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cuestións 
? 

UN POEMA DE ROSALÍA DE CASTRO 

Anxo Angueira 

A Eladio Rodríguez e Gregario Vieites MagariJlos, fillos de costureira. 

A Antón Santamarina, mestre. 

Trátase dun dos incluídos pola autora na segunda edición de Cantares Gallegos, a de 
1872, e que figura desde entón en tódalas posteriores co número 5. Comeza con este can
tar popular: -Miña Santiña, / ¡niña Santasa, / ¡niña cariña / de calabas a... Como se 
sabe, o poema desenvolve un diálogo entre unha moza costureira e unha santa. A rapa
riga ofrécelle á Santiña uns presentes por lle esta aprender a da-los puntos da muiñeira 
pois desexa ir bailar á romaría. A santa négase. Suxírelle que se dedique ós labores do 
campo, que non faga periga-la honra e mesmo a ameaza .... coa cristiá condenación eterna. 
A moza, despois de tanto pedir e pregar, acaba por retirarlle os presentes e por se rebe
lar contra ela insultándoa. 
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Ó noso ver estamos, como trataremos de explicar nas páxinas que seguen, diante dun 
fermosísimo poema de diáfano carácter social, feminista e anticlerical no que a crítica 
non ten practicamente repar,ªdo ou, se o fixo, interpretouno erroneamente. Por veces as 
estratexias de Rosalía ocultan, so o vestir folclórico, costumista e tradicional -tamén no 
caso de «San Antonio bendito»-, contundentes e mesmo transgresoras posturas vincu
ladas sempre a unha ideoloxía laica, progresista e protonacionalista. É o caso da misoxi
nia do «Conto gallego» , que é sen dúbida ningunha, desde a pragmática textual, un 
exemplo de moi lúcida antimisoxinia envolta en transgresión radical, como eremos acon
tece aquí, da ideoloxía inicial do conto popular. Cando o publicou en 1864, Rosalía 
(1983: 500) xa lera a E. A. Poe e a George Sand. 

Por outro lado, procuraremos observa-la intensísima presencia que neste poema ten o 
conxunto do cancioneiro popular galego. O obxectivo neste caso é dobre. Por un lado 
queremos constatar o profundo coñecemento, producto da investigación e o estudio, que 
da lírica tradicional tiña a autora padronesa, coñecemento que se debe considerar cientí
fico para a época e non «natural», adxectivo que pesou como unha lousa sobre Rosalía 
neste e noutros moitos aspectos . Por outro lado queremos demostrar que Rosalía non glo
sou os cantares populares, non fixo unha recreación da Weltanschauung do cancioneiro 
ou do «espírito do pobo» . Moi pola contra --é a nos a opinión- nunca deixou de pór en 
práctica, dun xeito ou doutro, a súa capacidade transgresora cos valores e coa ideoloxía 
do inxente material oral que ela manexou, o que non quere decer que, escolmando moi 
polo miúdo, se non aproveitase daqueles cantares que si cadraban co seu proxecto de 
intervención política, social e literaria, feito perfectamente ilustrado por «Adiós ríos, 
adiós fontes» e «Castellanos de Castilla», exemplos de cantar-bandeira. 

AS LECTURAS DO POEMA 

Para Carballo Calero (1981: 168), 

A santa dá bos consellos á moza, non pra ben bailar, senón pra vivir con xeito . Mais a mocidade 
tenUe lei á troula, e a meniña rexeita encabuxada a sana doutrina, e anuncia á santa que retira a pro
mesa dos dons que !le destinaba ( ... ). Familiaridade cos santos, senso contractual da devoción, bilate
ralidade das obrigas, requerimentos ás potencias celestes pra terreás arelas. Un motivo enxebremente 
popular, que é curioso ver se repetir ó cabo de seis séculos. O poema rebosa ledicia, música, humor e 
xuvenil atrevimento. 

Para Andrés Pociña e Aurora López (2000: 163 e 211), 

Cómpre subliñar que Rosalía trata con todo agarimo á «pobre Manuela», unha costureiriña que 
non ten máis tacha que a de ser un pouco aloucada, e a de teimar librarse, na medida do posíbel, das 
tarefas que !le impón a súa humilde orixe. 

O diálogo entre mulleres ten lugar neste cantar entre unha moza e unha santa; mantendo unha fic
ción completamente irreal e ilóxica. A rapaza ofrece un ha serie de presentes á Santa para que He 
aprenda a muiñeira; a Santa responde co siso que era de esperar nela ( ... ) A posición moralista da 
Santa, defendendo o traballo e a seriedade de costumes como norma de vida, por oposición ós dese
xos da rapaza, responde, como xa dixen , á postura de defensa da moral tradicional que era de esperar 
na súa idade e «condición» social. 
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Na súa Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, infelizmente, Franscisco 
Rodríguez non repara no poema por este non se atopar na primeira edición da obra. Así 
e todo, hai algún pequeno comentario, aínda que apareza de esguello entre os referidos 
ás catro composicións incluídas na edición de 1872, no que non parece afastarse das opi
nións anteriormente vistas (1988: 232): 

Miña Santiña, Díxome nantrante o cura, ¿Que ten o mozo? e Si a vernos Marica nantronte viñe
ras ... son vis ións vitalistas e optimistas da vida que reinciden no carácter pragmático da relixiosidade 
campesina, na forza da paixón amorosa frante ó conceito de pecado, nos caracteres paralelos e con
traditórios de mozos e mozas. 

Cremas que o que se refire ó noso poema é «carácter pragmático da relixiosidade 
campesina» pois ese mesmo xorne He asigna a «San Antonio bendito» (1988: 224). É 
Catherine Davies (1987: 247) quen, segundo a nasa opinión, mellar explica as estratexias 
de Rosalía en Cantares, vinculándoas á temática social (anticlerical neste poema): 

É significativa a crítica social implícita nunha estructura tradicional en Cantares gallegos (. .), no 
cantar 5 Ca Igrexa impedindo calquera tipo de mobilidade social). 

ALGUNHAS CUESTlÓNS ECDÓTICAS 

¿Por que o poema non foi incluído na primeira edición de Cantares Gallegos? Sabe
mos que Rosalía foi censurada e se aJtocensura, sobre todo neste seu primeiro libro de 
poemas en galego. Aínda hoxe, nas modernas edicións, non se inclúen algúns versos 
suprimidos do poema «Adiós ríos, adiós fontes» que si aparecían na primeira edición do 
mesmoen El Museo Universal (1861) cando se titulaba «Adiós que eu voume». Na edi
ción de Xavier R. Baixeras (1990) ou na de Ma Xesús Lama (1995) achámolos na nota 
correspondente ó poema: Por xiadas, por calores / desde qu 'amañece o día / dou á terra 
os meus sudores, / mais canto esa terra cría / todo ... todo é dos señores. Aínda que non 
ternos datos para confirmalo, eremos verosímil que Rosalía non incluíra este naso poema 
na primeira edición por cuestións de censura: creu que podía causarlle problemas (equi
vocadamente, polo visto, tendo en conta as lecturas que del se foron dando) e si o fixo 
na de 1872 porque nesta altura o contexto político era máis favorábe1, como tamén reco
ñece Catherine Davies (1987: 257) para xustificar que en Follas Novas non fose preciso 
enmascara-la protesta social a través de cantares populares . Esa explicación valería para 
máis outros dous dos catro poemas incluídos na segunda edición: para «Díxome nan
tronte o cura» _n° 9- (desexo, e desexo feminino, fronte a pecado) e para «Si a ver
nos , Marica, nantronte viñeras» _n° 31-, poema dunha posíbel, por disimulada, lectu
ra blasfema, tamén contra unha santa e en ambiente de romaría, que xa coñecera a 
edición no Almanaque de Soto Freire (Lugo, 1964). Os tres poemas -moi eludida e irre
verentemente este último- son poemas anticlericais. ¿Autocensurouse Rosalía ou non 
tiña estes poemas rematados en 1863? ... -

Outra cuestión ecdótica sumamente interesante é a que fai referencia á confusión lana 
/ lama nos versos 37, 41 , 45. Na edición de 1872 aparece a forma lana no verso 37. 
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Transcribo: Mans de seíiora, / Mans fidalgueiras / Teíien todiíias / As costureiras; / Boca 
de reina / Corpo de dama, / Cómprell'a seda, / Foxen d'a lana. / -¡Ay rapaciña! / Ti tél
oteo: / ¡Sed'as que dormeM Antr'ó centeo!!' / ¡Fuxir da lama / Quen naceu nela! / Dios 
cho perdone, / Probe Manuela. / Lama con honra / Non mancha nada, / Nin seda limpa , 
/ Honra emporcada. A partir da edición de 1909, a cargo de Murguía, a lana dese verso ' 
corrixiuse por lama con evidente lóxica. Sen embargo, modernamente, na edición de 
Andrés Pociña e Aurora López (Sotelo Blanco) a lama dos vv. 41 e 45 aparece converti
da en lana ó restauraren o verso 37 do texto da 2a edición e coa argumentación (2000: 
163-164) de ser esta (seda / lana) unha oposición máis entendíbel: os dous elementos son 
tecidos e a lana viría representar simbolicamente a humildade, o contrario da seda. Pola 
nosa parte, cremos que Rosalía sería capaz de recorrer sen escrúpulos a un craso castela
nismo -hai outros no texto, coma calabasa- pero para nós o poema non ten outra lóxi
ca que a da lama, que confirma precisamente a actitude clasista e reaccionaria da santa, 
xogando a autora coa oposición seda / lama, moito máis descarnada, rica e precisa do que 
unha hipotética e tenue seda / lana. A santa espántase de que queira abandona-la lama 
(vida miserábel) quen naceu nela e advirte que esta, aínda que manche sempre, non o fai 
se se leva con honra Ca vida miserábel con honra non mancha, é digna), mentres a seda 
non elimina os pecados de honra. Cómpre indicar que no poema n° 12 de Cantares Rosa
lía volve mesturar estes conceptos da honra e a lama: que donde moitos cospen, lama Jan. 
Neste caso trátase dunha lama equivalente a ausencia de honra. Partindo sempre de que na 
edición de 1872 a forma lama está presente en dous versos (41 e 45) e a forma lana en 
un (37), se o exposto cabe interpretalo pola lóxica interna que nós cremos ver no poema, 
aínda que persoalmente nos resulte non cuestionábel, hai unha razón de carácter formal 
que non ten doada contestación e que confirma a lectura que do poema se fixo desde Mur
guía. Na selección entre lecturas diverxentes hai que ter sempre moi presente a rima. Nun 
langa poema de 156 versos no que non falla en ningún caso a rima consonante nos pares 
(na primeira e na derradeira estrofas riman 2° con 4° e 8° con 12°, tamén consonantemen
te), con dama do verso 35 debe rimar e rima lama no 37. Este erro da segunda edición, 
incluíndo lana no canto de lama nun dos tres versos nos que aparece, tampouco sería un 
caso insólito, como se verá, e os propios Andrés Pociña e Aurora López, estudiosos de 
multitude de aspectos da obra rosaliana, teñen reflexionado sobre outros casos que apare
cen en Cantares. No texto des te mesmo poema pertencente á terceira edición, a de 1909, 
no que aparece corrixida acertadamente por Murguía lana por lama, achamos nos versos 
115 e 116 Faced'os puntos, / Y en adependo, que na segunda (1872) eran Faced'os pun
tos, / Y en adeprendo e que despois se restaurou correctamente como 1 eu adeprendo. 

