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Estudios 

está incluido no libro IV de Follas novas, titulado 
, que describe varios Galícia da vida 

moí difundida en Galicia e que deu 
...... Ud, .. '''' ... '''' de relatos orais: a crenza nuns teso uros ocultos que xacen debaixü 

cm;to<lm<lüs por uns personaxes misteriüsos chamadüs mouros. 

de Rosalía é 01 se~~mllte: 

En 



Coma ti, mal tesomo 
que aquí deixou o momo 
e que a cubiza alaba, 
son os encantos todos Lerrcalcs: 
a tan grandes praccrs, tan males. 

resumido, o deste poema, un dos 
e máis complexos da obra rosaliana. Pero a súa mtcr¡xc.ta(:lón 

ser problemática. 

tema 

É evidente que, para estudiar poema, hai que 
tesouros escondidos. 

do asunto 

A crenza nestes tesouros está por toda '-'",l~"'~'''', 
que foron estudiados por moitos eWlOl()g()S 

eX'lmos, pois, primeiro, cales son os elementos destas crenzas ua.aU;lOnaIS 
aparecen no poema de Rosalía: 

1. 

"O encanto da pedra chan", fainos penetrar de cheo nun mundo irreal. 

"La 'encanto' -di Risco- tiene un sentido sumamente lmpnXISO: 
una\) veces alude a los personajes encantados en los montes 
UU"'¡;;,u.v.:>, otras a los tesoros mismos, otras, la manera 
tos" 

No poema, polo tanto, a palabra "encanto" podería UI,.,;).lOJIUll 

que custodia o teso uro e que aparece, de feito, enriba dunha 
pero tamén pode designar o sortilexio de que é víctima a .. "','v.· ...... , 

o sentido nos derradeiros versos. 

2. "La creencia en los tesoros ocultos y guardados no por duendes y encantos talmbién originaria 
del tiempo de los godos, y hoy todavía, para nuestros aldeanos, no hay "castro", convento derruído o 
rumas de cualquier monumento antiguo que no conserve tesoros escondidos . Xesús Rodríguez 
López: Supersticiones de Galicia, Ed. Celta, 6ª ed., Lugo 1974, p. 58. 

Os estudios que vou empregar neste traballo son os seguintes: 
populares da provincia de Lugo, Ed, Galaxia, Vigo 1963. 

Goozález Reboredo, Xosé Manuel: 
[1971]. Elfolelore en los pazos gallegos, Universidade de Santiago de COlmp,ost(~la. 

Lendas galegas de tradición oral, Ed. Galaxia, Vigo. 
Vicente: 

"Da mitología popular galega: mouros encantados", 
"Los tesoros legendarios de Galicia", Revista de dialectología y Ira.:i¡cl¡o,n,es m')nUj(a.ri!~s. 

cad. 2-3, Madrid. 
- Rodríguez López, Xesús, Supersticiones d2 Galicia, Ed. Celta, Lugo, 1974. 

8 3. Risco [1950}, p. 147, e (1927), 414. 



tesouro. 

"tesouro de LOdos iñorado mais 
rasgo que volve a aparecer ó final do poema: 
1 

Mouro moho haber del sabfan o meu avó 
que dunha vez o foron desencantar 

que un mariñeiro de Arousa "''''''¿'V<'.VU 

aCflegow;e a él o mouro díxoUe en SeQreOlO 

auga: rumor das auguas arrolado 
mesmo cás fadas que viven "en las .L",vU~V0, 

porque Galicia costume atribuir á auga un valor máxico e 
yen aún cree, que en las aguas seres sobrenatu-

é un elementos constitutivos das len das de 
es(.:onaza:os. ata tal punto que González Reboredo fala a este nT'",rv\,,,tA 

(7), na cal aparece a auga, xuntamente 
preserltes no poema e dos que falaremos ""'."Jl~'-,A'-'. 

da auga: 

mais preto da cerca había acobiHada unha cabra 
que tal fonte era unha que de ita nas 

unha chea de caracoliños ouro 

.., ..... 1UH.,UV aparece "enriba dunha 1011sa" sobre 
que alude o título. Nas Iendas ¡;:'UJ."'¡;:'U..:), 

tesouro se atope debaixo dunha ou dun perleüO: 

un gran tesoro 

HU\~U".~'v':> montes, senón 
_El".,..,,) '" que son unhas grana(~s 

¡,{o(iri 1111f'] VV.lt~l"""', Uu;'clOnarlO e¡ulclopédl(;O gtllle,go-,cas,tell<:uw Galaxia, Vigo 



3. 

