíño, os pardais,
unha poboación e tamén a corrente do Breamo. A pesar de que deste sintagma se infira
que o Breamo é un río ou regato e da insistencia de Murguía en consideralo un hidrónimo, pois anos despois volverá a citalo dentro dos ríos (Murguía 1888: 119), cremos
que pola súa singularidade toponímica, e mentres non apareza outro río ou regato con
este nome, se ten que supoñer que se trata dun dos regatos que baixa do monte Breamo,
que preside a ría de Ares. Se Murguía falase doutro Breamo sería lóxico especificar cal.
Breamo é un topónimo único, ao que é fácil atoparlle resonancia céltica, relacionado
ademais cunha das máis belas igrexas románicas das Mariñas. Breamo só pode ser Breamo, o mesmo que Vigo sen mais atribucións só pode ser a cidade de Vigo por máis que
haxa outros topónimos con esa denominación; coa diferenza de que Breamo é hoxe o
único coñecido.
O mellor candidato para este río Breamo parécenos o actual rego que vai dar a Vizús (que recibe o nome de Anduriña nalgúns mapas), pois é o que xorde máis preto do
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cumio. Hoxe a xente chámalle sinxelamente a rega ou o regueiro, e di que non ten nome,
dubidando incluso que parta do propio monte Breamo. Pero isto non é máis que un síntoma do decaemento da súa importancia, xunto coa de todos os muíños e regos do noso
país. Nesta aldea de Vizús había, a mediados do século XIX, un muíño con suficiente
entidade para saír no Atlas de Pascual Madoz. O atlas tamén acredita a antigüidade da
peculiar pronuncia do nome do monte: Breámo.
Nesta área consérvanse hoxe restos de tres muíños, inda que o de maior entidade é o
que sae no mapa de Madoz. A “poboación” da que fala Murguía non era pois Lugo, como
propoñen Isidoro Millán/Luis e Iris Cochón[1], senón algún pequeno núcleo próximo a
esta casa de Breamo: Vizús ou Centroña. Desta maneira, se tiveron residencia no verán
de 1864[2] cerca de Pontedeume, non é dif ícil que percorresen os 12 km (actuais, quizais
algúns máis naquela altura) que os podían separar da romaría do Seixo de Mugardos, e
daquela coller a inspiración do marabilloso poema “Si a vernos Marica, nantronte viñeras”, tan felizmente xeolocalizado por María dos Anxos García Fonte e Henrique Sanfiz
Raposo nun artigo publicado nesta mesma revista (García Fonte e Sanfiz Raposo 2018).
O poema viu a luz ese ano (1864) no Almanaque de Soto Freire e fará parte, despois, da
segunda edición de Cantares Gallegos. Este dato, polo tanto, cadra co xa ben argumentado feito de que Rosalía visitara a romaría de Mugardos e desta vivencia saíse o seu poema,
inda que matiza a data en que tal feito sucedeu. O “nantronte”, iso si, faise máis literal.
Este verán preto de Pontedeume quizais explique que Murguía escriba moitos anos
máis tarde no semanario Ecos del Eume (8 de setembro de 1915) unha pregaria á Virxe
das Virtudes de Pontedeume, na que gaba precisamente a súa intervención en favor dos
acosados polo infortunio (Murguía : 2000)
Curiosamente, a segunda edición de Cantares Gallegos contén outro poema novo
que podemos relacionar tamén coa recollida folclórica de Murguía: “Miña santiña, miña
santasa”.
Podémolo relacionar porque no manuscrito conservado pola Biblioteca Municipal
de Estudos Locais, dentro dunha recollida de cantares populares por mediación de Rosalía, precisamente este retrouso é da man de Murguía, segundo concluímos noutro artigo
desta revista (Rodríguez González 2008).
Dicimos 1864, pois 1863, cando Alejandra tiña catro anos, que é a datación que
achega Murguía, ten que ser descartado porque a familia pasou agosto en Caldas, ademais de que, como veremos a continuación, o estado no que se atopaba Rosalía facía moi
improbable tal desprazamento.
[1]

A pasaxe de Galicia (1888) que apunta Carballo Calero como indicio da familiaridade de Murguía e
Rosalía coas paisaxes dos arredores de Lugo parece falar máis ben da paisaxe que atopaban ao abandonar a Patria e volver a ela polo camiño real, non de paseos ao redor da cidade.