E aínda aparece outro problema ecdótico interesante. Na parte final, cando a rapaza se 
rebela manifestamente contra a santa, aparecen os versos (145 a 148), tanto na edición de 
1872 coma na de 1909, -¡Ai que Santasa! / ¡Ai que Santona! / Ollos de meiga, / cara 
de mora. Tamén neste caso o lóxico é corrixir mora por mona, como se fixo desde as edi
cións de Bouza Brey (1963) e Carballo Calero (1963), por esixilo _a santona coa que rima 
(como dama esixía lama). A corrección podemos baseala en máis argumentos. As formas 
galegas moura (e mouro) aparecen frecuentemente na obra galega de Rosalía, e nunca 
mora (ou moro). Na composición n° 17, a de «Airiños, airiños, aires», achamos nos ver
sos 34, 35 e 36: voume quedando morena, / cal unha mouriíia moura, / filfa de maura 
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ralea. Realmente, ¿que insulto é cara de mora (ou de maura)? Non se coñece, non ten 
sentido. A rima e a lóxica semántica, o mesmo que a interpretativa, esixen mona. Como 
veremos, nos nasos cancioneiros populares o que achamos é o insulto máis cariñoso cara' 
maura ou caranegra, pero non é o mesmo. Por contra, o que si achamos é o aldraxante 
e mesmo grotesco cara de macaco, que se corresponde perfectamente co blasfemo cara 
de mona do naso texto. Na nasa opinión, se aceptamos que aquí (mona / mora) se pro
duciu un erro moi similar ó de lama / lana e eu / en na lectura do orixinal manuscrito na 
edición de 1872 -realizada en Madrid, non o esquezamos- , como aceptaron as edicións 
mencionadas e a de Rodríguez Baixeras, comprobamos con qué talento Rosalía de Castro 
aproveita a forza estilística da lingua popular, como fará Curros en O Divino Sainete, para 
satirizar invertendo a través do que Bakhtin (1998: 332-393) denominou «inferior» mate
rial e corporal: a santiña de altura divina acaba convertida (rebaixada) en meiga e mona. 

«MIÑA SANTIÑA» E O CANCIONEIRO POPULAR GALEGO 

Ningún cantar dos Cantares Gallegos contén unha relación máis rica coa poesía 
popular galega e poucos coma este resultan ó mesmo tempo, como veremos, tan trans
gresores coa mesma. Formalmente estamos diante dunha muiñeira -d'e ve~so fixo (cinco 
máis cinco sílabas e maiormente dous acentos por verso), a diferencia de outras muiñei
ras de Cantares, como a inicial de «Has de cantar» ou a de «Vente rapasa, vente meni
ña», que fluctúan entre as cinco e as se~e sílabas. No Cancioneiro non son as muiñeiras 
tan abundantes coma as coplas, desde l ago, pero tamén teñen un notábel protagonismo e 
presentan habitualmente, en esquemas estróficos de catro versos coma a copla, este 
esquema de métrica variábel. Como interpreta Murguía (1865, 1: 108), que considera a 
muiñeira, ó lado da triada, todo un signo nacional e que foi un dos primeiros estudiosos 
e recolectores da literatura popular galega, trátase dun ritmo e non dun metro. 

Un dos aspectos máis interesantes des te poema é o de comezar cun suposto cantar 
popular que ningún dos estudiosos de Rosalía cita ou di coñecer e que tampouco se atopa 
en dúas obras que ben poden considerarse monumentais neste xénero: A poesía popular en 
Galicia 1745-1885 de Domingo Blanco (que xunta e estudia numerosas colleitas, entre 
elas, as de López de la Vega, Rosalía de Castro, Murguía, Marcial Valladares, Xosé Casal, 
Cuveiro, Milá y Fontanals, Theóphilo Braga, Leite de Vasconcellos, Lois Tobío Campos, 
Manuel Martínez González e Saco y Arce) e o Cancioneiro Popular Galego de Schubart 
e Santamarina, o máis profundo e científico mergullamento contemporáneo na materia. O 
resto do poemario baséase en ditos e cantares documentados, algúns con variábeis, como é 
frecuente, ou case de lei. Mesmo o poema n° 25, o de Vidal, composto en inusitadas oita
vas reais e que Rosalía di tirar dun conto popular, semella ter a mesma orixe que o cantar 
satírico recollido por Schubart e Santamarina: Agora que tamos no Antroido / darredor do 
Carnaval/dime que tal porquiño mataches / na túa casa Vidal (SCHU-SANT, V, 43).1 

.,;. 

I Empregamos este modelo de referencia, onde «SCHU·SANT» son, en abreviatura, os autores da colectá
nea, «v» o volume (n algún s casos pode haber clasicifación temática) e «43» o número da cántiga, Para a cita 
completa remitimos ás Referencias Bibliográficas do final. ' 
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o cantar do poema que nos ocupa aparece recollido por Blanco (1992) pero citando 
por Cantares, corno se recollen tamén aí os «Inéditos de Rosalía» que publicara Juan 
Naya en 1953 e se dan .. a coñecer un conxunto de dez textos manuscritos da nosa auto
ra procedentes da biblioteca do mencionado Naya. Rosalía, igual que Murguía -que 
como dixemos estudia, clasifica e publica cántigas populares na súa Historia ' de 
Galicia- realizou sen dúbida ningunha un traballo de recolección e estudio similar ó do 
seu home (seguramente fose conxunto) e, corno este poema pon de manifesto, resulta ser 
profundamente coñecedora da materia. Quere isto decer que o valor de Cantares Galle
gos corno libro recopilatorio de cantares populares, sen ser evidentemente o principal , 
non é nada escaso se ternos en conta que unicamente nel se acha un cantar que, de 
momento, non se puido rastrexar por ningures: o deste poema. Pero, ¿ande e como o 
recolleu Rosalía de Castro?, ¿con que outros pode estar emparentado? Unha das pistas 
que empregamos para sabelo foi a de investigar no material poético popular referido ás 
costureiras , extenso e rico , como veremos, pero do que non puidemos tirar nada a este 
respecto. Todo o máis que achamos foron coplas nas que parece haber unha inversión 
dos papeis , coma tal: E a Virgen de Navallos / véndela vai por Pireira / cunha cestiña 
no brazo / aprendendo a costureira (SCHU-SANT, IV, 8l3a). Ou tamén: Virgen de por
tas abertas / víndela vai na ribeiral cunha cestiña nos brazos / deprendendo a costurei
ra (SCHU-SANT, N , 813 b). Son coplas nas que a santa adeprende o oficio da costu
reira, mentres que no noso poema a costureira quere aprender a bailar da santa. Por outro 
lado, ¿a que santa se refire o cantar?, ¿que santa é coñecida por bailar muiñeiras ou av 0-

gosa desta adeprendizaxe? Aínda que Rosalí,a partise dun material popular hai , coma case 
sempre, un notábel artificio, unha reelaboración e, ó final , un ha fonda transgresión do 
mesmo que redirixe, cando non subverte, o seu contido. 

A TIPOLOXíA DO CANTAR 

o cantar dialogado, tipoloxía en que habería que inseri-Io noso poema, ten unha tra
dición que na nasa literatura se remonta ás Cantigas de Amigo e está moi presente tamén 
na poesía popular aínda hoxe viva. Os cantos dialogados enchen todo un volume na obra 
de Schubart e Santamarina. Son parrafeos, disputas, desafíos, regueifas ... Nalgúns deles 
aparece a nosa personaxe: A Rosiña de Tanxeiro / será unha gran costureira .. . (SCHU
SANT, IV, 5al). Rosalía, neste coma noutros tamén dialogados, mostra un dominio das 
técnicas dialóxicas e unha mes tría insuperábeis. Por outro lado, tamén podemos catalo
ga-lo poema como de santos ou de romaría ou tamén bailada ou muiñeira con autorrefe
rencias, xénero ben enxebre e es tendido tamén xa nas cantigas galegas medievais. Foi 
Carballo Calero quen aprecio u a veciñanza entre esta composición e a de Nuno Treez: 
«Non vou eu a San Clemenºo orar e faºo gram razon». Na cantiga medieval a amiga 
ofrécelle ó santo moitos estadaes e candeas de París para que o santo lle adugue o seu 
amigo. Como San Clemenºo non atende as súas súplicas, por ene]' arderá, vos digo, ant ' 
el lume de bogía. O esquema e a resolución argumental son similares, aínda que na can
tiga de Nuno Treez non hai diálogo. Desde o punto de vista compositivo chama a aten
ción que todo o poema se desenvolva en torno a elementos estructurantes de carácteT 
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dual. Fóra da tipoloxía dialóxica, xa mencionada, atopamos outras estructuras propias do 
dístico, vinculadas á lírica medieval, especialmente á cantiga de amigo, e que se rexis
tran de seu e vastamente no cantigueiro popular. A rima nos pares vai cosen do na can
tiga de versos brevísimos pero moi intensos e ateigados de repeticións diversas , voltas e 
revoltas , paralelismOs- sintácticos, léxicos , morfolóxicos, etc: Santiña, santasa; hei de 
emprestarvos os meus pendentes, id. o meu collar; sacha, malla; mans de señora, mans 
fidalgueiras; boca de, carpo de; seda, lama; etc., etc. Rosalía probabelmente tivese noti
cia da poesía galega medieval pouco antes de morrer (1885), nunca antes de 1863 ou 
1872 (Teresa López 1991). Por iso, o conxunto de relacións formais, es tilísticas e temá
ticas que este poema ten coas cantigas de amigo, especialmente, -e veremos máis 
algunha ó longo da nosa exposición- resulta para nós certamente asombroso. 