Dunha 
coitclo 

con 

pcrsonaxe rico 
leva na man un "cetro adiamantado" 

lendas te so uros nn,r,f'>I*lnrl"C' a .... '1 ... ,.,,', ... adoita malerIall.zarSe 

le aparec.lo 
se pelnat>a 

Le aoareCJLO un cat>allero 

Este rasgo eXl)!ícase feito que o personaxe 
tradúcese na súa exterior. 

"''''<U'A.A, dúas veces no poema de Rosalía: "vestido de seda 
treidora mourería" e "coma ti, mal tesouro 

x. M. González Reboredo p. 64. 
Ut p.6O. 

"'-'VI''''''''''''' Reboredo [1971], p. 56. 
v. Risco [1950], p. 426. 
X. M. González Reboredo [1971], p. 56. 



Eis 

tódalas lendas de tesouros ag()Ch,adc~s: 
sempre mouros ou mouras, personaxes 

lembranza da invasión UH."UHU ..... 'U, 

no 

mouros, e dixéronlle 

mulleres 

a una moza una cesta llena de monedas de oro 

Rosalia emprega unha de ""'."',U ... 1V0 UV,,~IJ'/""U 

elemento mourisco: 



Eles viven mais están encantados 

Tlfilerranl1erlte, teñen unha tremenda forza 
botar encantos 

o que non son estes mouros 
non son cristiáns. Mais de certo, 

asemellan moito ós mouros velrda¡delfos; 
cousa na que se imiten ós mouros, mais 

Este dos mouros, do fala 
unha estes os obedezan axiña, sen rl,,,,,",,,t .. ·c',,, 

Hes fan ou súa e ás veces case enl~anta{J!OS: 

Unha vez chamaron un home pra que Hes fora matar unhos AL"''''HV,;}. 

e estivo alí traballando todo o porque He dixeron 
moito 

nena a m uller chamouna 
A rapaza díxolle que 

La chica tuvo miedo y pero la mora la llamó 
pra casa e dille a lúa nai que cando mate marraus ten 

... v ..... uv, que ben 110 merezo' . Al la matanza señora 
la mora un cerdo 

ollos ao neno. 

a heroína do poema de Rosalía ol)(~e(::e lTlm¡xll;atamente 
a está chamar dende a chan": 

dou en chamarme 
desde lonxe chamándome sorría 
él en chamarme pf()segUJla 
fun m'indo cabo d'él de gozo chca 
cal vai tras d' a candca 



11 que tamén 

dos tcsouros ag(xlltm1os, aparecen 
de tesouros: mouro 

faise do ,>v¡. .. u,,"~v xeito: 

de tesouros '~{TI'f'I"."rI,,<" 

una finca que limita con el 
moros sacaban sus 

~aJlguelf]lllO o no 

a descrición de Rosalía e lendas PODujlan~s al)arjeCe na 
nos mundos soterrados: 

fendedura dunha pena 

peJnC(los onde a rapaza se 
onde pasaron pazo dos 

burato e deron en andar por debaixo da terra 

mClra<1as ""',,J .. v ..... u'"' • ..., porque mouros viven U\,/!l}UihV 

seus te,souros: 

de tierra 

boca Vin con ledicia que a 

35, 



A poco de leer, abrió el 

É pazo coma este o aparece diante da 

E n'a lumieira e antr'a aberta 

a vixiar d'a eS1JrenO.lOa 
unha tras d' outra extensa 

msep~:rralt)le da existencia dos castros, 
fortificación s e túmulos f'Al,ch"l.úir\c 

dentro había 

abraiada 

tesouro. 