[2]

En xuño de 1863 Murguía atopábase en Caldas, o que nos dá a supoñer que os baños aos que se refire
na carta que publicamos eran en Caldas tamén.

DIEGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

137

Á enfermidade de 1863 non se lle ten prestado atención. Da carta que Rosalía dirixe
a Pondal en 1864, o ano despois (Barreiro Fernández e Axeitos 2020: 20-26), inf írese que
en 1863 Rosalía estaba case desafiuzada polo médico Varela; que, polo xeito como consola a Pondal,“[Vostede] no presentaba ninguno de esos síntomas fatales que el menos
entendedor es capaz de conocer”, ela si sentira eses síntomas inequívocos; e que o que os
demais xulgaban aprensiones se manifestou como algo mortal. A estas afirmacións hai
que engadir os tratamentos con augas sulfurosas que, por certo, aparecen prescritos nun
tratado da época (Gourdin e Varela de Montes y Recamán 1862), traducido por Varela de
Montes fillo[3], a propia perda de peso e o afundimento das fazulas, tamén mencionadas
nesta carta, todo conduce a pensar que Rosalía fora diagnosticada efectivamente de tuberculose. Ata o momento, polo que entendemos, esta enfermidade considerouse apenas
unha ameaza, aínda que permanente, na vida de Rosalía (Álvarez: 2016 e Montes: 2008).
Convén sinalar que naquela altura a enfermidade non se consideraba contaxiosa, o que
explica que se tratase nos balnearios sen maior problema. Lonxe de querer contribuír ao
biografismo, que na nosa opinión xa o hai dabondo á hora de ler Rosalía, consideramos
que este feito ten que terse en conta cando se intenta explicar a interrupción na produción literaria destes anos ou outras anomalías como a mención de Cantares Gallegos
como unha “Pirmeira parte”: cando o libro saíu do prelo había outros plans. A práctica de
anunciar obras que están sen facer parece acreditada tanto en Murguía como en Rosalía.
Probablemente a segunda parte de Cantares Gallegos non estaba escrita pero si planeada.
Nós tendemos a crer no que di Murguía e a súa declaración da axilidade con que Rosalía
escribía, con todos os matices que faga falta darlle parécenos un dato co que hai que traballar. Por suposto, isto non impide que a estrutura do libro sexa cristalina, a súa planificación sexa moi sosegada, ou a súa intencionalidade, moi pensada. A axilidade produtiva
é máis ben un indicio de longa preparación, consciente ou inconsciente.
En carta sen data a Murguía, situada en 1865 por Barreiro e Axeitos (Barreiro Fernández e Axeitos 2020), pero que cremos que hai razóns para adiantar, Rosalía menciona
directamente a tisis e o seu medo a poñerse tísica[4]. Os argumentos expresados polos editores serven, en efecto, para situar a carta nun momento anterior a mediados de 1865 pero
non impiden adiantala un pouco: Indalecio Armesto abandona efectivamente Madrid en
1865, pero estaba alí desde o 59; a enfermidade de Rosalía aparece tamén citada noutra
carta de Pondal de 1865, pero como vemos viña de antes. Nesta misiva Pondal fala de
recuperación, mentres que na carta sen data a propia Rosalía fala de moi malos síntomas.
Por último, o “recadito” que Teresa (irmá de Murguía) envía por Alejandra non hai por que
[3]

O libro traducido por Jesús Varela de Montes supón que estes tratamentos de augas sulfurosas non
operan por si mesmos senón asociados ao cloruro sódico, polo que a proximidade ao mar tamén é
esencial. É posible que o Varela do que fala Rosalía sexa en realidade Jesús Varela de Montes e non o
famoso José Varela de Montes, é dicir o fillo destoutro médico que xa asistira o parto da nai de Rosalía.

[4]