UN PEQUENO PERCORRIDO POLO POEMA 

Propoñemos a continuación unha lectura do texto por unidades dialóxicas seguindo, 
prioritariamente, as evocacións que o poema pode manter co cancioneiro popular galego. 
Baseámonos na edición de X. R. Baixeras. 

-Miíia Santiiia, 
l12iña Santasa, 
l12iña cariiia 
de calabasa, 

5 r hei de emprestarvos 
os meus pendentes, 
hei de emprestarvos 
o meu collar, 

hei de emprestarcho, 
10 cara bonita, 

si me deprendes 
a puntear. 

Forman estes versos o cantar popular do que se parte. Chama a atención o castela
nismo calabasa, que tamén aparece no cancioneiro: Teño gana de beber, / Manoe! trai
me a calabaza; / sonche desta condición, / bebendo lago me pasa (BLANCO, 2826). Pro
babelmente o galego de Rosalía espelle a presión do castelán nunha das acepcións da 
palabra, utilizando correctamente cabazo para o nome da planta e do froito e deixando 
calabaza para a utilizada como recipiente de auga ou viño. Sexa como for, o apelativo 
cariña de calabasa é ambiguo no seu significado, podendo ocultar un equívoco insul
tante. O argumento da ofrenda de presentes , que como vimos estaba xa en Nuno Treez, 
aparece tamén nunha cántiga que recolle Sarmiento, da que di na súa Colección de 
voces...: «La primera que he oído y que he cantado, y con el mismo tonillo, hace ya más 
de 70 años»2 e que se inclúe en BLANCO, 9: Meniñas de Noya / cando van ó mato / 
levan a merenda / ó santo San Marcos. No nos o poema a ofrenda son unha especie de 

2 Cito por Blanco (1992, 1: 121). 
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prendas, complementos, obxectos de adorno que falan tamén dunha posíbel vaidade da 
Santa. Non son candeas, buxías, merenda ... Son pertenzas propias da rapaza, marcas da 
súa vida mundana e sen?ual que o ofertorio, impío desde este punto de vista, proxecta 
na santa. A lectura irreverente, por causa dos continuos xogos de ambigüidade, pode che
gar a ter varios niveis de intensidade. Outro motivo do que aquí se fala, a aprendizaXe 
do baile, aparece en numerosas composicións, como tamén os puntos e o puntear propios 
da muiñeira: O cantar quer vir de gracia, / i o bailar querse aprender; / os qu 'andamos 
polo mundo, / todo nos cómpre saber (BLANCO, 1840). O cantar é herdativo / i o bai
llar é daprender; / bendita sea a meniña / que todo sabe faguer (XOCAS, 1616). Vála
me Dios, Farruquiña, / nin que foras feiticeira: / por máis que me mato e me mato / non 
daprénde-la muiñeira (XOCAS, 2462). Os dous bailáde-la jota / os dous sacáde-los pun
tos / queira Dios que d 'hoxe un ano / durmades na cama xuntos (SCHU-SANT, VI, 
288a). Inés, sacude o mantelo, / puntea ben, que ti ben sabes, / dálle ó brazo e xunta os 
dedos (TOBÍO , 574). Nun caso achamos esta temática vinculada ás costureiras, que apa
recen en oposición, para nós como axiña veremos moi rendedoira, ás labradoras: O can
ta r e o bailar / todo é das costureiras; / tamén é das labradoras / daquelas máis chu
rrusqueiras (RICO, Oficios , costureira, 31 ). 

--Costurei riña 
comprimenteira, 

15 sacha no campo, 
malla na eira, 

lava no río, 
. - I 

Va! apana,r 
toxiños secos 

20 antre o pinar. 
Así a meniña 

traballadora 
os punteados 
deprende ora. 

A santa identifícano-la súa interlocutora como costureira, personaxe dos máis coñeci
dos e tratados no cancioneiro popular. Precisamente unha destas cántigas, tamén con 
ritmo de muiñeira, iníciase dun xeito moi similar ó encabezamento destes versos : Costu
reiriña aseñoritada / leva as agullas no peito chantadas; / ¡vállache o diaño, roxiña do 
pelo! / ¿para que queres ese agulleteiro? (COTARELO , 26). Na resposta aceda, burlona 
e ríspida da santa aparece retratada unha das críticas máis frecuentes das que son vícti
mas as da costura: o seu afán por desvincularse dos traballos labregos . O adxectivo ase
ñoritada da copla anterior ou os de melindrosa ou finiquita apuntan regularmente a isto. 
Eladio Rodríguez, na voz COSTUREIRA do seu diccionario , entre outros , recolle este 
ditos: A boa costureira, que ira ou non queira, sempre ten algo de señoriteira. E o can
cioneiro é moi xeneroso en referencias deste tipo: Custureira finiquita ;; se dis que te 
queima o sol, / a cortiza está barata: / farémosch 'un quitaso((BLANCO, 561). A copla 
que segue fai referencia ás «panilleiras», oficio de similar condición ó das costureiras e 
que recibe a mesma crítica en clave irónica. É de reparar que nela figure a palabra tra
balladora, coma no noso texto: Traballadora n 'a quixen / n 'a quixen traballadora / fu na 
buscar a Miñarzo / panillera e iatadora. (SCHU-SANT, 1, 435). 
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-Miña Sailtiña, 
mal me quixere 
quen me aconsella 
que tal fixere. 

Mans de señora, 
mans fidalgueiras 
teñen todiñas 
as costureiras; 

boca de reina, 
corpo de dama, 
cómprelle a seda, 
foxen da lama. 

Desde o punto de vista lingüístico é de salienta-Io uso do futuro de subxuntivo, que 
pervive en moitas das coplas cantadas aínda hoxe, corno se fose unha marca de xénero, 
e que en Rosalía é dunha frecuencia pouco común. Xa Sarmiento debía ser consciente 
disto: Mais sexa o que jore, / despénanos neno / acaba cos contos / de tristuras cheos 
(SARMIENTO, 259). Un exemplo da Limia: Eu quera o que tu quixeres, / eu penso o 
que tu pensares, / eu jago O que tu figueres, / eu amo o que tu amares (XOCAS, 1008). 
A costureira deféndese apuntando cara o tópico antes mencionado. Esta tendencia aseño
ritada aparece en coplas do seguinte tipo (repárese en que os dous primeiros versos son 
de oito sílabas e os dous últimos teñen ritmo de muiñeira): Costureira milindrosa / dice 
que non come touciño; / lévall 'os ollos, pois ten jame, / pero non quere manchar o juci
ño. (BLANCO, 3542). Así nola explica Eladio Rodríguez: 

Cobran estas obreras de la aguja un j ¿ rnal modesto, porque su trabajo a domicilio lo realizan 
siempre a mantido; visten con cierta elegancia; se distinguen de las labradoras en su mayor aseo y pul
critud, por requerirlo así el oficio y las casas que recorren; y este pequeño grado de superioridad sobre 
las jóvenes que sólo se dedican a las faenas del campo, llevó a nuestro fo lklore refranes y cantares 
populares en abundancia, irónicos, desabridos y mordaces, unos, y encomiásticos, elogiadores y cari
ñosos, otros, formando todos un interesante cancionero y refranero. Ellas, sin embargo, se muestran 
satisfechas de sí mismas, y así lo dicen en su cantar: Fixo moi ben mÍlla nai I en poñenne a COSlU
reira: I cando chove nO/1 me mollo, / e cando hai sol non me queima. 

É precisamente nesta clave na que o poema cobra unha dimensión especial a partir 
da oposición seda / lama que desenvolve a continuación a santa. 

-¡Ai rapaciña' 
Ti te-lo teo: 
¡ seda as que dormen 

40 antre o centeo ' !! 
¡Fuxir da lama 

quen naceu nela! 
Dios cho perdone, 
probe Manuela. 

45 Lama con honra 
non mancha nada, 
nin seda limpa 
honra emporcada. 

A expreslOn «te-lo teo» significa estar tolo ou excesivamente inquedo. Para Eladio 
Rodríguez é un «arrebato alocado de algunas personas pasionales». O tea aparece defi-
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nido así no diccionario de Marcial Valladares: «Enfermedad que ataca á las ovejas en la 
cabeza, las hace andar alrededor y caer, al fin, en tierra». Parece unha doenza similar ó 
mal das vacas tolas, de recente e tráxica actualidade. Os dous lexicógrafos iecollen o 
seguinte cantar, tan veciño dos versos 47 e 48, pero tamén do conxunto do noso poema: 
Meniña, ti te-lo tea: / dormes moitas noites fóra / por causa do parrafeo. Outras ver~ 
sións varían significativamente parrafeo por parrandeo (TOBÍO, 293). 

