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AS FORMAS EN -RA E -SE NA OBRA POETICA GALEGA DE ROSAUA 

X.XOVE 
Universidade de Santiago 

1.1. Na obra poética de Rosalla, particularmente nos Cantares Gallegos, chama a 
atención a grande frecuencia con que topamos coas formas verbais acabadas en -RA 
para a expresión da 'irrealidade', sobre todo no Indicativo. Como en certo modo par
timos xa dunha conclusión, no que vai seguir ocuparémonos de anaJisar polo miúdo a 
distribución cntre esta e outras formas verba.is que tamén expresan 'irrealidade', tanto 
no Indicativo coma no Subxuntivo. Trátase, por tanto, dun exame global da expresión 
da 'irrealidade', entendido como unha aportación á caracterización da lingua de Rosa
I{a, sen perdermos de vista as posibles diferencias existentes en tre Cantares Gallegos 
e Follas Novas. 

1.2. Como é sabido, a forma en -RA expresa en galego tamén os significados non irreais 
de anterioridade no Pbno Inactual do Indicativo (dito de maneira máis inexacta, pero 
suficiente para os presentes efectos: anterioridade respecto dunha referencia pasada) e 
o de pasado no Subxuntivo, se ben neste modo, e no galego estándar, en alternancia 
con -SE. Como xa queda dito, deixarell10s á marxe estes significados e só nos centra
remos nos de irrealidade. Nesta modalidade, os significados temporais non se expresan 
mediaÍ1te foonas diferenciadas nin mv indicativo nin no Subxuntivo. Úsanse as mesmas 
formas para indicar significados pasados e non pasados. 

J .2.1. Para 3 expresión da irre;¡lidade no Indicativo, o galego actual mostraprefe
rencia polo Pospretérito (andada) e polo Cllpretérito (andaba); o Antepretérito (anda
ra) ocupa un lugar secundario en relación con estas Qutras formas. O uso destas tres 
posibilidades básicas non está rixidamente determinado, mais tampouco é enteiramen
le libre. Hai diferencias segundo a variedade de lingua, hai preferencias contextuais de 
acordo co tipo de construcción. tipo de verbo, significado temporal, e hai aínda certa 
variación de sentido en dependencia da forma verbaJ escollida. 

Na obra poética de RosaJía é claro o predominio do Antepretérito (máis dun 
85% en cadu unha das obras) en relación coPosprelérito e Copretérilo; desla última 
forma non recollemos máis ca un só exemplo irreal en toda a súa obra. 

lInlla confrontación coa distribución destas tres formas verbais en diversos re
xistros lingü1sticos e no galego actual permitirá situar meUor os datos anteriores. No 
galega falado a presencia do Antepretérito irreal é moi cativa: o Copretérito é con moi-
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to a forma máis empregada, seguida do Pospretérito (1). Esta última forma, xunto ca 
Copretérito, predomina en cambio na língua escrita en prosa. A presencia do Antepre
térito é en xeral tamén baixa neste rexistro, coma na lingua falada. A porcentaxe do 
Antepretérito con significado irreal non chega ó 13% na obra narrativa galega de CUI1-

queiro (2), e valores similares atopamos en A tecedeira de Bonaval, j 894, e en O niño 
de pombas, 1905, do compostelán A. López Ferreiro, un escritor nacido na mesma 
área xeográfica e nos lI1esmos anos ca RosaJía (3). 

Pero na poesia é o Antepretérito o que destaca en frecuencia de uso por enriba 
do Pospretérito e do Copretérito. As! nol0 fan ver obras poéticas pu blicadas pola mes
ma época cás de Rosalta. En Saudades gallegas, I il80, de V. Lamas Carvajal. hai 22 
ocorrencias do Antepretérito irreal. por 6 do Pospreténto e J do Copretérito. Queixu
mes dos pinos, 1886, de E. PondaJ, presenta unicamente 6 exemplos de fom1as verbais 
irreais de Indicdrivo, todas no Antepretérito. Tamén en Aires da mina terra. 1886 3 , 

de M. Curros Enríquez, hai rredominio do Antepretérito: 26 c~sos desta forma, ') do 
Pospretérito e 2 do Copretérito. 