Poñerse tísico non quere dicir meramente contraer a tuberculose senón tamén entrar no proceso de
consunción (pthisis).
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interpretalo literalmente. Parece máis ben un simple “dálle a túa mamá isto” ou “dille isto
outro”. Tampouco se pode excluír que Alejandra fose acompañada por outra persoa. Pode
tratarse dunha Alejandra de seis anos (1865) ou dunha Alejandra de catro (1863).
Dado que no resto do epistolario do 1865 non hai, agás esta de Pondal que di que segue mellorando, as alusións á saúde que hai en 1863, pensamos que a carta debe situarse
definitivamente en 1863, e a secuencia quedaría así:
- Rosalía escribe a Murguía sobre a súa saúde e a sospeita de estar tuberculosa
en 1863. [Carta sen data]
- Pondal, en carta de xullo de 1863, inda minimiza os problemas de Rosalía
dicíndolle a Murguía “si sufre f ísicamente un poco” (pola carta de Rosalía a
Pondal de 1864, sabemos que todos a consideraban “aprensiva”).
- A confirmación da súa enfermidade chegaría por esas datas e o tratamento de
Caldas en agosto de 1863. En 1864 Rosalía estaba xa milagrosamente recuperada e conta retrospectivamente os fitos da súa doenza. Non sabemos se
ese ano volveu aos baños de Caldas, como deduce Mercedes Espiño no seu
espléndido Espazos de Rosalía en Santiago (Espiño 2021), dunha invitación a
Murguía ao baile do balneario, pero desde logo complementounos co aire do
mar.
Pero esta primeira toma de contacto de Breamo é, en certo modo, anecdótica. Un
segundo episodio, máis importante, producirase allá abajo en Compostela. A data, inda
que Murguía di dous anos despois, é 1865, pois deixará a súa pegada no primeiro volume
da Historia de Galicia. Nese momento Alejandra, de seis anos, comunícalle un romance,
e así comeza a mediación de Alejandra, cun poemiña que ben pode ter a función dun
ensalmo que nos chama a abrirlle a porta ao noso patrimonio oral ferido:
Ábreme as portiñas
Ábreme o postigo
Dáme do teu lenzo
Ai amor que veño ferido

Pero non é ata a viaxe a Portugal cando Alejandra lle manifesta o seu coñecemento
de romances parecidos aos recollidos por Teófilo Braga. Esta data é abril de 1876, de
acordo cunha carta que posuía Juan Naya (López e Pociña 1990: 60).
A partir deste momento Alejandra irá facendo memoria dos vellos recordos. Como
se se tratase dun proceso de psicanálise, primeiro sairá á superficie o máis próximo e
pouco a pouco o máis afastado. O máis afastado será, ademais do máis antigo, tamén o
máis profundo, o que traia unha información máis xenuína do que puido ser o folclore
de Galicia nunha etapa na que se vivía en comunicación con todo o romance peninsular,
pero cun poder creativo semellante ao das outras linguas: con romances fortemente influenciados polos casteláns e romances propios.
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Esta descuberta, como pensa o propio Murguía, parece milagre pero isto non o desacredita: é algo que se podería producir dun xeito multiplicativo se moitas mozas como
Alejandra tivesen voz (Murguía 1881).

O artigo de Milá
A atención de Milá i Fontanals sobre o folclore galego será un novo incentivo para Murguía, quizais non abertamente confesado. Será o catalán quen reclame os retrousos populares de Rosalía para publicalos como pezas de folclore galego no seu artigo na revista
Romania. A propia idea das peculiaridades métricas de Galicia non é tampouco orixinal
de Murguía: aparece xa nesta carta de Milá, á que Murguía non lle debeu prestar inicialmente moita atención.
Entre Milá e Murguía hai ademais, segundo Milá, unha fonda discrepancia interpretativa. Murguía busca profundar no raizame prehistórico dos temas e atopa resonancias
célticas que Milá desde logo non comparte.
De acordo coa datación das cartas entre Milá e Murguía, a relación comezaría o
18 de xaneiro de 1874. Pero isto non é posible: A carta de 10 xuño de 1875 (Barreiro
Fernández e Axeitos 2005) ten que ser a primeira que envía a Murguía pois escúsase por
escribirlle sen coñecelo. Todas as cartas sen data de Milá i Fontanals teñen polo tanto que
ser posteriores, e a carta datada o 18 de xaneiro de 1874 ten que ter unha data errónea,
quizais un deses lapsus tan habituais en xaneiro. A data correcta debía ser 1876.
Milá pídelle datos a Murguía e a verdade é que non ten reparos á hora de solicitar
axuda: material inédito, aclaracións de todo tipo, que lle corrixa o manuscrito e despois
as probas.
Curiosamente, a corrección de probas de Murguía[5] sobre a separata de Milá sobrevivirá conservada na Real Academia Galega relacionada con Emilia Pardo Bazán (E.P.B,
está anotado a lapis) a través de José Pérez Ballesteros, seguramente como resultado das
actividades da Sociedade de Folklore Gallega. Murguía numerou os parágrafos e envioulle as correccións a Milá gardando as probas que este lle dera, e este exemplar coas correccións quedou en Galicia. Contrastando a separata co artigo finalmente publicado,
vemos que Milá non corrixiu as erratas. O máis seguro é que chegasen tarde.
A relación con Milá i Fontanals rematará mal. Murguía non se sentiu suficientemente recoñecido no artigo de Romania. Fala Milá tamén de disensións na interpretación dos
cantares. A carta de Milá de 2 de xuño de 1877 (Barreiro Fernández e Axeitos 2005: 283)
así o acredita, pero nela transloce que Murguía estaba tamén anoxado con Saco y Arce.
Os materiais que aparecen no artigo de Milá como procedentes de Saco y Arce tamén
proviñan dalgún xeito de Murguía?
[5]