O lle apor tolura ás costureiras é frecuente: O amor da costureira / é amor que pouco 
dura / porque todas e/as teñen / un ramiño de tolura. (COTARELO, 63). 

O durmi-Ia costureira entre o centeo, aínda que é máis outro verso equívoco, parece 
querer indicar «na palleira» . No contexto é máis ben unha caracterización da súa condi
ción humilde, fronte a seda, pero tamén leva amalgamado o retrato das costureiras como 
traballadoras itinerantes, que será comentado máis adiante. No cancioneiro popular gale
go está moi estendida esta cántiga: Costureiriña bonita / ande te-la túa cama / no polei
ro da galiña / cunha presiña de palla (BALLESTEROS, I, oficios 4). 

O nome de Manuela, sendo un nome comodín nos cancioneiros, especialmente nos 
satíricos, aparece por veces vinculado ó labor específico da costureira. En todo caso, o 
nome no poema non é aleatorio. Achegamos tres exemplos: un dunha Manuela murmu
rada, como tódalas costureiras, outro dunha Manuela que ten os atributos da costureira e 
finalmente o dunha Manuela explicitamente costureira sobre a que pairan inevitabelmen
te ironías. Estes dous últimos con ritmo de muiñeira: Manuela retirada / nin por eso 
Manuela / deixas de ser marmurada (SCHU-SANT, VI, 1570). María Manuela carpo 
delicado / quen che puxo o nombre / cascabel furado (SCHU-SANT, VI, 1835) .. María 
Manuela / miña costureira / faime un mandil / daquela mane ira (SCHU-SANT, VI, 
1819). 

Pero a r~paza,- teimuda, insiste nos seus pregos. 

-Santa Santasa 
50 non sós compnda, 

decindo cousas 
que fan fenda. 

Palaime sólo 
das muiñeiras, 

55 daquelas vollas 
revirandeiras, 

daqueles puntos 
que fan agora 
de afora adentro, 

60 de adentro afora. 

Nas muiñeiras, coma en tódalas composicións para bailar, o texto fai frecuente refe
rencia ó baile e ós puntos. Rosalía aproveita a diloxía desta palabra para contrapor os 
dous mundos léxicos (baile e costura), como observa Ma Xesús_Lama (1995). Unha mos
tra dos puntos do baile: Saca puntos saca puntos / galanciña do torre ira / saCa puntos 
saca puntos / que non che costa diñeiro (SCHU-SANT, VI, 256). Baila ca 'ela baila 
ca 'ela / e faill'o punto ca pé / qu 'anque lle fagas e fagas / ela para ti non é (SCHU
SANT, VI, 283). Agora puntos de costura: Anque teña máis amores / que unha media tén 
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de puntos / sólo por t'amar a ti / tódo-los olvido xuntos (TOBÍO, Amorosos, 11). Tamén 
no cancioneiro aparecen as voltas: Unha volta polo medio / outra polo da rredor, / así fai 
o que ben baila, / así fai o bailador (BLANCO , 186). A expresión de agora é frecuentí
sima no cancioneiro, _ sobre todo nas composicións satíricas. Non faltan os contextos, e 
este é ben expresivo; dé coplas deste tipo coas nosas costureiras: As costureiras d'ahora 
/ foran feitas -ó sisel, / son amiguiñas dos homes / coma as abellas do mel (BLANCO, 
261). Por outro lado cómpre reparar na posíbel lectura equívoca (sexual) dos dous últi
mos versos, confirmada e mesmo intensificada na contundente resposta dos que seguen. 

-Costureiriña 
do carballal, 
colle unha agulla, 
colle un dedal, 

65 cose os buratos 
dese teu cós, 
que andar rachada 
no manda Dios. 

Cose, meniña, 
70 tantos furados 

i ora non penses 
nos punteados. 

Xoaquín Lorenzo recolle este cantar -o metro é o mesmo- que Rosalía retrata no 
seu texto: Costureiriña / do Carballal, / non ten agullas / nin ten dedal (XOCAS, 680). 
A costureiriña vémola tamén no carballal en composicións coma esta: Ben a vin subir, / 
ben a vin baixar, / a costureiriña / pqlo carballal (COTARELO, 11). Esta ubicación é 
familiar de outras e, ademais da funci'ón satírica, obedece á característica itinerante do 
seu traballo, da que máis adiante falaremos: As costureiras de hagan o / todas son mixi
riqueiras, / para pasar os piñares / van cubertiñas de fenta (COTARELO, 9) . 

Andar rachada, coser buratos e furados ... Outra vez nos podemos remontar á poesía 
galega medieval para ver este mesmo xogo metafórico, presente xa no Cantar dos can
tares: roupa rachada = perda da virxindade. En Pero Meogo: Fostes, jilha, ene bailar / 
e rompestes í o brial. (. .. ) Fostes, jilha, eno loir / e rompestes í o vestir. Di Méndez 
Ferrín (1966: 44) a propósito destes versos: 

o vello tópico do vestido rachado que simboliza a virxinidade perdida, é evidente que ten Uli eco 
niste trecho. Enténdase ben que eiquí dáse a resoancia dun tópico popular e universal, pero que nin
gún elemento realista ou direito nos di con craridade o que en efecto !le aconteceu á rapaza. 

Obsérvese amais disto que a santa vincula no naso poema, coma a nai da amiga na 
cantiga medieval , o baile coa perda da honra. No cancioneiro popular abunda tamén este 
mesmo recurso: Fixeche unha saia / moi repinicada, / por riba de seda, / por baixo 
rachada (BLANCO, 1793). Racháche-la saia / no roda da eira / por causa da saia / que
daches solteira / quedaches solteíra / chufa te levaches / racháche-la saia / non a remen
daches (SCHU-SANT, VI, 1628). Meniña da saia rota, / a abertura na dianteira / apal
pada dos rapaces / como figo na figueira (BLANCO, 1794). 

A forma cos, aínda viva, tamén a rexistra o cancioneiro: Miña nai, miña naíña, / 
miña naíña de Dios, / do re ino de Andalucía / heivos de mandar un cos (BLANCO, 
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2639). E tamén Sarmiento: Non fora mil/ore / falar dos sabelos, / dos coses, refaixos, / 
das toucas e espellos? (SARMIENTO, 1109). 

-Miña Santasa, 
miña Santiña, 

75 nin teño aguIla, 
nin teño liña, 

nin dedal teño, 
que aló na feira 
rouboumo un majo 

80 da faltriqueira 
decindo: «As perdas 

dos descoidados 
[an o lotiño 
dos apañados». 

Agulla, liña e dedal van sempre asociados a xastres e costureiras: Tod'a miña vida 
anduve n / tras dunha costureiriña / aghora quedei sin ela / coma unha aghulla sin liña 
(SCHU-SANT, r, 104b). No Cancioneiro da Arouca (Pereira, 1959: 773): Ó minha ques
tureirinha, / tens agulha, tens didale, / só te falta a tesoirinha / p 'ra talhar o abantale. 
Falando das costureiras di Lamas Carvajal (Cotarelo, 1984: 26): «teñen a moita honra 
que as coñezan nas festas polo dedal de prata que levan ceremoniosamente na man». 
Cómpre advertir tamén que o dedal, seguindo o noso cancioneiro , é símbolo de honra: 
Costureiriña bonita / costureiriña reiale / onde perdiche-la agulla / quedouche alí o 
dedale (SCHU-SANT, 119bisA). Enlazando co dito do carbaIlal, podemos engadir algun
ha das moitas variantes: -Bonitiña costureira , /¿onde che vai o dedal? / -Perdino na 
carballeira / unha noite de luar (COTARELO, 12). Costureiriña bonita / onde perdiche 
o dedal / naque la casiña blanca / en raias de Portugal (SCHU-SANT, 119 a). Costurei
riña bonita ronde deixache o dedal / naquiles campiños verdes / entr'aquela herba tri
gal (S CHU-SANT, r, 1 19dA). Este último verso lembra o dito sobre as que dormen antre 
o centeo. 

o dito popular que recoIle aquí Rosalía (<<as perdas .. . ») non pode interpretarse máis 
que coma unha transgresión do sentido recto do mesmo, que vén sendo o que podemos 
achar, por exemplo, en A canta dos deixados medran os espelidos ou Bago a bago, un ha 
vella encheu un canado, que ten como variante Baguiño a baguiño, encheu unha vella 
unha pipa de viño. En linguaxe da Santiña: as perdas son as da honra feminina, os des
coidados as aloucadas que a expoñen, e o l otiño dos apañados é o proveito dos espabi
lados que saben aproveita-la ocasión. O carácter inxenuo da costureira está desmentido ó 
pórlle a autora na súa boca semeIlante dito. Rosalía está xogando cos mesmos equívocos 
que empregaron os trobadores medievais nas cantigas de amigo dialogadas nas que a 
moza se explica diante da nai. Seguindo con Pero Meogo, a súa composición número rx 
(Digades, ji/ha, mia ji/ha velida) é todo un modelo para estes versos. Continuemos. 
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- i Costureiriña 
que a majos trata!, 
alma de cobre, 
collar de prata. 

Mocidá rindo, 
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90 vellez chorando ... 
Anda, meniña, 
coida do gando. 

Coida das herbas 
do teu herbaJ, 

95 terás agulla, 
terás deJa!. 

Un poema de Rosalía de Castro 

A palabra majo está presente noutros poemas de Cantares, coma o número 24 (<<Que
ridiña dos meus ollos»), e estao tamén no noso cancioneiro popular: Esta noit 'hei d'ir á 
rúa I majo non me reñerás I mañá se Dios quer hai outra I eu irei tu quedarás (SCHU
SANT, VI, 69). Por veces, a figura do majo, tal e como fai Rosalía de Castro, aparece 
vinculada, e xusto nun contexto coincidente, á da nosa costureira: Costureiras non as 
quera I se mas dan guindo can elas I tódolos majos da calle I dormen á noite con elas 
(SCHU-SANT, 1, 1l3a). 