E dicir, cando menos pola época en que escribe Rosalía, o Antepretérito tende a 
ser unha forma ¡{pica e case exclusiva do rexistro poético. Entre o Copretérito, I'os
pretérito e Antepretériro hai unJla evidente gradaCión no matcri~l que estudiarnos: na 
fala (actual) desta<:a a frecuencia do Copretérito (e en menor escala a do Pospretérito), 
na prosa (cunqueiriana -actual-- e de López Ferreiro ---fins do XIX)-- sobrcsae o uso 
do Pospretérito e do Copretérito, e na poesía (da época en que escribe Rosalía) é o 
An tepre~érito quen domina, seguido do rospretérito, que ten l110itísima menor fre
cuencia. 

No Cancioneiro popular gallego recollido por J. Pérel Ballesteros e publicado 
en 1885-86 dáse unha sjtuación mixta curiosa que ó noso parecer apoid a presentación 
anterior. As formas maioritarias son o An¡eprerérito (48,1%) e o Copretérito (43,6%); 
o Pospretérito ten escasa aparición: só 08,2%. Aínda que a presencia do Antepretéri
to obedece non ~ó a seren textos poéticos os recopilados, sen6n tamén a seren textos 
poéticos populares en que o paralelismo -RA / -RA xoga un grande papel, e máis ta
mén a reproduciren con frecuencia estadios lingüísticos moi anteriores ós da rccolli
da dos textos, o abundante uso do Copretérito e o escaSO do Pospretérito ha de deber· 

O) Val¿monos das t:ranscripcións do material grabado ror tod.a Caliei'l par~ o Atlas Lin

gUis1:icO de Galicia (ALGA), que suman 245 t'olíos, e das transcripclóns das grabacións correspon

dentes á provincia da Coruña reunidas e arquiv~das no Instituto da Lingu3 Galega ([LGA), que 

fnn un total de 389 folios. Nas prime iras recoU"mos, para loda Ga!i,ia, H2 excmplos de Coprc.téri

lo irreal. 24 de Posprelérilo e 6 dc Apto. Na,s segundas, 97, 1 g " 2 reS[lcctivamcllle. 

(2) Hai 26 exemplos do APTO, 40 do CPTO (19.9"10) e 135 do PPTO (67.!"/.). Vid. X. 

Xovc, "Sobre a lingua de Cunqueiro. O sistema '!eIbal", en HomenaJe a A. Cunqueiro, Univ. de 

Santiago, 1982. aparts. 6.1 (~6.1. 

(31 [n A tecedeira de Bonaval amorcamo, 10 casos de Antepretérito, 47 de Posprclérito" 

62 de Coprctérito, porcentualmente 8,4"10. 39.4"/0 e 52,1%. O niño de pombas presenta 5 mostras 

do An tcpretérito (l5.l % 1, J 9 do Posprctúito (57,2"/0) e 9 do Coprcléri 10 (27 . 2 o/u ). 
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se, parécenos, ó seu carácter de cánt,igas populares, de produccións orais. Sobre outros 
aspectos relacionados con este carácter remitimos ó apartado 3.3. 

Podemos concJuír, por tanto, que Rosalía non se aparta no seu uso maioritario 
e case exclusivo do Antepretérito do que é típico da lingua poética do seu tempo, 
que, polo demais, ela mesma contribuÍu a deliñar. O predominio do Antepretérilo na 
súa poesía é unha característica dos textos poéticos, non unha pecuJiaridade exclusiva 
da súa língua. 

1.2.2. No Subxuntivo a irrealidade exprésase palas mesmas formas en -RA e -SE 
que tamén significan pasado no Subxuntivo non irreal. Sen entrar en máis precisións 
polo de agora, pode afirmarse de maneira xeral que a alternancia destas formas en -RA 
e -SE non se practica ca mesmo grao en lódalas variedades dialectais do galego e que 
as súas respectivas proporcións varían tamén segundo se usen ou non con significado 
irreal. 

Rosalía, que escribe nun galego que eremos basicamente da zona de Padrón
-Compostela, válese con máis frecuencia da forma en -RA: 75% en Cantares. 60,6% 
en Follas. Ca significado irreal mantéñense aproximadamen te os mesmos' valores rela
tivos cós globais (78,3% en Ccmtares, 60,9% en Follas), debido a que o escaso núme
ro de exemplos de -RA e ·SE con significado subxuntivo no irreal non incide sobre os 
valores globais en Cantares, e a quCl en Follas -RA e -SE distribúense frecuencialmente 
nas mesmas proporcións tanto con significado irreal coma nOn irreal. 