Pódese identificar claramente nas palabras á marxe “Refráns” ou na corrección de “Compostela” por
“Redondela”, ademais da evidencia de que Milá mesmo lle pediu que as fixera.
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Parece que non lle faltaban motivos a Murguía para queixarse. As preguntas que lle fai
Milá sobre o sentido de determinadas frases delatan, a maiores, certas eivas para o artigo que
estaba preparando, polo descoñecemento da lingua e cultura das que o seu artigo trataba.
Ademais, nunha das cartas déixase ver que a axuda de Murguía non era nin moito
menos limitada a proporcionar material, Milá propúñase editar…
… una colección poco copiosa, precedida de breves observaciones (debidas en gran parte a U.) expuestas con la sencillez, por no decir sequedad, didáctica y científica correspondiente al carácter de la
Revista a que está destinada

A axuda de Murguía tivo que ser inmensa[6] e, pola contra, o recoñecemento, cativo.
Por se fose pouco, Milá descúlpase cunha comparación inda máis ofensiva: tampouco dixo nada especial de Barbieri (que apenas contribuíra) e non se molestou.
En todo caso o contacto con Milá é unha das pezas do cambio de actitude de Murguía cara aos romances, unido ao coñecemento en Coimbra, máis ou menos coetáneo, da
colección de Braga e o seu contraste cos testemuños de Alejandra.
A partir deste momento o tema da poesía popular será un tema pendente na carreira
de Murguía, pero o fito esencial será o apuntado nun prólogo manuscrito que se conserva
en dúas versións na Real Academia Galega. A disputa ortográfica nos primeiros anos da
Academia nos dará o ano aproximado: 1907? O feito de atribuírlle a Florencio Vaamonde
a tarefa de poñer en ortograf ía af ín á portuguesa os manuscritos facilítanos tamén esa
datación para unha boa porción de fondo SA, pois, como veremos, identifica a copia case
completa que da súa man se conserva.
Esta transformación ortográfica pódese ver, por exemplo, no don Gaiferos de Mormaltán (véxase os anexos), pero non nos fagamos demasiadas ilusións lusistas: parece
que é bastante limitada e apenas se ven afectadas as representacións do fonema/S/

As outras colaboracións
Alejandra, como levamos dito, fornecerá ao seu pai cos máis importantes poemas da
colección, pero Murguía non só tira da memoria de Alejandra. Pide a varios amigos que
lle envíen o que poidan recoller en distintos puntos e os resultados son, por suposto, diversos. Entre os colaboradores podemos destacar a:
Fernando Sanjulián. Amigo do matrimonio desde os tempos de Madrid, testemuña
no casamento de Murguía (Abelleira 2021).
Marcial Valladares. Facilítalle varios romances que Alejandra copia. A súa colaboración con Murguía tamén aparece acreditada no epistolario.
[6]

A carta de 2 de setembro de 1875 reflicte unha total ignorancia sobre os instrumentos musicais e sobre
a lingua: incerteza nas transcricións e fondas dificultades de vocabulario. No artigo chégase a editar, a
pesar das correccións de Murguía, “Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Compostela”.
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José Ojea. No fondo aparece a carta de 1879, na que lle remite a Murguía o poema
de “Polo camiño vén un home” coa rocambolesca historia da súa copia, despois de rescatalo dun manuscrito en mal estado nunha casa da aldea.
Camilo Placer Bouzo. É o remitente do romance de Pepa Reina.
Florencio Vaamonde. É o copista. Aparece mencionado nas dúas rabuñaduras de
prólogo que hai na Real Academia Galega. O escritor, que xa tiña varias meritorias obras
no seu haber, traballaba con Murguía e co seu irmán César Vaamonde Lores na delegación de Facenda. Foi Florencio quen lle presentou a César[7]. Non deixa de ter a súa graza
pensar nesta pequena cova céltica nada menos que na delegación de Facenda.

