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RAÍCES FOLCLÓRICAS NA OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO: O TEMA DO 
CORAZÓN 

XOÁN NAY A PÉREZ 

Real Academia Galega 

No meu libro "Inéditos de Rosalía", Santiago de Compostela, 1953, inclúo 
un capítulo titulado "Rosalía, colaboradora do seu esposo" -o Patriarca Murguía
no que aludo a certos orixinais rosalianos con temas literarios de orde folclórica 
que da insigne cantora galega gardo por amable concesión de dona Gala, filia do 
inmortal matrimonio. Neste capítulo non· pretendín máis que facer unha simple 
referencia a esta faceta que estimei senón ignorada pouco coñecida na obra da ilus
tre muller, e para iso bastoume, creo, reproducir unha "Canción de Nadal", aludir 
ós romances "Silvana", tan común en Portugal e España, o de "As tres comadres", 
o que comeza "La Virgen se está peinando"; varias cancións populares, refráns ver
sificados e por último o romance ou canción dos cegos diante da Porta Santa da Ca
tedral compostelá que se inserta íntegro. 

Dicía no devandito capítulo que acaso o máis sublime da obra rosaliana estea 
no que nela aparece tomado do acervo pop.ular para devolvelo logo glosado en inefa
bles composicións. Como mostra daba, entre outras, aquela copliña que cantaba 
o pobo: 

Campanas de Bogallido 
cando vos oyo tocar 
revíraseme o sen tido 

que indubidablemente foi.a que inspirou "Campanas de Bastabales", superior en moi
to, como sempre acontecía" á suxerencia. 

Non me propuxen, repito, dicir naquelas breves liñas máis que o exposto aínda 
que o tema fose tan grato e suxestivo. Confiei en que máis adiante podería volver so
bre del e pensaba amplialo relacionándoo ademais coas posibles poéticas inspiradoras 
fontes lusitanas que Rosalía tivo na que para min é a máis espléndida das súas pro
duccións. 

A aquelas fontes terei de referirme só nestas liñas por consideralas como as máis 
idóneas con este ilustre recordo como unha homenaxe de fondo afecto a Portugal. 

A producción de Rosalía á que me refiro é a que principia 

Mais vé qu'o meu corazón 
é unha rosa de cen follas 
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á que atribúo como indubidable antecedente aqueles admirables versos populares por
tugueses, máxima expresión lírica do país fraterno, que din 

Aquí tes meu coravao, 
se o quiseres matar podes; 
ollas que estás den tro dele 
e se o matas tambén morres. 

Aínda que penetrado desta evidencia non podía senón conxecturar por non po
suír unha base sólida en que apoiarme. Os elementos para fundamenta-lo meu xuÍcio 
non eran máis que subxetivos e era aventurado sentar posicións. Hoxe atrévome case 
a asegurar que a cuarteta portuguesa influíu de modo notorio naqueI poema. 

Un posterior e valioso donativo que de papeis e folletos pertencen tes a Rosalía 
de Castro me fixo a súa devandita filIa, leváronme a tal convencemento. Entre eles 
encóntrase un "Almanaque Hispano Lusitano para 1872", impreso en Madrid en 187l. 
Nesa pu blicación que foí adicada polo que parece o seu director Beningo Joaquín a 
Murguía, insértanse, entre variado texto en castelán e portugués os catro versos repro
ducidos máis arriba. Con eles figuran outros de indubidable valor, mais inferiores 
a estes. 

Por ese tempo encontrábase RosaIía en Simancas, onde o seu marido desem
peñaba a xefatura do famoso Arquivo histórico español; e aquí na desolada terra cas
telá, foi o lugar en que compuxo o fermoso ramallete de poesías que corre co título 
de "Follas Novas". 

Figura neste volume o precioso poema, sen título, como a maioría dos que nel 
aparece, o xa aludido que empeza 

Mais vé quó meu corazón 
ó que, repito, considero como resultado do coñecemen to que da canción portuguesa 
tivo Rosalía ó le-lo almanaque citado. 

Como elementos de xuÍcio poderiamos aporta-la data, a idea e a beIeza insupera
ble da cuarteta lusitana. Ademais hai un fondo común, que o seu tema é o corazón 
sempre presente na obra rosaliana. Recórdese aqueja outra composición que comeza 

Unha vez tiven un cravo ... 

Apurando ata o posible a investigación verbo do tema, encontrei, rebuscando 
noutros papeis da gloriosa poeta cancións populares galegas co mesmo motivo e tema, 
e aínda se é certo que non están escritas coa súa grafía iso non impide que as puxese 
para a súa utilización en calquera momento. 

Son estas cancións as que van a continuación, as que non me admiraría tivesen 
unha correspondencia fiel en Portugal, por se-los dous países de común raíz lírica e 
étnica: 

Ahí tel-o meu corazón 
fechadiño con duas chaves; 
ábreo e métete dentro 
que ti soliña ben cabes. 



RAÍCES FOLCLÓRICAS EN ROSALÍA 

o meu corazón che mando 
e unha chave para o abrir; 
nin eu teño máis que darche 
nin ti máis que me pedir. 
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Se a inclinación natural de Rosalía foi tomar do pobo, como xa dixemos, o máis 
xenuÍno e poético que este cantaba para amplialo e darlle perenne fixeza como ela só 
podía facer, ternos tamén o antecedente do seu home Manuel Murguía, un dos primei
ros que en España, con Machado, galego como el, se adicaron ós estudios folclóricos. 
Murguía solicita da súa muller en varias ocasións a recollida das diversas manifestacións 
da musa popular porque pensa facer un estudio sobre a literatura galega, dando máis 
amplitude a aquel meritorio esbozo da súa "Antología", publicada anos antes. E non 
só terá de ser Rosalía a que cumpra o que importaba a esta cuestión, senón tamén Ale
xandra, a primeira filia, nena aínda, que tomará fielmente, con clara caligrafía o xa 
mencionado romance "Silvana" que oe a unha velliña de Laxe, comarca da costa nor
te de Galicia. 

E Rosalía, requerida pola amorosa e angustiada chamada ancestral que a estimu
la a fundirse co espírito do pobo para obter del o mellor das súas esencias, vese esti
mulada tamén polos requerementos de que xa ternos noticia, os do seu home, e entón, 
senón o estivese xa, confírmase que aquí, no acervo popular está o limpo manantial 
da súa inspiración ó comprobar polos novos testemuños que del vai recollendo canta 
é a súa frescura, canta a súa lozanía, canto o caudal poético que polas súas entrañas 
discorre, violento ás veces, doce e melancónico outras e en ocasións alegre e retozón. 

O exemplo que ofrecemos coa saudosa cantiga portuguesa que tantas lembran
zas levaría ó corazón da nosa poeta confÍIm~nolo. 