CADRO 1 

CANTARES FOLLAS 

IRREAL NON IRREAL IRREAL NON IRREAL 

-RA 47 (78,3%) 4 (50%) 25 (60,9%) 12(60%) 

-SE 13 (21,6%) 4 (50%) 16 (39%) 8 (40%) 

TOTAL 60 (99,9%) 8 (100°,\¡) 41 (99,9%) 20 (100%) 

Segundo os datos de que dispoñemos, a frecuencia relativa de -RA e -SE depen
de basicamente de se existe ou non significado irreal. En presencia deste, a proporción 
de -RA sobe enormemente e de xeito regular. Das grabacións feitas en toda Galicia 
para o ALGA tiramos un total de 93 exemplos de Subxuntívo irreal: o 92,3% deles 
(85 casos) corresponde á forma en -RA. O escaso número de ocorrencia de -SE irreal 
(7 en total) aparece distrihuído palas distintas áreas xeográficas. E dicir, as porcenta
xes non sorren modif'1cacións en relación coas variedades dialectais. Os datos que for-
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necen as grabacións do ILGA da provincia da Coruña son aínda máis contundentes: 
tl2 casos de -RA irreal e só un de -SE irreal. 

Tamén nos autores en prosa do XIX da mesma zona de CompüStela ca Rosalía 
vai en xeraJ por diante a forma en -RA irreal, pese a dominar completamente a forma 
en -SE ca significado non irreal. Nos textos que F. Mirás inclúe no seu Compendio 
de Gramática gallega-castellana, 1864, hai 20 mostras do tipo -RA irreal e só 6 de -SE. 
En A tecedeira de Bonaval, 1894, de López Ferreiro, son 92 e 43 respectivamente, 
e 28 e 20, tamén respectivamente, no seu O niño de pombas, 1905. SÓ Majina, ou a 
{rila espúrea, 1880, de M. Valladares ofrece unha situación Ó 50%: 15 cxemplos de 
-RA irreal e outros tantos de -SE ineaL 

Se nos volvemos a obras poéticas publicadas nos anos 80 do pasado sécuio, é 
dicir, do mesmo rexistro Jiterario e da mesma época aproximadamente cás de Rosalía, 
topamos tamén cunha situación semellante ás anteriormente descritas, con excepción 
das Saudades gallegas, 1880, de V. Lamas. Pero se nesta obra predomina -SE irreal 
(24 casos) sobre -RA irreal (14 éasos), non así en A.ires da miña terra, 18863 , nou
tro escritor tamén ourensán, M. Curros: 33 exemplos de -RA irreal por s6 4 de -SE 
irreal. Tamén en Queixumes dos pinos, 1886_ de E. Pondal, vai por diante a forma 
en -RA: 16 ocorrencias de -RA frente a l 56 exemplo de -SE. 

Rosalía usa nas súas obras galegas as formas irreais en -RA e -SE segundo eSla 
tendencia xeraJ, como pode comprobarse no cadro 1 reproducido máis arriba. Con 
todo, chama a atenci6n que en Follas Novas a porcentaxe, aínda scndo superior para 
a I'orma en -RA, se equilibre bastante en relación con Cantares e que as porcentaxes 
coincidan coas que estas formas teñen con significado non irreal. Oeste aspecto ocu
pámonos con máis vagar nos apartados 4.1 e 4.4. 

En todo o exposto anteriormente queda afirmado que en presencia de signifi
cado non irreal o uso da forma en -SE ascende considerablemente en relación con 
-RA. A frecuencia de aparición da forma en -SE con significado non irreal é impor
tante na lingua falada. Das grabaciqbs do ALGA tirárno-Ios seguintes resultados. que 
damos por provincias, cOllscien les e todo de seren pouco indicativos desde o pun lO 