Nas advertencias represoras da santa úsanse prata e cobre cos valores asociados de 
riqueza e miseria, miseria moral neste caso. No cancioneiro popular achamos estas pala
bras en significada posición de rima: Teño ouro, teño prata, I teño calderilla e cobre; I 
de todo estou abundante I sólo d'amor qu 'estou pobre (BLANCO , 778) . Nun cantar do 
cancioneiro portugués (Braga, 1867: 133) manteñen a mesma simbolóxia antitética que 
emprega Rosalía: Eu caseime e cativei-me, I troquei a prata por cobre; I troquei minha 
liberdade I por. dinheiro que nao corre. 

A forza expresiva do verso 92 é rptunda. No medio da leria a santa devolve a rapa
za cun sabio golpe de leme, nunha primeira interpretación, ós traballos labregos máis 
rotineiros e aburridos: coida do gando ... E agora é a santa a que xoga coa ambigüidade 
poi s caida das herbas Ido teu herbal non só conxuga a prolongación das labouras cam
pesiñas ás que se condena á rapariga, tamén engade importantes efectos semánticos de 
natureza sexual que terán rendemento expresivo ata o final. No cancioneiro «herba» , 
«herbal», «herbeiro», «prado» van frecuentemente vinculados a sexualidade feminina. En 
fin , que topamos de novo con Pero Meogo e aqueles versos iniciais da súa cántiga VI: 
Enas verdes ervas I vi anda-las cervas, I meu amigo. I Enos verdes prados I vi os cer
vos bravos, I meu amigo. Algúns exemplos: Teño unha herba na horta, I Manoel, vámo
la ver, I no me lle poñala mau, / déixama madurecer (XOCAS , 2302). Eu pedinllo a 
un ha nena I na mangueiriña do herbale lela dixo toma toma I pra outra cousa non vale 
(SCHU-SANT, VI, 1075). Eu pedinllo a un ha nena I no portairo dun lameiro; I respon
deume a picarina: / «Casarémonos pinneiro» (XOCAS, 1000). -Déixame seghá-la iher
ba I e poñela na pobea. I -Non quer 'amores de lonxe I que ios teño na ialdea (SCHU
SANT, VI, 535). Déixam 'ir que logho veño. I Déixam 'ir seghá-la iherba I ó mellar prado 
que teño (SCHU-SANT, VI, 1027). É curioso como este sega-la herba aparece en can
cioneiros españois (Alonso, 1969: n° 49) , e ó lado de amigo: ¡No me llaméis sega la 
erba, I sino morena! II Un amigo que yo había I sega la erba me decía. II ¡No me lla
méis sega la erba, I sino morena. Non faltan cantares abruptamente menos elusivos: 
María ti 'stás preñada I {la culpa la tienes tú} I por deixar anda-los homes I no herbal 
de xunto ó cúe (SCHU-SANT, VI, 1179). O prado é lugar común de encontros amorosos , 
coma neste canto dialogado: Un día que pala tarde I María da Canseliña I 'staba 
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seghando na herba I no herbal da Fontenliña I cadrou que na mesma hora I Andrés da 
Recouta viña I de botarll'a)augha a ioutro herbeiro I qu 'arrimado ó dela tiña (SCHU
SANT, V, 66a). Se ternos en conta as dúas cántigas que seguen, entón con toda lóxica 
tamén debemos incluÍr no xogo equÍvoco o verso 92 (coida do gando) : -Rapaza io teu · 
portelo I atrancaraslle cun ramallo I o meu becerro é veceiro I váiseche botar ao prado. 
I -Se o teu becerro é veceiro I halo d'ir arrecadando I o meu prado non tén herba I 
para mante-lo teu ghando. (CPG, V, 193). Maruxa se vas á herba I cerra ben a porte
leira I que eu teño un xato bravo I quéreche entrar na pradeira (SCHU-SANT, VI, 
1035a). Tampouco o cancioneiro culto español é alleo a esta simboloxÍa. No Cancione
ro Musical de Palacio (González, 1996: n° 426) atopamos: Tan buen ganadico I y más 
en tal valle, I plazer es guardalle. II Ansí que yo quiero I guardar mi ganado I por todo 
este prado I de muy buen apero. I Con este tempero, I y más en tal valle, I plazer es 
guardalle. Dámaso Alonso (1969: n° 52) recolle: Zagaleja de lo verde, I graciosica en el 
mirar, quédate adiós, vida mía, I que me voy de este lugar. II Ya me voy con mi gana
do, I zagala, de aqueste ejido; I no me verás en el prado I entre las yerbas tendido; I 
desde ahora me despido I de mis pasados placeres; I mis músicas y mis tañeres I se vuel
ven en suspirar. I Zaga leja de lo verde ... Non eremos moi aventurado concluÍr que her
bal, lameiro, pradeira ... , a herba e o prado de todos es tes cantares, son os de Pero 
Meogo; o gando e o xato bravo parecen espellismos zoomórficos, miraxes do cervo, lite
ralmente tamén bravo. Salvas as distancias estéticas, así e todo están asombrosamente aí, 
no cancioneiro popular e no poema de Rosalí!l. Non nos sorprende xa que se irnos ó 
Cantar dos Cantares atopemos no 6, 2-3 estes versos: -Baixou o meu amigo ó seu 
horto, I vai nas matas do bálsamo; I foi pastar no xardín I e face-la colleita de lirios. II 
Eu son do meu amigo I e o meu amigo é me u, que pasta nos lirios. O cantar inclúe unha 
nota,3 supomos que do traductor (Xoán C. Rodríguez Herránz), na que se nos di que pas
tar no xardín «é cimuflaxe da realización do amor xa en toda a poesía exipcia máis anti
ga». Preguntaba Méndez Ferrín (1966: 40) a propósito dos primeiros versos da cántiga 
número VI de Meogo: 

Il é puramente ornamental ista miniatura, ista laca das fremosas bestas sobor do intenso verde do 
prado? Nós coidamos que, por moito interés puramente plástico que para nós teña a es cea, responde a 
unha instancia simbólica, fonda. 

Efectivamente, e o poema de Rosalía constátanos que, máis alá do simbolismo do 
cervo que manexa sabiamente Pero Meogo e estudia moi polo miúdo o profesor ouren
sán, está tamén presente o da herba e o do prado. As prime iras cobras da cántiga medie
val, con herbas e prado, renden simbolicamente máis alá do tópico do locus amoenus ó 
que Meogo vai engadindo o do cervo, o da fonte e o de lavar cabelos, facendo de paso 
unha fusión única de motivos clásicos, bíblicos e ancestrais. Por tanto, para nós, agora, 
a lectura desa cantiga é moito máis densa, compacta e unívoca pois as cervas nas verdes 
ervas e os cervos bravos nos verdes prados serían unha simbólica proxección (vi) da 
relación amorosa, que mantería un finísimo paralelismo con mias garcetas e meus cabe
los. A sensualidade xeral e requintada da toi lette que nos leva do verde para o ouro , do 

3 Manexamos A Biblia editada polo SEPT (Vigo, 1989). 
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ver para o sabor, o lavar e o asperar; da liberdade dos cervos nas herbas para a liarne 
dos cabelos, dun tempo liei para liara, de ve-los cervos para espera-lo amigo, terÍa desde 
este punto de vista unha elusiva, fonda e constante carga sexual. Por último indicar, vol
véndomos ónosoppetna, que a lectura anterior cadra co desenvolvemento da lóxica 
semántica da estrofaxa que a autora volveu conseguir máis outra amalgama de signifi
cados: terás agulla e dedal (honra, como se viu) de te dedicares ós labores campesiños 
--coida do gando, coida das herbas do teu herbal- (lectura literal) e de non manteres 
contactos sexuais (lectura simbólica, equívoca). Pero agora é a costureira a que non 
entende o xogo da santa pedricadora e se fai a inxenua, sobresaíndo do texto a lírica 
ansia súa de adeprender, motivo central que se recupera despois das distintas derivacións 
xusto antes do desenlace. A rapariga insiste ata pórse lacrimóxena. 

-Deixade as herbas 
que o que eu quería 
era ir cal todas 

100 á romería 
¡ E alí con aire 

dar cada volta!, 
os 0110 s baixos, 
a pema solta. 

105 Pés lixeiriños, 
corpo direito; 
¡pero, Santiña ... 
non lle dou xeito! 

Non vos metades 
11 O pedricadora, 

hailadoriña 
faceme agora. 

V ós dende arriba 
andá correndo. 

115 facede os puntos 
e eu adeprendo. 

Andá que peno 
polos penares ... 
Mirai que o pido 

120 chorando a mares. 

Outro exemplo do uso da fórmula agora vinculado neste caso ás autorreferencias Ó 

baile en xeral e ó movemento rápido en particular: O maneo é moiñeira / ias rapa ciñas 
d 'aghora / teñen a pata lixeira (SCHU-SANT, VI, 309). 

O non vos metades / pedricadora, con esta variante popular de predicar, recolle a acep
ción que engade represión e amoestación á prédica, coma no dito Pedrica meu frade, por 
un oído me entra e por outro me sae. A santa, lonxe de ceder, arreponse na súa negativa. 
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-¡Ai da meniña! 
¡Ai da que chora! 
¡ Ai, porque quere 
ser bailadora!, 

125 que cando durma ... . 
no camposanto 
os enemigos 
faranlle espanto 
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130 

135 

140 

bailando enriba 
das herbas mudas, 
ó son da negra 
gaita de Xudas. 

E aquel corpiño 
que noutros días 
tanto truara 
nas romerías, 

ó son dos ventos 
máis desatados 
rolará lago 
cos condenados. 

Costureiriña 
n 'hei de ser, n 'hei, 
quen che deprenda 
tan mala lei. 