LnegEUll()S á parte máis rica cOlmple:x~a do poema, 
lendas tradicionais. 

o empuxa á heroína é a cobiza: 

canto a vista encanta 

e premia.dos 
4U'A.L ..... V .. como nunca e nalmOlraclos 

que quere tesauro 
"la necesidad de entregar 



seu interlocutor forma de advertencia ou 

avenía hacer lo que ella le 

son de índole moi variada: al.Q:unhas son -ou semellan-

tesouro ó seu .. ",t"", .. IAn .. h,,. 

para sempre 
máis difíciles dun gran valor 

falaremos máis adíante. 

tesouro ,""",'''e'',,,",,, 

pn~sent2ldo como a condición para 
que vaí provocar 

51. 



di que non son moros, 
rclixioso aparece dun xeito máis 

os procedementos para 
mestura de relixión e de maxia e que aparecen ~AlfJH',..,U~<U':> 

divino. 

ou Estes rilos non son 

ayunos abstinencias 

cruz adoita estar presente nestes 

En cuanto consiguen esto, trazan una cruz dentro 
ae~;aDarece. qUt~arulao allí el tesoro 

Rosalía conrentase coa tra(llCl,On, se~;UI1l(10 
ou ó demo, e para se librar do seu poder I"A ...... n'".:> n,,,",,, .. ,,,,, 

Isto é precisamente o que 
sufrir un ",.",'t.,,,,..... 

""'" HAllU eS{l u(~ceu facer non se n,"T ... ,nn'u"._ 

y hastr'o freco e cristaíño 
os dous nos abaixamos 

ambas bocas mollamos 

Nunca me olvidarei momento 
d'Ínmensa dicha d'infernru tormento, 

de dentro da copa 
saíndo de repente 
unha e outra cabeza de sarpente 
contra min se volveno desatadas 
e todas xuntamente 

un tempo ~""V"""" """. 

e n 'as entrañas mesmas 
o pezoñoso m' encravaron. 

caín ferida 
e casi que sin vida 
e inda emiba de feras volveno 
con seu mortal veneno 
unha e outra maldecida. 

ritos de desencanto soen serpresldldos 
desencantala hai que levar un crego que bote os exorcismos 
p. 
41. Rodríguez L6pez, Supersticiones ... , cit., p. 



tesouros ag()clltaaOs, "la culebra 
n-,,·~ ... ri,,'>n habitual de los tesoros que lo tienen" 

o mouro tesouros transforma con lrelcuc~ncta 

El no 
ae~)enICalr1ta nnlrrlPl"" una culebra que vive en él 

encontrar 

nelmC)sa mora convirtió en "",,,'T'\H'nfA 

González Reboredo nresenlC13 da 
un feito universal que aparece de moitas 

Nas lendas a serpe aparece baixo varias formas 

"'''''''''''''''''1'''' encantado que presenta en tal 
indica su sólo hemos en(~orltrélao 

demonio 

tooolos casos está presente a asimilación 
Biblia: a serpe segue a ser 

poema a serpe xorde da copa como 
vimos que 

porque a heroína esqueceu 
de 

varias cabezas cabeza de ""'''''''f"' 'n 1", 

a[ClDamC)S nunha das lendas citadas por Risco: "la Cprnl{'nu~ 
En moitas caracterízase tan seu tamaño: 

seu 



doncella encantada que 
""'Uj,'-'u .. .,., siendo n"""",,,,, .. ,n. 

Una moza que media noche aparece como serPiente 
desencantarla 

La culebra tiene siete f'''t'v:>'7'''' 

mozo 

Por noutras lendas establécese 
matándoa 

se u,,,,,,,,n,n QiCSalaclas, 
todas xuntamente 

n' as entrañas mesmas 
... ,..,""AA, • ...., .. pezonoso m' encravaron 

que 



unha 

que ser cruel: 

leSj)InlS OU eu? -As contestou Xan. EntmlC(~S 
deixándoo cego para resto da súa 

y 

poema: casi 

personaxe é sullfiado, 
unltla l:mnp.ar2lcl(ln coa néboa: mouro e 

fose a brétema que varre o aire" e: "vino un nublado 
ae~;ap;areCIO con 

"'..., ... .., ...... ,lA"' .... v, esta cOlnp,aracló1n aparece tamén no poema de Rosalía: 



de~mparicléfn do cabaleiro -misterio~ e case máxica- <" ,.. .. "i",/'o 

como eles andaron rifar sobre de quen tiña que 
un trono que fixo tremer aterra, escureceuse a 

poema de hai "estruendo" nin 
rIl'UI"Tv'ru'", Clomnst.e nas nubes negras, 

de treoons preñacla 

alí enriba da 

modifica en función 
poema orixinal a 



Rosalía presenta un problema de mtlerpTetaclón, 
", ... ,,,,,,,,,y,,, do "eu" do texto: esk1 escrito en ...... ,FYI"' ... ,, 

aventuras, fajando de si mesma; 
outra persoa da nos está a [alar? 