de vista dialectal: Lugo, 13 casos de -RA non irreal e 14 de -SE; A Coruña, 23 e 19 
respectivamente; Pontevedra, 21 e 15; Ourense, 8 e 4, tamén respectivamente. Nas 
grabacións do ILGA da provincia da Coruña hai unha presencia moito majar da forma 
en -RA: [79 mostras deste tipo por só 62 da forma en -SE. Pero a provincia non 
conforma de seu ningunha área dialectal e de acordo cos da.tos que ofrecen estas gra
bacións parécenos posible falar dunha zona suroccidental dentro da provincia da 
Coruña en que o uso de -SE é relativamente alto e dunha ZOlla nordeste en que a 
forma en -SE vive unha existencia precaria. As comarcas de Compostela e Padrón, 
as que aqul nos interesan, caen polo tanto dentro da área que mantén vigorosa a for
ma en -SE non irreal. Esta apreciación aparece confirmada para o século XIX polos 
escritores composteláns. Nos tex tos escritos por F. M irás para o seu Compendio de 
Gramática gaI/ega-casteliana, 1864, hai 40 ocorrencias de -SE non irreal por 23 da for
ma en -RA. En Majina. ou a {rIla espúrea, 1880, de M. Valladares, o número de exem
plos recollidos é de 103 de -SE e 14 de -RA, e proporci6ns tan amplamente favorece-
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doras da forma en -SE atopamos tamén en A tecedeira de Bmwval, 1894, (322 ex.em
plos de -SE, 13 de -RA) e O niño de pombas, 1905 (128 e 10 casos, respectivamente), 
ambas de A. López Ferreiro. 

Os datos das obras poéticas que consultamos, se ben cuantitativamente peque
nos, son tamér. favorables á forma en -SE non irreal. En Saudades gallegas Ilai j 9 casos 
de -SE non irreal e 6 da forma cn -RA. En Queixumes dos pinos recoJlemos 4 mostras 
do tipo ·SE e 2 do tipo -RA; en Aires da miña terra, 16 e 10 respectivamente. O xéne
ro poético eremos que debe iJ1flulr, pero poueo, nas porcentax.es respectivas das foro 
mas en -RA e ·SE tanto no significado non irreal coma no irreal, contrariamen te ó que 
vimos que acontece na cscolla das formas irreais de Indicativo. 

O uso das formas en -RA e -SE non irreais segue en xeraJ en Rosalía as tenden
cias descritas nas liñas preceden tes (vid. cadro 1), con dúas salvedades. A frecuencia 
da forma en ·SE non supera a de -RA, apartándose as! relativamente do uso dos pro
sistas composteiáns que cit3DIoS antes. Ademaís, a frecuencia da forma en -RA medra 
unha m iga en Follas con respecto a Cantares. A razón qu izá deba procu rarse en que 
Rosalía se vale dunha forma poética. Con todo, non debe perderse de vista que os 
exemplos de ·RA e -SE non ineais son moi escasos e por tanto pouco indicativos. 

2. Co término "irreal", que vifíemos usando se miliore.s precisións, rcferímonos de 
xeito xeral a significados ben emparentados, mais en realjdade non coincidentes. im
porta deseñalos, ben que nos seus ricos máis grosos, tamén porque irnos botar man 
deles máis ou menos explicitamente nos próximos apartados. 

2.1. En primciro lugar, entendemos por forma irreal a usada para aear ou e.xpresar 
un mundo inexistente. en con (raste ca que considerámo-la real ida de. Esta forma 
verbal é en galego o Pretérito de Subxunti·vo (andara ou andase). 

2.2. En segundo lugar, entendemos por fOlma irreal il usada para a expresión de 
acontecementos que leñen lugar nun mundo inexistente e en contraste ca que con
sideramos como real. Son acontecel11entos hipotéticos nun mundo imaxinario e su
posta que csixen como creado. As formas usad~s son as do Plano [nactual de Indicati
vo (andaba, andara. andada) ou as do Preterito de Subxunt ivo (andara, andase). ln
dicativQ e Subxuntívo aparecen segundo as regras xcrais de oposición e distribución 
destes modos. Á situaci(ín que negue il t ida por existente podernos transportarnos 
Incdial1te unila tórma verbal (o Pretérito de Subxuntivo, como queda dilo no aparta
¡Jo anterior), mais tamén mediante OU¡ros ¡Jivcrsos proccdementos e de maneira máis 
ou 111cnos explIcita. 