Un poema de Rosalía de Castro 

A santa ameaza a moza costureira coa condenación eterna da relixión cristiá e a con
sabida oposición entre mocidade de diversión mundana e morte de expiación infernal. 
Alusións que recollen esta visión cristiá podemos observalas nalgún cantar popular: Non 
quera ser muiñeira / nin varrer no tremeado, / que alá no outro mundo / piden conta do 
roubado (BLANCO, 1228) . Tamén aparece recollida a idea contraria: Bailade, nenas, bai
lade, / divertívos acá na terra, / qu 'a vida logo s 'acaba / i a morte logo vos chega 
(BLANCO, 1206). Pero sen dúbida o poema de Rosalía evócanos máis precisamente esta: 
No inferno hai unha festa / que lla fan ÓS fondenados / o demo toca o pandeiro / cos 
dentes arreghañados (SCHU-SANT, VI, 77a) . 

Dentro da notoria enxebreza lingüística do texto queremos subliñar tamén a forma 
truara. O verbo «truar», moi veciño de «troulear», é forma perfectamente viva. Nos can
cioneiros, como _flq UÍ, aparece en contextos satíricos contra aqueles (sobre todo aquelas) 
que non tráballan (no campo): Eu xa arrighei io meu liño / ieu xa io dei a fiar / e tu por 
seres truana / aínd'o tés sin arrighar (SCHU-SANT, l , 69bisA). 

O mundo macabro no que nos introduce a santa non impide observarmos un novo 
xogo equÍvoco, neste caso con gaita, un dos máis rendedoiros nas cántigas populares e 
que protagoniza e en che numerosos cantares, moitos deles dialogados, do cancioneiro 
humorístico e burlesco. Non eremos necesario achegar exemplos. O uso do equívoco 
gaita, posto en boca da santa, neste preciso contexto, intensificado e expandido alegori
camente como negra / gaita de Xudas, parécenos dunha pertinencia maxistral para a mui
ñeira de ultratumba que se retrata. Por outro lado, a santa recolle aquí (vv. 129 e 130) o 
xogo simbólico, xa comentado, que sementara coas herbas: bailando enriba / das herbas 
mudas. Pero non é o único que se colleita. En xeral, a santa intenta asustar a rapariga cun 
retrato macabro da ro maría do alén facendo unha serie de equivalencias alegóricas que 
nos retrotraen ó conxunto do texto: as que dormen antre o centeo (v. 40) durmirán no 
camposanto (v. 125-126) -adeus tamén puntos, perna so Ita, p~s .lixeiriños e corpo direi
to (vv. 104-106)-; a muiñeira (v . 54) será interpretada ó son da negra gaita de Xudas 
(vv. 131-132); enriba túa -herbas (v . 93) que serán mudas (130)- bailarán non os majos 
(v. 79) senón os enemigos (v. 127); o truar (135) e mailas voltas revirandeiras (vv. 55-56 
e 102) converteranse despois nun rolar cos condenados (139-140). Sen deixar de raparar 
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máis unha vez nos xogos equívos que ene erran estes versos, eremos que enemigos nesta 
serie bastante completa de equivalencias coas que se pecha a intervención da santa, non 
só equivale a «demos», como interpreta con toda lóxica Lama (1995: 158). Se realmente 
funciona como equivalente contrario de majos (a que tratou con majos bailará debaixo dos 
enemigos), como nós propomos, Rosalía volvería amalgamar nesta palabra poliédrica, eu 
creo que moi intencionadamente, outras texturas semánticas (majo=amante=arnigo; ene
migo= demo, enemigo= non amigo) que para nós teñen, ademais, ecos medíevais. 

145 -¡Ai que Santasa! 
¡Ai que Santona' 
Ollas de meiga, 
cara de mona, 

Pór n 'hei de pórche 
150 os meus pendentes, 

pór n 'hei de pórche 
o meu collar, 

xa que non queres, 
xa que non sabes 

155 adeprenderme 
a puntear. 

A costureira rebélase contra a santa empregando insultos moí silnilares ós das cánti
gas de desafío que recollen Schubart e Santamarina: Anda ti dentes de frade / queixadas 
da miíia besta; Marcha de aí dentes de angazo; Pernas de galo patudo / pantorrillas de 
galiña. Os máis habituais utilizan a ca,ra: cara moura, cara negra, cara de leite fervido, 
cara de leite asorado, cara de cañoto' seco, cara de pan barolento, cara de can senta
do ... Pero o retratado no noso poema é: Sale para fóra / cara de macaco, / tíroch 'unha 
pedra, / fágoch 'un buraco (BLANCO, 214). Tamén no capítulo de desafíos recolle Xoa
quín Lorenzo expresións similares : cara lavada, cara de borrallo quente, cara de fuciño 
torto, caras de espantallos vellos, etc. Nun destes desafíos utilízanse, como fai Rosalía, 
a cara e os ollos: Calaivos vós, fiadeiras, / caras de carancandil, /ollos da miña cade
la, / fuciños de tamboril (XOCAS, 2558-e). 

Por último, citar parte dun cantar dialogado entre Maruxiña e Perucho a ritmo de 
muiñeira onde se observa a mesma fórmula expresiva que utiliza Rosalía nos versos 153 
e 154 e que tamén enlaza co díto anteriormente sobre o equívoco gaita: vin vi-la gaita 
na volta do Souto / pousei a roca bailei un pouco / tanto corTÍn e Perucho tras min / e 
tanto corrín que llo pormetín / tóca-la gaita Domingo Ferreiro / tóca-la túa eu non quei
ro non queiro / é que non que res é que non sabes I é que che faltan as habilidades 
(SCHU-SANT, 1, 596). 

A COSTUREIRA 

Para nós non ofrece dúbida que Rosalía pretendeu ne'ste poema, entre outras cousas, 
renderlle unha singular homenaxe á costureira, figura especialmente tratada e maltratada 
nas cántígas. Con efecto, o das costureiras é o oficio máis amplamente recollido no can-
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cioneiro popular galego, moi por enriba do de xastre e só superado polo de crego. No 
volume I, o de oficios, do SCHU-SANT, aparece a figura da costureira en 95 cantares, 
mentres que a do xastre nqn sobrepasa a trintena. Entre os dous forman o que Armando 
Cotarelo Valledor denominou Cancioneiro da Agulla, editado por prime ira vez en 1931. 
Das 101 cántigas que o primeiro director de Seminario de Estudos Galegos recolleu, 64: 
son de costureiras, 31 de xastres e 6 de ambos. Repara igualmente Cotarelo en que o 
noso é un cancioneiro, dentro da península, caracterizado polo alto índice deste tipo de 
composicións, mesmo indica que Theóphilo Braga, en O Cancioneiro popular portuguez 
de 1911, non recolle cantares deste tipo. Consultando cancioneiros portugueses do norte, 
así e todo, puidemos observa-la presencia, aínda que mínima, de costureiras. No volume 
II de Literatura Popular de Trás-os-Montes e Alto Douro (Alves, 1989), de 46 cantares 
referidos a profesións aparecen 7 centrados na costureira. No Cancioneiro da Arouca 
(Pereira: 1959), aparecen 3 de 19. No Cancioneiro Temático da Ribeira Lima (G. 
Gon¡;alves , 1992) achamos 6 cantares de costureira e outros 6 de alfaiate ó lado de 10 
de tecedeiras, 5 de mariñeiros ou marujos, 6 de tocadores, 10 de labradores, 4 de bar
queiros , etc. · No Cancioneiro da Cova da Beira (Gon¡;alves Carvalho, 1986), por contra, 
dentro do capítulo referido ós traballos atopamos unha canción musicada de tecedeira 
pero ningunha de costureira. Partindo da escasa presencia da costureira, superada sempre 
pola tecedeira, hai outro dato sumamente interesante e estraño, desde a nosa perspectiva, 
nestes cantares do norte portugués, polo menos nos recollidos nestes cancioneiros: care
cen da crítica e da sátira que caracteriza os galegos, coma se o tipo popular, nas mesmas 
ou similares condicións sociolóxicas, fose radicalmente outro a este respecto. Dous 
exemplos: A vida da costureira / é umha vida ama rg u rada, / sempre anda de casa en 
casa, / como se fosse criada. Aprendi a costurar, / esto u bem arrependida: / passa o meu 
amor á porta / e eu na costura metida (G. Gonr;:alves, 1992: n° 66 e 308). Confirma esta 
idea o feito de Leite de Vasconcellos (1979) non incluír nin a primeira contra costurei
ras no apattádo das coplas satíricas do seu Cancioneiro Popular Portugués, onde acha
mos oito contraalfaiates, catro contra moleiros, dúas contra tecedeiras, médicos , botica
rios e, a maioría, contra padres, frades e freiras. 

Tampouco son relevantes nos cancioneiros españois. Cotarelo cita casos illados, e 
nunha proporción inversa canto á presencia de xastres e costureiras, recollidos en Anda
lucía por Lafuente Alcántara no seu Cancioneiro popular de 1865. Nos cancioneiros 
españois que consultamos para confirmar o dito por Cotarelo, a figura da costureira care
ce de presencia. Por exemplo, nos cinco tomos dos Cantos Populares Españoles de 
Rodríguez Marín (1882) non se rexistra, tampouco nos Cantares Populares y Literarios 
de Melchor de Paláu (1900). En ámbalas obras non aparecen costureiras nin no apartado 
dos oficios (estudiantes , soldados, presos, mineiros , contrabandistas ... ), nin no capítulo 
pícaro-burlesco, ande se rexistran máis de duascentas coplas contra xastres, zapateiros, 
médicos, tejedores, cereiros, cordeleiros, ferreiros, frades, tintoreiros ... No cancioneiro 
asturiano (en castelán ou asturiano) tampouco teñen presencia. ~os 1923 textos recolli
dos por Carmen Prieto na súa tese inédita Música de tradición oral en el concejo de 
Lena (Astu rias) -zona centro/sur- non hai referencias a costureiras Un estudio exhaus
tivo que compare o comportamento dos distintos cancioneiros peninsulares e mesmo 
europeos nesté tema eremos que sería interesante e reridedoiro. A nosa conclusión, polos 
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datos que manexamos, é a de que. o personaxe-tipo escolleito por Rosalía é singularmente 
característico dos cantares populares galegos, algo que a autora con certeza sabía, o que 
fai que deba interpretarse a escolla como marcadamente ideolóxica. 