Restos actuais do libro de Murguía
A publicación de Lois Carré Alvarellos (Carré Alvarellos 1959)
En 1959, Lois Carré Alvarellos publica o seu Romanceiro popular galego de tradición
oral, no que constan 40 pezas procedentes da colección Murguía. Descoñécese o destino
final dos manuscritos que utilizou, pero o material do cartafol de Said Armesto serve sen
dúbida para validar, e as veces completar, tamén estes romances xa publicados e darlle
unha nova relevancia ao texto.
Cartafol SA-2
O cartafol componse de 338 follas de tamaño diverso, inda que apareceu fóra del algún
material procedente do mesmo, probablemente movido polo propio Said Armesto.
Faremos unha descrición, algo provisional, do seu contido:
A) Romances, cantares ou notas de Manuel Murguía (156 follas)
• Dentro destes hai 19 follas, a maioría numeradas á dereita, que parecen nun estado case para publicar. Romance e mais comentario. A pesar de ser un conxunto
pequeno, a numeración dunha destas papeletas chega ao número 80, o que revela que foi un conxunto dunha entidade similar ao C.
• Un segundo grupo de romances copiados noutro formato por Murguía.
B) Romances copiados por Florencio Vaamonde Lores[8] (81 follas). Xeralmente numerados á esquerda, a numeración chega ao folio 91. O conxunto está escrito
con posterioridade a 1894, pois recolle o romance de Álvarez de la Graña “Que
[7] Seoane Sánchez I. (2000): “César Vaamonde fala dos últimos días de Manuel Murguía” Grial : Revista
galega de cultura, 147
[8]

O contraste coa caligraf ía da carta enviada a Antón Villar Ponte, publicada na web da Real Academia
Galega, e mais o texto conservado de Murguía, que fala da súa intervención destacada precisamente
na adaptación á graf ía portuguesa.
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foi dos homes, fillas e peculio”. Este romance era detestable para Filgueira Valverde. Non sabemos cal era a opinión de Murguía, pero é moi probable que o
percibise tamén como un romance disparatado. En todo caso non é imposible a
súa historicidade, non por suposto como romance popular pero si como falsificación da idade moderna. Moitos dos romances teñen unha numeración a lapis
no dorso. Esta numeración non é simplemente un ordenamento diferente dos
papeis, xa que hai algunhas pezas que teñen dous números. Parece máis ben o
contraste con outra colección.
Hai que ter en conta que deste grupo, que é o mais próximo -xunto coas
fichas do propio Murguía- dun estadio inmediato á publicación, forman parte
romances que Murguía consideraba deturpados, como é o que publica de Teófilo
Braga, polo que hai textos incluídos con mera intención crítica. Que un texto
apareza neste feixe non implica a súa aceptación.
C) Romances ou cantares copiados por unha segunda man af ín á anterior, inda que
con diferenzas sistemáticas no xeito de facer algunhas maiúsculas <A>, <M>,
<N>. O xeito de facer o <V> e o <U> e mais algún <s> terminal ao estilo gótico ou francés, que comparte con B, f íxonos sospeitar que se tratase do mesmo
Florencio Vaamonde pero nun momento anterior na evolución da súa letra (36
follas). O feito de utilizar nun dos textos papel da delegación de Facenda tamén
apunta nesa mesma dirección.
Neste outro grupo os romances tamén acusan a intención de utilizar unha
graf ía portuguesa. Con indecisións, por exemplo, no x/j ou na palabra “donzella”[9], que puideron ser corrixidos con posterioridade. Pero o contraste coa
letra coñecida á que puidemos ter acceso, algunha xa do ano 1895[10], fai seguro o ditame: a letra pertence a outra(s) persoa(s). Chamarémoslle M2 e M3 a
esta outra ou outras mans, mentres non consigamos unha identificación máis
clara.
D) Cantares, romances ou notas de Alejandra (16 follas).
A pesar do limitado material aparecido, que ademais non é totalmente orixinal
de Alejandra, pois copia outras fontes, o papel de Alejandra é absolutamente determinante. A ela, á súa memoria e á súa relación coas criadas da casa e as súas
fillas, débense as mais fermosas pezas: Don Gaiferos de Mormaltán, Amaro de
Figueiral ou Nosa señora da Barca. Tamén é a fonte, e sabémolo pola declaración
de Murguía, doutras como o Romance de Silvana. E pódese sospeitar sen dúbida
que tamén aportou outras procedentes de Valdeorras vía Simancas.
[9]

Sobre esta palabra tiña precisamente Murguía a opinión de que o <ll> era pronunciado á italiana.