O seguinle excmplo de Cantares ilustra ben o que levamos dilO: 

" ¡Ay quen fora paxariño 
De leves alas lixeiras l 

¡Ay con que prisa voara 
Toliña de tan contenta, 
Para cantar á alhorada 
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Nos campos da miña terra! 
Agora mesmo partira, 
Partira com'unha [recha, 
Sin medo as sombras da noite, 
Sin medo da noite negra. 
E que chovera ou ventara, 
E que ven tara ou choveTa, 
Voaria, e voaria 
Hastra qu'alcan[sa Jse á vela. 
P~ro non son paxariño 
E irey morrendo. de pena, 
Xá en lágrimas convertida, 
Xá en suspiros desfeita." (4) 

X. XOVE 

A creación da irrealidade está feita por" iquen fora paxariño!" (efe. v. 77: 
"Pero non son paxariño", que é a negación explícita contida implicitamente en fora, 
que ademais crea o "suposto de ser paxaro"). Tódolos demais acontecemen tos teñen 
lugar nese mundo irreal, nese "suposto, contrario á realídade, de ser paxariño", e ve
ñen expresados polo Indicativo ou polo Subxuntivo segundo as regras de uso des tes 
modos. Ó tempo, dentro do Indicativo atoparérno-la presencia dunha forma do Plano 
Inactual (Rosalía escolleu o APTO -voara, partira- e o PPTO -voarÍD-) e dentro do 
Subxuntivo a forma en -RA oU en ·SE (chovera, ventara por unha banda, alcansase 
pola ou tra). 

2.3. Agrupamos tamén baixo a modalidade "irreal" os usos das mesmas formas cita
das anterio mlcntc en petició ns, rogos e d eclaracíóns atenuadas, "corteses", ¡¡índa. 
sen seren propiamente irreais as veces. Referúnonos a enunciados do tipo "¿Pode
rla pararme na Praza de Calicia?", "Debíamos chamalo, paréceme a min", "dirfa 
que o home ten máis ben pOlica paciencia". Tamén nestes casos () uso do modo Indi· 
cat ivo ou Subxuntívo segue as regras xerais de emprego dos modos verbais, E dicir. 
débese ó adverbio quizás que poidamos dicir "quizás debiamos chamalo" ou "quizás 
debesemos chamalo", Como este mesmo exemplo pon de relevo, Jiante dun enunciado 

(4) Cantares, 17, pp. 89-90, v. 63-80. Os númcrosdosvcrsononsempr~o.~dapocsiaaque 
pertencen. En Cantares dámo-Io número do poc:ma; en Follas o libro do qu~ proccd~ e o seu tltU' 
lo segundo o índice, Para Cantares Gallegos mancxámo·la segunda edición, corrixidn e aumentada 
pola autora (Carlos Bailly-BaiUiere, Madrid, J 872): para Follas Novas a primeic3 (Bihlioteca de 'La 
Propaganda Literaria', La Habana, 1880: reproducción facsímile da Real Academia Galcga, A Co
ruña, J 982). Nesta edición hai un poema repelido nas pp. 13 e 131 e ¡Í súa vez fulta o poema 'lUC 

debería estlr na p. 13, mais estes erros non afcclan a rccollida das formas verbilis que aquí se estu
dian, xa qu~ neJes non aparece ningunha. Non induímo, nO noso ~.studi<) un par de pocsI3s que se 
induíron con poslerioridade en cada unha das obrJs. Polo dcmais, hui prohlemas ¡cxtuais que in· 
ciden sobre formas que aqul se ~studian. Unha deja, concerne á palabra aü'ansl! que aparece no v. 
76 do anaco citado: o verso csíxc un ha Silaba m{¡is e o ,en!ido pide PTO SUI:I, de xci!o que no.> 
parece xustificada .a fonna alcansase que vemos Houtr"s ediCIón" tamén encontramos utlnado 
cimbréase en lugar de cimbra.te en Cantares, 18, p. 94. v. 27. pero Xli non vcm", wn xustil'icada 
a stlslituci<Ín de alrincares por arrincaras en Follas. 1. Mais ve .... p. 17, v. 10. 
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como "quizás deberamos chamalo" non podemos saber, en canto receptores e intér
pretes. se debera é () APTO al! o PPTO de SUB. Casos de sincretismo deste tipo non 
son raros nas linguas, ora que en gaJego dentro da expresión da irreaJidade fanse, por 
varios motivos, máis elevados. A interpretación atinada dunha f0I111a é ás veces proble
mática, e non só no referente ó modo Indicativo ou Subxuntivo. senón (amén respecto 
de se é Oll llon irreal; mesmo a identificación da temporalidade resulta por veces du
bidos~ (5). 

3.1. O APTO (andara) e demais formas irreais do Indicativo. En Cantares Gallegos 
recoUemos 112 ocorrencias de APTO. del as 7 t irreais (63,4%), por 12 de PPTO, 
todas irreais. Como non atopamos Copretéritos irreais (nin Presentes), a irrealidade 
no índicativo aparece representada neste libro nun 85,5% dos casos polo APTO e 
polo PPTO nun 14,5%. 