Polo visto ata o de.agora xa parece innecesario insistir en que entre nós o oficio das 
costureiras é amplamente satirizado. Coinciden cos xastres nalgúns aspectos. Así o expli
ca Cotarelo (1984: 20): 

Segundo é de supoñer, xastres e costureiras cadran en bastantes cualidades, no sentir do Cancio
neiro: ambos valen pouco, ambos son folgazáns, frouxos, lareteiros, sabidos e demasiado penzos ós 
amoríos. 

E a coincidencia tamén se espella no cancioneiro, no que os seus nomes se poden por 
veces intercambiar. Nas que seguen aparecen xuntos: Unha pera, dúas peras, / non tiña 
máis a pereira. / Unha pera para o xastre / e outra prá costureira (SCHU-SANT, l , 
99bisA), que ten, entre outras variantes Unha pera [uo o xastre / a conta da costureira, 
(SCHU-SANT, l, 106c). De Portughal me mandaron / catro cousas nun real/o xastre e 
a costureira / a aghulla e o dedal (SCHU:SANT, l, 105). O meu amor é un xastre / eu 
son unha costureira / sei qu'o demo nos xuntoue / a raz'a mái-la caseira (SCHU-SANT, 
105). . 

Critícase das costureiras a súa tendencia aseñoritada: non traballan no campo, non se 
expoñen a sol e chuvia, son «finiquitas», «bonitas» (velidas, como se diría noutro tempo) 
e «melindrosas» en multitud e de cantiga,s. A crítica explícaa, para min moi atinadamen
te Cotarelo (1984: 29), decendo que: «As costureiras son envexadas das outras mozas. 
Véncenas en fidalguía, en xentileza, en elegancia e, por remate e consecuencia, fúrtan
lles festexos e galanciños». En todo caso, a santa do poema utiliza a metralla satírica do 
cancioneiro pupular, en parte xa vista, que espella neste caso a posición do labrego e da 
labrega fronte a aqueloutras capas sociais que non viven directamente vinculadas á terra, 
pola razón común de non a teren. Este cantar é ben ilustrativo: E ti que fás, costureira? 
/ Ti que fás poi-o vran? / Nós sachando no millo, / e ti co-a agulla na man (MELIDE, 
Costureiras, 12). Ademais do xa visto, hai unha crítica frecuente similar á anterior que 
as descua1ifica por fuxiren dos traballos domésticos. Eladio Rodríguez recolleu estes 
ditos ben ilustrativos no seu diccionario: «A muller costureira non sabe onde está a 
lareira. Muller costureira e home troiteiro, nin bo arranxo, nin bo palleiro. Non sabe a 
costureira pra que se fixo a peneira». 

Son sen dúbida as costureiras mulleres pertencentes ás clases populares máis baixas, 
fillas das máis novas que non teñen outra saída que a do duro traballo da costura: Cose 
agulla por eiquí / traballa pra me manter, / que o que naceu para probe, / rico non ha 
de morrer (MELIDE, Varios, 12). Aínda máis que o do xastre, o oficio da costureira é 
itinerante, como nos di Xocas (1962: 581): 

o tipo máis interesante é, sen dúbida, o da costureira, por sel-o seu oficio máis ambulante que o 
do xastre. As máis das costureiras van coser ás casas en que as clfiunan, namentres que os xastres 
adoitan ter un obradoiro no que receben os encárregos e fan os traballos. 
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Así nolas describe tamén Cotarelo (1984: 27): 

Celmoso toque de gracia e fermosura no vivir campizán, a costureiriña cosendo á fiestra ou sen
tada no pendello a turrar pOla agulla; levando xentil na cabeza a pequen a máquina de veo, mercada a 
prazos, por carreiros e corredoiras, á mañá, madrugueira, no sol abren te, 6 serán, no sol poente, en 
volta serodia que ás veces ... tarda os inquirios en chegar ó sarego». 

A costureira, por tanto, traballa fóra da casa, cosendo por casas da aldea ou da parro
quia, nas que come ou mesmo dorme, se fican lonxe da súa. O seu traballo non está nor
malmente ben pago. Rai coplas , poucas, que o recoñecen. Esta recollémola en Sar, fre
guesía de San Xián de Laíño (Dodro) : Costureira das Baíñas, / cose de balde / e mais 
pon as liñas. O pago incluía o almorzo, o xantar e maila cea, no seu caso. ¡Como non!: 
sobre elas pesa o seren en exceso delicadas no comer, como xa se viu nunha copla . . As 
variantes poden ser brutais: Costureira remendona / din que non come un touciño / inda 
come un parco enteiro / dendes do rabo ó fuciño (SCHU-SANT, l, 129a). 

O feito de traballaren fóra da casa e mesmo duriniren fóra, creou nelas tamén a sona 
de non teren moito recato. Xa se viu nunha copla. Engadamos algunha máis: San Anto
nio ghard'o ghado / e San Ramón as ovelias, / tamén ghard'as costureiras / qu 'andan 
por portas alleas (SCHU-SANT, l, 286). Ou este, que vincula as costureiras con Santa 
Rita, avogada de imposíbeis: San Antonio garde os parcos, / San Ramón garde as ove
!las, / San Roque os cans de palie ira, / Santa Rita as costureiras (COTARELO, 76). E, 
así, nesta liña, o cancioneiro cébase nas da c?stura: Costureira non a quera / se ma dan 
dome dela / canto can e ghato hai / durmen na cama con ela (SCHU-SANT, r, 113e). 
Costureira, costureira / te-las pernas esfoladas / de subir palas paredes / e baixar palas 
ventanas (SCHU-SANT, l, 116a). Costureiriña garrida / heiche de bota-lo fume / palas 
perniñas arriba (SCHU-SANT, VI, 118bisA). Si queres tomar amores, / tom'os cunha 
costureira, t qué;~ están máis apalpados / qu 'os figos dunha figueira (BLANCO, 1099). 
Sei dun niño dunha merla / outro dunha lavandeira, / agora teño tres niños / co niño da 
costureira (FRAGUAS, 965). Costureira non a quiras / non a quiras meu irmán / qu 'está 
tulleita das pernas / d'andar arrastro do chan (SCHU-SANT, l, 117d). Vin de noite polo 
souto / e tropecei na carreira, / coidando sería unha lebre / saíume unha costureira 
(COTARELO, 100). O pai que ten unha filia / e a pon a costureira / máis lle valera col
gala / nos paus dunha figueira (BLANCO, 2282). 

AIgunhas son máis suaves: Costureiriña doada, / bonitiña costureira, / como xa te 
queren tantos / non haberá quen te queira (COTARELO , 40). Tódalas costureiriñas / vos 
derei cal elas son: / apretadas na cintura / e largas no corazón (COTARELO, 36). O 
amor da costureira / era papel e molla use / agora costureiriña / o teu amor acabouse 
(CABANILLAS,551) . 

As tecelanas, non itinerantes, reciben un trato moi distinto . Xa a mencionada Costu
reira non a quera / tecelana non ma dan .. . apuntaba isto. Outro exemplo: Aquela tece
deiriña / que adormeceu no tear, / si seus pais me dan licen-cia / eu a fora despertar 
(BLANCO, 3331). 

Ó final, tampouco son raros os máis diversos vilipendios contra as costureiras: Cus
tureira milindrosa / que ó palacio vai coser, / canto gana polo día / á noite vaina beber 
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(BLANCO, 1510). Eu das costureiras / teño de contar / que veñen á misa / por non tra
ballar (COTARELO, 46). Indo para Santiago / doum 'a morte nas Cache iras; / deixei 
dito m 'enterrasen / na cama das costureiras (BLANCO, 1024). Mala xesta varredoira / 
veña palas costureiras, / porque comen as amaras / e destragan as silveiras (COTARE-
LO, 55). - -

Eladio Rodríguez, entre outras cousas e ditos que aquí se citaron, recolle este como 
ramo: Os filias de costureira pasan por veces [aceira. Don Eladio era fillo de costurei
ra, de costureira sol teira. 

A SANTIÑA 

A santa, que vai de San tiña para Santasa a medida que avanza o poema e que remata 
en Santona (igual é excesivo apuntar que co nome de santiña é coñecida tamén a Mantis 
Religiosa), administra diante da rapariga unha «sana dout.-ina», segundo Carballo Calero. 
Para Aurora López e Andrés Pociña, «responde co siso que era de esperar nela ... , defen
dendo o traballo e a seriedade de costumes como norma de vida». Para nós, o «discurso» 
que Rosalía lle pon na boca á santa, moi lonxe destas opinión s, máis _ do _que responder a 
unha defensa da moral tradicional, xa non decimos sa, resulta claramente reaccionario. 

Na súa primeira intervención responde ós pregos da rapariga coa metralla que contra 
as costureiras empregan a sociedade de labradores e labradoras no cancioneiro popular: 
para aprende-los puntos sacha, malla, lava, apaña ... Quer decerse, a santa asume a sátira 
contra aqueles que sendo probes aspiran a vivir dignamente sen se mollaren á chuvia nin 
queimaren ó sol: as finiquitas e melindrosas coma ti non son merecentes de iren á roma
ría. 

Na segunda das súas intervencións a santa mostra un profundo clasismo. Acusa á cos
tureira de tola por aspirar á seda, a unha vida de refinamento á que non ten dereito pola 
sinxela razón de ser nada na miseria. O verso non ten outra lectura: «¡Fuxir da lama I 
que n naceu nela!». Naciches na lama e na lama debes vivir, non podes aspirar a unha 
mellora nas túas condicións sociais. Iso si, se esa vida miserábel a levas con honra, é 
unha vida miserábel levadeira, digna: «Lama con honra / non mancha nada» . 