veces nos 
da resposta que deamos 

do poema, como irnos ver. 

ser eminentemente ~/v.,,'V""Á, 
mesma, falando en Dnmelfa persoa. Poesía lírica 

..... ' .... u,_u'"/>, V .... 4 .... 'VV!ector as súas arelas e as Pero nasúa obra 
DO(~m,lS nhv,,,,,,,t-nrr\c nos que describe a varios personaxes que soen 

campo; ás faínos falar en persoa diante 
rI""",,,,,,'¡h~'n,, en tereeira persoa. 

pO(!m,lS Slllb),ectlvos, intensamente aU1[OOIIO
mesma escritora: tales son "En Comes" e 

hispánica moderna, XX, New 

literaria, Editora Nacional, 



poema comeza cos versos "Vi'"''' '" ",,-,,,, 

C' o sono da inocencia 
que non turban remorsos da conccncia 

a Virxen ó seu lado, 
dormían 

súa 
que describe moitas veces nais. 
descrición bastante tradicional dentro da obra ~n<,,,>I •• ,,n,,, 

dimensión particular 

Ó final do poema aparece unha mesta nube que 
enchendo o ceo. Para Machado da esta nube simboliza 
ap(>oerou de Rosalía da morte de Aurelio 
o seu amante en Compostela -segundo o crítico- e que suicidou 
traición. Pero tamén hai que notar que se trata dun tema CXltrelmaOrumente 
frecuente na obra rosaliana: de '"-''U'H'IJ'Ve'"VJL''' 

H''',,",'''''''V da Rosa ap6iase en particular sobre o poema do libro 
estas "Ladraban contra min (Rosalía de Castro: 
vol ve súa casa -onde deuou os fillos durmidos- nun estado 
remorso despois da culpa -o adulterio-: 

e 

sin poder meu fondo peIlsaJmeltlto 
y pezoña mortal qu'en 

a xente que topaba 
oliándome a mantenta 

levaba 

d' o meu dor sin igual y a milla afrenta 
traidora se mofaba. 

Pero o final do poema, no que chega á casa "maltratada" e "ensangrentada", 
tos desta mulier son tanto físicos coma morais, e que sufriu son violencias 
a arrodea. 

O tema da nai e seus filios aparece en textos de RosalÍa: 

meus fillos, ¡meus anxos! 
(" A xusticia poI-a n, 

En carcel de espinos y rosas 
cantan y juegan mis pobres 

(En las orillas del Sar, Obras, Sen 
escrito por mor da morte 

Por fin, na novela La hija mar, Rosalía con frecuencia unha 



Obras, p. 



o poema deste non é reducir o alcance 
todo o contrario: só así cobro toda súa porque 

fose quen de de xeito tan exacto 
VIJ"~V\.H\c/~ que adoitan aparecer nas len das 

lamente un poema tan tan tan ro~mliran:o 
poema que, se 
descrición de Galicia, os seus .. "n"tn,nt¡"" 

ben: Rosalía é un ha creadora e tratar este tema UU'.AAvJlUU,<." 

faino dun xeito tan que 
De)~SO'nallzaCl~on do asunto, que se varios xeitos: 

vu .... ,. .. ""'v na que se desenvolve a acción reúne 
rosalianas: as beims da "ría" 
conxunto doce e ameno 
de case toda a rosaliana: 

o sol relumbra! 
mansamente marmuraba o 

Cabo d' a ría n' a ribeira verde 

a fonte corría 

cans ladraban 
entr'a folla o vento rebutía 

indo elas das encanadas ÓS outeiros 
sol! 

poI-o romor das augas arrolado 
d'o mohiño 

-Dentro desta IJUA1élu..",,,,, 

Tal como a neve, 
as roupas e as mardñas 
tendidas nas sil veiras 

84. descrici6n crenzas e supe:rsticións dos 
gallegos Rosalía alude lenda Señora da 

.. <.u. ... , .......... " es:cenas da 

do moucho (Ibid., p. En Follas fálanos de Ha mi de 
444). En La hija del mar describe unha escena de sUperSIJci<'m 

creme endemoniados 776-778) en El 
exorcismo (pp. Polo tanto, o mundo espiritual dentro 

en toda a obra rosaltana. 
Algúns exemplos de paisaxes galegas semellantes que 

no currunchiño maÍs hermoso 
luz sol n' aterra alumeara, 


