Os datos, mesmo absolutos, baixan notoriamen te en Follas Novas, n pesar de 
que neste libro hai en total un 50% máis de formas modotemporais ca en Cantares. 
Temos recollidas 73 fonnas de APTO, 42 deias irreais (57,5%), 11 de PPTO (5 irreais, 
as demais son todas de probabilidade) e 1 exemplo de CPTO irreal (de 300 casos en 
total). Así pois, das 48 formas irreaís, un 87,5% lévao o APTO. 

En resume, a porcentaxe das formas irrcais de indica tivo respecto do total das 
formas verbais baixa considerablemente de Cant(]}"es a Follas (dun 3,5% en Cantares, 
83 exemplos en total, a un 1,3% en Follas, 48 exemplos). Un descenso proporcio
nalmente semell¡¡nte dáse tamén, dunha á outra obra, na irrealidade do Subxuntivo: 
dun 2.55% (60 casos) en Cantares ó 1,16% (41 casos) en Follas. E dicir, globalmente 
a porcentaxe das formas irreais sobre o total das formas verbais modotemporais pasa 
dun 6% en Cantares (143 exemplos) a un 2,5% en Follas (8.9 exemplos en total). 

Por outra banda, esa diferencia de peso das formas irreais nunha e noutra obra 
non repercute sobre ~ repartición imerna de CPTO. PPTO e APTO para a expresión 
da irrealidade den [ro do r ndicativo, pois esta non presen ta modificacións apreciables: 
práctica ausencia de CPTO e uso maioritario do APTO. Pasemos ó exame das cons
truccións en que aparecen, comezando por esta última forma verbal. 

3.1.1. Un dos tipos máis frecuentes, que chamaremos tipo 1, é o de se tivera, 
dera. En Cantares, fór¡¡ dun exempio de pasado (Si á vernos, Marica, nantronte vme-

(5) Nin o e;:pucio de que dispoñemos nin a finalidade do traballo permiten máis explica
ciÓn,. Nun rratamento da iuealidade feito con máis vagar non deberán faltar rcfcrcnci~,. por 
exemplo, ás súas relacións cos significados dos modos Indicativo e Subxuntivo. ás modalidades 
da oración e á correlación modal. Tampouco podemos entrar a C<lracteriza-lo~ Planos Actual c 
Inactual opostos dentro do modo Indicativo. Neste punto, a nosa interpretación ach<Ígase máis 
á orixinaria de CO.\criu que non á de Pottier e Lamiquíz, ou ainda a outras, derivadas da daque!. 
Abonda con indicar, para os fins presentes, que ó Plano Actual corresponden en galego o Presen
te, Prdérito e Futuro (abreviadamente, PTE, PTO e rUT) e ó Inactual o Copretérito, Antepreté
rito e Pospretérito (CPTO, APTO, PPTO). Estes aspectos aparecen máis desenvolvidos nun traballo 
1l0SO, de maiores proporción.~ e aínda inédito, sobre O verbo glllego actual. Descripción funcional 
das slÍas ca tegorias. 
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rus / ( ... ) / Ti riras, Marica, cal nunca te riches. p. 187, vv. l-3), os demais son todos 
non pasados: S 'elas calen te miraran, / ( ... ) Nin Toliña ... me ... chamaran, I Nin ti me 
fixeras dore, 8, p. 53, vv. 41-44. En total hai 17 exemplos ele APTO na apódose 
deste tipo 1 (o 23,9% do total de APTO irreal), 4 deles nos anacos das cántigas popu
lares reproducidos por Rosalía. (Vid.: 3, p. 14, v. 21-24; 6, p. 33. v. 1-4 e 6, p. 4J, 
v. 222-6: 11, p. 62, v. 55-7; 14, p. 77, v. 57-64; 19. p. l OO'f v. 35-6: 20. p. 106, v. 
135-8; 24, p. 129, v.119-22; 29, p. 176, v. 14-16). 

Da construcción se tivese dera hai un único exemplo. Sobre del, e sobre outro 
do tipo se tiña dera, volveremos lago. Por tanto, ternos en total 19 ocorrencias de 
APTO na apódose dunha condicional encabezada por se. 