Na terceira das intervencións iníciase outra faceta do discurso ideolóxico que Rosalía 
pon en boca da santa e que se refire a aspectos da honra e da moral sexual feminina. 
Fronte ás muiñeiras (diversión, folía, exposición ó sexo), a santa recomenda coser bura
tos e furados, recato absoluto e represión total. E non recorre a aquel: Costureira caich' o 
pano / i arrima os alfileres / qu' as mentiras son dos homes / i as verdades das mulle
res (SCHU-SANT, VI, 1292a). Non, porque, sendo o do engano amoroso (<<Un repoludo 
gaiteiro») un tema tratado tamén en Cantares e Follas -repárese en que os diálogos 
entre mulleres son abundantes, dous poemas antes: que somos nós para nós / as [urpias 
máis enemigas-, a Santa nunca «baixa» a un nivel de confidencialidade coa moza por
que, entre outras cousas, non se manifesta en ningún momento como muller. 

Na cuarta insiste en que a vida de diversión trague consigo pecados: que sempre vén 
deturpación do espírito (alma de cobre) do goce do corpo (collar de prata), que da moci-
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dade rindo vén a vellez chorando. O camiño da virtude, da recuperación da honra, está 
no traballo e na submisión. 

Remata por derradeirá' a santa coa ameaza da condenación eterna, facendo unha esce
nificación macabra da romaría de ultratumba infernal, para aquelas que, coma a costu
reiriña, pretenden divertirse e bailar na romana. Pero a costureira non se asusta. Para nós 
non cabe dúbida de que Rosalía, coa rebelión final da rapariga, estase tamén rebelando 
contra unha sociedade clasista, teocrática, represora da diversión e da liberación sexual 
feminina que encarna esta «Santiña». 

E non podemos deixar de consignar aquí que non lonxe de Padrón, de Santa María 
de Iria ou de Lestrove, en Estramunde, nunha eira para alá da devesa da feira do vinte
nove, o oito de decembro celébrase unha festa en honra da Inmaculada. Venérase unha 
santa en pequena e encantadora escultura de pedra rusticamente policromada, disposta 
nunha burata entre as pedras dun valo de propiedade (casa grande). Chámanlle a Santi
ña e así aparece nos carteis que anuncian por toda a bisbarra a súa festividade: a Santi
ña da Burata. Non digo eu que teña cara de cabazo, que a ten, pero o posicionamento 
laico, democrático e en defensa da liberación social e sexual das mulleres de Rosalía 
cadraría perfectamente con esta profunda irreverencia contra a dogmática e reaccionaria 
santa. E non podía ter mellor destinatario, aínda que sexa conxectura, que unha popular 
«inmaculada». Se así for, a profunda irreverencia converterÍase en brutal blasfemia. 
Cómpre non esquecer tampouco que, avivada a teima teolóxica sobre a Inmaculada Con
cepción na primeira metade do XIX, foi Pío IX (papa entre 1846 e 1878), enerxicamen
te reaccionario, o que consagrou o dogma en 1854. Queremos decer con isto que o noso 
texto pode considerarse coetáneo deste episodio histórico. 

Recolle o cancioneiro a habilidade das costureiras na arte de compor e o seu enxeño 
en parrafeos e <;lesafíos coma o do noso poema: O cantar da costureira / un cantar é moi 
baixiíio, / ñon poden cantar ó alto / porque cantan de cantina (COTARELO, 67). O can
tar das costureiras / é cantar que nunca acaba, / como gastan moito fío / botan coplas 
en fiadas (COTARELO, 66). A quen diga mal de min / ou de outra costureira, / heille de 
pica-la lingua / coa punta da tixeira (COTARELO, 3). Aquí tamén, ó final, a afouta e 
xurdia costureira de Rosalía, despídese mallando na Santa, ó son da muiñeira. Cal quera 
galegófono non pode deixar de ler os derradeiros versos do poema, postos na boca desta 
valente rapariga, sen o compás da popular música, que acaba vencendo a treboante negra 
gaita de Xudas, porque son evocados fónica e ritmicamente dun xeito maxistral: xa que 
non queres / xa que non sabes / adeprenderme / a puntear. 

ROSALÍA E TRUEBA 

Hai para nós algo que non cadra neste texto coas distintas_opinións que se deron de 
Rosalía e os Cantares. E son varios os poemas que están nesta liña. A cita de Trueba no 
prólogo, unha auténtica trampa que sobarda os límites da captatio benevolentiae, acabou 
condicionando as lecturas que deste libro se fixeron , comezando polas de Carballo Cale
ro. Rosalía non seguiu o libro de Trueba, non o imitou: contestouno, e fíxoo desde a triri-
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cheira que ocupou ó considerarse escritora en galego e consecuentemente ó erguer unha 
bandeira reivindicativa fronte a España dentro do movemento político proto-nacionalista 
e democrático no que rnilitou. Xa non falamos de nivel estético, sobre o que algúns crí
ticos deixarondito a indubidábel altura de Rosalía ó lado do poeta basco: falamos de 
categorías, de propóstas e resultados literarios pertencentes a dimensión s distintas da 
relación co mesmo material poético popular, algo que se pode ler xa nos prólogos das 
súas obras, ben explícitos. Pero, para o que levamos dito, hai un poema de especial per
tinencia no libro de Antón, o que leva por título «La romería», o número 18 na edición 
que nós consultamos (1875: 94-101). Nel unha nai advirte á filIa dos perigos de ir á 
romaría: -Cuida niña de tu honra / y de tu corazón cuida, / que en estas fiestas expo
nen / honra y corazón las niñas. O poema desenvolve despois unha descrición da festa. 
E contra o remate: Por la estrada de Mendieta / torna á su casa una niña, / y como es 
medrosa lleva / un galán por compañía. / Hermosa ha sido la fiesta, / pero tú no sabes 
niña, / que el néctar tiene sus heces / y las rosas sus espinas. / Acaso llores otro año / 
cuando el tamboril aprisa / «tan-taran-tan-tan resuene, / resuene en la romería. Na últi
ma parte, un ano despois, volve vi-la ledicia da romaría pero agora a nena, claro, chora 
«avergonzada» e os versos dedícanse a recordarlle as advertencias ás que non fixo caso, 
tanto de súa nai, ¡como da voz poética!: El tamboril allá abajo / difunde el gozo y la 
vida; / pero su són los dolores / de tu corazon aviva, / que hoy justamente se cumple / 
una fatal profecía, / que hoy hace un año te dije, / presintiendo tu desdicha: / Acaso llo
res otro aíio .. . En Rosalía de Castro non hai nada disto . A tensión do seu poema, deri
vada do diálogo entre dous posicionamentos tan contrapostos e enriquecida cunha cons
telación de referencias ó cancioneiro só posíbeis nunha persoaerudita na materia, non 
existe nunca en Trueba. Pero ademais, Rosalía dálle voz e independencia á moza, e toda 
a falta de inxenuidade que se queira nos seus xogos equívocos, para ser ela, a irreveren
te costureira, a que venza fronte á cultura represora (tradicional e relixiosa) , que argallou 
durante século s as pesadas e infernais advertencias. 

CONCLUSIÓNS 

O cantigueiro popular ofrece unha visión das costureiras tremendamente negativa e, 
polo visto, son obxecto dunha sátira plural: finiquitas, desertoras do campo e da cociña, 
preguiceiras, doadas para o sexo ... O poema de Rosalía de Castro recolle, efectivamente, 
todo este contexto pero revírao de tal xeito que se converte nun poema, ó noso entender, 
defensor da costureira, da súa clase e da súa dignidade. O texto defende claramente a 
aspiración da moza a ter unhas mans coidadas, a fuxir da lama: é un poema de temática 
SOCIAL que se posiciona a prol dos que aspiran a saír da miseria e contra a inmobili
dade clasista. Pero tamén o texto defende a tódalas mozas que deciden ir bailar e diver
tirse sen Hes importa-la «honra», libremente: é un poema, xa que logo, tamén FEMI
NISTA, no que se beirea, segundo a nosa lectura, a defensa do xa chamado na época 
«amor libre». Como a inmobilidade clasista e a represión contra os desexos vitais da 
rapariga están representados por unha santa, poI a relixión, a rebeldía final da costureira 
adquire un ha dimensión intensamente ANTICLERICAL. 
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A tópica naturalidade que se !le atribuíu a Rosalía de Castro é falsa. A nosa autora 
manexa un profundo e delicado artificio de intervención. Rosalía amou e estudiou o can
cioneiro popular com,2 producto lingüístico, cultural e literario do seu pobo. Agora ben, 
como escritora, Rosalía peneira os cantares, escólmaos, terxivérsaos, retórceos en función 
dunha ideoloxía, por veces oculta ou disimulada, que procura a dignificación da identi
dad e nacional galega a través dunha creación artística ateigada de pensamento crítico, 
moitas veces contrario, coma neste poema, ó «espírito» do cancioneiro. Fronte á defen
sa da sociedade tradicional -precapitalista-, unha decidida e subversiva crítica social, 
laica e feminista contra a mesma. Rosalía non acepta o modelo social e ideolóxico que 
pode derivarse da lírica popular, como fai Trueba: mesmo ás veces renega del. Nese 
modelo o campesinismo degrada profesións non vinculadas coa terra, a relixión é un 
poder alienante estructural que afoga os ideais democráticos de progreso e as persoas , 
pero moi especialmente as mulleres, non teñen dereito a usar libremente do seu sexo. 

Cremos que aínda hai moito que decer da vida e da obra de Rosalía de Castro e estu
dios coma os publicados aquí nestas páxinas de A TRABE DE OURO por Victoria Álva
rez Ruíz de Ojeda ou John C. Wilcox estano demostrando. Nós, por continuar co argu
mento deste último no número 40, xa se pode deducir qué é o que contestamos á 
pregunta «¿Rosalía santa?». Pois claro que non: monstro, a costureira. 
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