[10]

A dedicatoria de Calaicos que se conserva na Biblioteca Nacional de España, por exemplo.

DIEGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

143

Resulta chocante que Murguía non publicase algunhas delas pero, ademais
de que podía gardalas para o seu gran libro, cremos que a súa visión era pouco
lírica: máis inclinada a valorar só aquilo que iluminaba a historia ou apuntaba a
diferenciación e filiación celto-xermánica de Galicia. Un detalle sintomático é
que no seu artigo de 1881 trabuca o primeiro verso de don Gaiferos, chamándolle “aquel romance que empieza: ¿Onde vas, meu soldadiño?” (Murguía 1881).
E) Carta de José Ojea a Manuel Murguía de 3 de outubro de 1879.
F) Carta de Manuel (non identificado) a Manuel Murguía.
G) Romance procedente de Camilo Placer Bouzo. Pepa Reina. Non asinado pero coa
palabra Placer escrita a lapis e a cabeceira da compañía Gres y Placer.
H) Romances recollidos por Rosalía de Castro (2). Non asinados pero recoñecibles
pola afinidade da letra coa de Rosalía.
I) Romances “de la Ulla” na letra de Marcial Valladares.
L) Outros romances soltos: Romance en copia de Bernardo Barreiro Sabela etc.[11]
As secuencias numeradas A1 e B considéranse recompilacións secundarias, é dicir,
non aportan novas rimas. O grupo C, sen numerar, parece tamén estar constituído por
copias. O resto do fondo pode ter carácter primario ou secundario. Por exemplo, Alejandra (D) copia algúns poemas de Marcial Valladares (I) pero achega pola súa banda
poemas recollidos por ela.
Por último, boa parte dos textos foron publicados ben polo propio Murguía ben por
Lois Carré Alvarellos.

O método de Murguía e as intervencións sobre o material recollido
Ninguén lle reprocharía a Herodoto non se ter acompañado na súa viaxe polo mundo
antigo cun móbil con funcións multimedia ou, polo menos, cunha vídeo-cámara. As
barreiras de todo tipo: xeográficas, sociais, biográficas... determinaban que o método de
recollida folclórica fose o que foi: indirecto e dependente da habilidade dos colaboradores. Algúns, como Alfonso Quereizaeta, admiten non estar moi afeitos á lingua galega.
Os materiais conservados en varias versións non presentan cambios, máis que accidentais ou ortográficos, dunha versión a outra, o que exclúe un método excesivamente in[11]

Agradecemos a Xosé Luís Axeitos o achegamento da caligraf ía de Bernardo Barreiro.

AS RIMAS POPULARES DE GALICIA DE MANUEL MURGUÍA Á LUZ DO FONDO SAID ARMESTO

144

trusivo. Os únicos cambios son evidentes correccións, como por exemplo: palpocado>malpocado. Outras pequenas correccións entran para Murguía no concepto da restitución, que
entende unha obriga do editor de poesía popular. Por exemplo, anota na versión de Figueiral
de Teófilo Braga. “Parece mentira que Braga no lo restituyera”. En todo caso, a súa inclusión
na colección para proceder á súa crítica afasta calquera intención de manipulación.

As Rimas conservadas en SA-2
Coidamos que a mellor maneira de dar unha idea do contido do manuscrito é analizar
por riba algúns dos textos:
Nosa Señora da Barca. Non se trata, empezamos por dicir, dun texto relacionado
co famoso poema de Cantares Gallegos. Achegado orixinariamente por Alejandra, recollido na Matanza (da nai de Zacarías), segundo declara ela mesma no manuscrito. Parte
do texto está presente nalgunhas versións da Rianxeira, por exemplo a barca de “pau
de naranxo (sic)”. A celebre canción de Rianxo foi estudada por Pico Orjais, chegando á
conclusión de que a música procedía en realidade dunha cantiga tradicional de Segovia,
que efectivamente ten unha melodía idéntica (Pico Orjais 2008). Pensamos que este manuscrito pon en dúbida esta conclusión. Esta Nosa Señora da Barca era tamén cantable,
segundo di Alejandra, e parécenos máis verosímil que a súa música, que non temos, sexa
a que serviu de base á Rianxeira. Tanto no famoso disco da Rianxeira como no texto que
presentamos aparece unha virxe nunha barca e hai versos concomitantes entre a versión
de Columbia Records e a de Alejandra:
Nosa señora da Barca
Vela ai vay pola ribeira