En Follas a porcentaxe baíxa á metade, pero dun total de 7,5 (o 11,9%) volven 
a ser do esquema se rivera dera. Dúas están en pasado: Si á souperan ( ... ) / (...), contra 
min volvera / A corren te d'o do, (JI, Ladraban .... p. 43, v. 10-12; vid. tamén V, Pois 
consolate .... p. 262, v. 4l-44). Con significado non pasado: y o mar sin fondo I EnXol~ 
fo n'un instante se quedara / S'él n'a onda amarga s'aj'ogar quiXera (lIl, A disgracia. 
p. L01, v. 4345; vid. tamén: V, O meu olido ... , p. 238, v. 1-4; V, ¿Porque?, p. 258, 
v.13-16). 

Haí tamén unha mostra do tipo se riyese dera: Cand'eu penso o que viran / ( ... ) / 
S'este velo caise (ll, Dios puxo ... , p. 59, v. 5-12), e outra de se tiña dera de moi dubi
dosa interpretación como irreal ou non (vid. IV, San Lourenzo. p. 207, v. 25-30). 

3.1.2. Os exemplos do APTO en mundo irreais creados mediante formas verbais 
de oracións non condicíonais (tipo II, variante do anterior) son escasos en ambas a 
dúas obras (5 casos en Cantares, 3 en Follas) e cunha porcentaxe similar do 1>10. En 
tódo]os casos aparece na subordinada o APTO SUB -RA, de forma que volvemos a 
batel' coa correlación -RA -RA. Un exemplo de Cantares reproducímolo xa nos versos 
citados no apartado 2.2. (formas voara. partira); nesta obra hai dous exemplos pasa
dos: Qu'anque me deras martirio I (.:.) I Com'un allo recibIrao (24, p. 127, v. 48-50; 
vid. tamén 18, p. 94, v. 12-14). Exemplo de Follas: Non foras ti tan bonita / Naide 
envidia che tivera (llI, N'hay peor meiga. .. , p. 82, v. 29·30; vid. tamén: n, Amigos 
vellos, p. 63, v. 22-29; V, .E'u levo un-ha pena, p. 23 j. v. 27-34). 

3.1.3. Agrupamos xunta~ no tipo 1II as oracións causais e adversativas. O esque
ma t.ípico das primeiras é non o ten. porque mo dur(a, en que aparece como impl ícito 
"no suposto de lelo". Existe, pois, a. presentación da realidade en forma negativa, pero 
falta a creación explícita do mundo irreal, 'é dicir, a conversión (¡esa negación en exis
tencia suposta. 

O esquema da construcción adversativa está emparentado ca anterior: darÚzcho. 
mais non o leño. É claro que estes tipos presentan variantes e combinacións que os 
tornan ás veces máis complexos; así. no esquema das adversativas é frecuente que a 
segunda parte non apareza en forma negativa, como no tipo fan'acho, mais teño que 
marchar. 

Exemplos do tipo causal atopamos 6 en Cantares (2 pasados) e 5 en Follas. Can-
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tares. non pasado: País né motivo ti despre(:o / Síntirse tan ben amada, / Qu'as mesmas 
pedras. señoro. / D 'un bon querer se folgaran. (23, p. 122, v. 19-22; vid. tamén 6, p. 
38, v. 121-124); pasado: Y á mais á carídá non s'estendz"a, / Quefora unmalmatarlle 
outro deseo. (25, p. 137, v. 99-100; tamén, 25, p. 140, v. 157-159). Follas: Non irás, 
anque ben queíras; / Qu'ali á preguntareho fora / Tu madre, e al¡' responderas. (1[[, 
N'hay peor .... p. 83, v. 58-60; vid. tamén na mesma composición p. 85, v. 118-120. 
e ainda I1I, Eu por YQ>.. .• p. 108, v. 51-53, e Ill, ¡Valor! Qu·anqu'eres .... p. 109, 
v. 14). 

Do tipo adversativo recollemos 6 en Cantares: Eu eha dera, miña xoya, / Con 
mil amores cltá dera, / ( ... ) / Mais ¡ay. que noite eh 'espera! / Qu 'anque duas Ion tes 
teño. / Estas Ion tiñas non deitan. (20, p. 10 1, v. 5-16; tamén 4, p. 23, v. 57-60; 12, p. 
69-70, v. 61-68; 20, p. 105, v. 107-114). 

En total, pois, 12 exemplos do tipo III en Cantares e 5 en Follas, con propor· 
ci6ns non moi desemel1antes: 16,9% e jI ,9% , Hai. con todo, un maior peso relativo 
das causais en Follas, e das adversativas en Cantares; en Follas non hai exemplos 
destas últimas. 