Polo tanto, o máis lóxico é pensar que a rianxeira do disco non é mais que unha
adaptación dunha rianxeira dedicada á virxe de Guadalupe, e esta unha adaptación dunha canción dedicada á Nosa Señora da Barca.
A peza que presentamos ten extraordinarios achados estéticos que non queremos
deixar de subliñar:
Cabelos que espalla o vento
Sobre da capa dourada
Somellan rachas de noiten (sic)
Que van fuxindo á Alborada

O poema consérvase tamén en copia de M2, destacable pola absoluta fidelidade (a
palabra noiten).
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Grandes guerras hay armadas /Amaro de Figueiral. Achegado orixinariamente
por Alejandra, recollido da muller de Laxe. Copiado por Florencio Vaamonde, quen o
atribúe a Santiago de Compostela[12]. O texto apareceu en dúas versións xa recollido por
Lois Carré Alvarellos, pero consideramos que a que se conserva de mans de Alejandra é
de superior calidade. Entre os seus misterios está o tabú da zamborca, que xa Murguía
relaciona co dito recadado por Sarmiento “Se queres ver a túa muller morta, dálle zamborca”. Amaro de Figueiral delátase como muller por non querer zamborca.
As fillas do Rei Ferino. Copiado por M2, atribuído a Valdeorras pero recollido en Simancas. Copiado por Murguía , localízao da mesma maneira (“Valdeorras,
aprendido en Simancas”), o que sitúa a orixe en Alejandra e quizais na “nena de Valdeorras”[13].
Dona Silvana. Achegado orixinariamente por Alejandra, segundo declaración de
Murguía, inda que non se conserva da súa man. No fondo aparece escrito pola man sen
identificar M3.
Gaiferos de Mormaltán. Orixinario de Alejandra, copiado por Florencio Vaamonde.
En nota Alejandra di: “El romance del capitán Amaro igual que el de don Gaiferos
me lo enseñó la madre de María y es evidente que es de Laje” (véxanse os anexos).
Hai tempo que se ten demostrado, coa publicación do estudo de Isidoro Millán por
Luís e Iris Cochón, a veracidade da tradición histórica (Millán 2010). Pero o estudo de Isidoro Millán non só probou, como ben subliñan os seus editores, con absoluta brillantez,
a historicidade da tradición. Tal historicidade vai ligada á lexitimidade da recollida, pois
a relación do nome don Gaiferos de Mormaltán co duque de Aquitania non é evidente,
senón moi dificultosa, ademais de non ser coñecida por Murguía ata máis tarde. Polo
contrario, a relación do poema coa tradición é clara. Son cousas que se explican polo
miúdo no devandito estudo e non as tentaremos resumir aquí.
O certo é que o propio Mormaltán, sexa este Mont-de-Marsan, como propón Millán, ou Mont-Alvan, como xa sospeitou Murguía, non saberemos probablemente endexamais se foi unha deformación da memoria de Alejandra ou se xa proviña do romance
que lle cantou a muller de Laxe. Calquera das dúas opcións mereceu a perpetuación da
que hoxe goza.
Queda a dúbida de saber se este “es evidente que es de Laje” pode facerse tamén extensible a don Gaiferos, que Millán identifica cos romances de cego na porta da catedral
de Santiago.
O certo é que a opinión de Murguía foi madurando tamén. Inda que ao primeiro
pensaba que a tradición databa do século XVIII, acabou coñecendo datos máis antigos do
[12]

Esta contradición débese probablemente a que a informante, por utilizar ese nome horrible que se lles
dá aos transmisores da cultura popular, estaba en Santiago.

[13]

Fóra do fondo hai que facer referencia ao xogo infantil tamén procedente de Simancas que atribuímos
á letra de Alejandra.

146

AS RIMAS POPULARES DE GALICIA DE MANUEL MURGUÍA Á LUZ DO FONDO SAID ARMESTO

romance, particularmente nun manuscrito inédito de Diego Rodríguez de Almela Compilación de los milagros de Santiago, publicado en 1946 pero coñecido por Murguía que
o consultou manuscrito, como proba outra nota do fondo SA.
Yendo yo por un camino. Achegado por Rosalía de Castro[14]. Copiado por Murguía
e atribuído a Carril.
Estando mi blanca niña, estando mi blanca flor. Achegado por Rosalía de Castro.
Copiado por Murguía, que anota: “parece que lo hay en gallego pero Alejandra no lo recuerda” e o atribúe a Santiago.
Estando mi blanca niña, estando mi blanca flor (2ª versión). Copiado por Murguía, que o atribúe a Simancas.
A Romería do Val. Copiado por M2.
Rosalinda, Rosalinda. Copiado por Murguía e por Florencio Vaamonde.
El paje Gerinaldo. Copiado por Murguía.
Gastan os Camariñáns. Copiado por Murguía, que llo atribúe á muller de Laxe a
través de Alejandra. Publicado moi parcialmente por Lois Carré Alvarellos.
A noite era preta a lúa faltaba. Copiado por Florencio Vaamonde. Descoñécese
a procedencia. A súa adscrición non popular parece evidente, así como a influencia de
Poe. Diríase que ten certos trazos pondalianos. En todo caso débese a un poeta culto e
do XIX/XX.
Romance da Malveliña. Recollido por Fernando San Julián en Ribadeo. Copiado
por Murguía, quen explica que 1) Alejandra sábea con variantes, 2) Valle, entendemos
que Ramón del Valle, o pai de Valle-Inclán, “la oyó en Arosa”. Copiado por Bernardo
Barreiro, segundo podemos ver polo contraste coa letra que nos proporcionou coa xenerosidade de sempre Xosé Luís Axeitos.
Despedida de Don Amaro Beira da Silva de dona María de… En letra de M2.
Copiado por Murguía coas mesmas eivas no título e polo medio. O título, noutra letra,
parece tratarse dun erro pois correspóndese con outro publicado por Lois Carré Alvarellos en que si hai unha despedida.
Jesucristo está sentado a beira da fonte crara. En letra de Alejandra, orla necrolóxica. Anotado por Murguía que relaciona o fondo do poema co culto a Diana. Copiado
por Florencio Vaamonde que o atribúe a Santiago.

[14]

Chegamos a esta conclusión no artigo “A letra de Rosalía: bases para a súa identificación”.
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Conclusión
Cremos que queda suficientemente probado que Alejandra Murguía foi deitando da súa
memoria os romances que lle atribuíu Murguía. Tamén é manifesto que Galicia contou,
como dicía Murguía, cunha tradición propia de romances, na súa lingua propia, adaptados ás preocupacións e á visión histórica dos seus creadores ou importadores: problemas
xurisdicionais en Camariñas, tradición da peregrinación a Compostela, un tabú alimenticio, as tensións de clase, a seitura en Castela etc.
Pero Murguía, quizais facendo da necesidade virtude, non tiña unha fixación especial nos romances. Por iso as súas Rimas populares de Galicia, contiñan toda clase de textos de poesía popular, igual que o fará despois outro gran proxecto tamén fracasado: o de
Said Armesto, ao que tarde ou cedo haberá que prestarlle nova atención. Polo momento
é prioritario dedicarse ao máis limitado fondo do seu mestre Manuel Murguía.
Entre os seus papeis, hoxe unha selva de caligraf ías tan impenetrable como a selva
de prexuízos que cobre a súa personalidade, algúns conteñen temas, como a tensión entre a paisaxe galega e a castelá, ou mesmo figuras como a fermosa lúa descolorida, que
haberá que ter presentes para discernir o popular e o propio na obra de Rosalía.
Destes romances e cantares, algúns é probable que xa desaparecesen a finais do século XIX, outros é posible que o fixesen despois. Probablemente, a moitos lles pasou o
mesmo que ao rego que baixaba do monte Breamo. Ríos, fontes e regatos pequenos, ás
veces entubados hoxe, pero que procuramos coa alma aberta ao que nos queda deles na
obra dos que con tanta paixón os amaron.

FONTES
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- Instituto Xeográfico Nacional de España
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ANEXOS
1. Romance de don Gaiferos en letra de Alejandra
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2. Romance de don Gaiferos copiado por Florencio Vaamonde
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3. Nosa señora da Barca en letra de Alejandra
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4. Gastan os camariñáns en letra de Florencio Vaamonde
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5. Gastan os camariñáns en letra de Murguía
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