3.1.4. No tipo IV incluimo·los usos irrca is do APTO en que a creación do mundo 
irreal non se fai mediante unha forma verbal modotemporal, senón con formas non· 
-modotemporais, con frases nominais, adverbios, etc. Ás veces o mu ndo irreal supo sto 
non aparece máis que de mane ira implícita, como presuposición. Este grupo, que in
clúe cOl1struccións mol diferen tes, está represen tado máis amplamen te en Follas (19 
ocorrencias, lOen pasado; porcentualmente, 45,2%) do que en Cantares (24 casos, 9 
en pasado: porcentualmente, 033,8%). 

Como construccións especiais dentro deste grupo destacamos, en primeiro lugar, 
as consecutivas, represen tadas por 8 exemplos en Cantares (3 en pasado; en total, o 
11.1%) e ausentes de Follas. O esquema xeral da construcción consecu tiva é o seguin· 
te: ten tanto que me daná mesmo a mino en que me ... mesmo a min é o elemento que 
crea o suposto inexistente. irreal. Exemplo de pasado: Todas tan bonitas eran. / Qu'o 
de malS duras entrañas / Der'as entrañas por e/as ... (6, p. 38, v. 136-138; vid. tamén 
25, p. J38, v. 123-125, e p. 141, v. 178-181); non pasado: E tal medo me puñeehes 
/ Que xa d'aqui non sahiTa / Sin levar Santos·escritos (3. p. 17. v. 103-105; tamén 25, 
p.131,v.3-4:25,p.143.v. 218-219:27,p. 155,v. 55.58;33,p. 204.v.3740). 

En Follas. poi a contra, leñen un peso importante as construccións de tipo ex
clamativo (S casos, 4 pasados) e interrogativo (5 casos, 3 pasados), é dicir, un total 
de 10 exemplos (23.8%), a mctade dos que nesta obra 110S parecen caer neste tipo 
IV. En Cantares hai só 4 casos de exclamativas (5,6%). Exemplos de exclamativas 
de Cantares: - ¡Ay! que si non de min fora,! Miñalilla. miñafilla.l (3, p. 14. v. 15-26; 
ou [ros exemplos: 1, p. S.v. 85-88; 19, p. 99, v. 10, e p. 100, v. 19-20); Follas: Faley 
con é/... ¡ay' falúa. / Mi madrif'ia a vida inteira' (111, N'hay peor meigtL ... p. 84, v. 
83-84: outrüS excl\1plos: 11. Porque miña almiña, ¡J. 46, v. \9-24; IV, A probiña .... 
p. 179, v. 143-144: IV .. O encanto .... p. 194. v. 141-142: IV, San Lourenzo. p. ]07, 
v. 35-36): exemplos de construccións interrogativas de Follas: ¿Que fora ¡OU Dios' 
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sin os asentes feros / D'os estómagos probes? / D'os corazós d'o dia, / ¿Que fora sin 
as rabias, meu amare? (lll, Ti a feiticeira ... , p. 139, v. 19-22: vid. tamén: 1, Un-ha vez 
tiben_ .. , p. 10,v. 14;IV, O encanto ... , p.194, v.I27-129;V, Teñounníño ... , p. 250, 
v.33). 

Hai, por último, Qutro subtipo que, se ben non é moifrecuente nin en Cantares 
nin en Follas, é in tercsanle polo esquema que presen ta: fágoo como o faria ela. Exem
pies deste tipo en Cantares: Ti loitarás c 'as nenas / Como ningun loitara; (21, p. 110, 
v. 85-86; similares son 23, p. 122, v. 41-42, e aínda 14, p. 76, v. 29-32, e 3, p. 16, v. 
91-92); en Follas: ¡Ay. cal teu pay sin tua nay morrera, / Ve que morro sin tz', Xaquin 
querido. (V, Teño un niño .... p. 251, v. 59-60), E sorreume como / M'o demo sorrira. 
(V, As Torres .... p. 255, v. 65-66), Tamba mellar qu'a qu'atopou n'achara / Sinon d'os 
seus antr'ó amoroso abrigo! (lIl, N'a IOmba. .. , p. 118, v. 121-122) (6). 

3.1.5. O úl timo grupo, tipo V, está constitu ído polas construccións COIl quixera, 
dixérase, l'alera máis, e semeUantes, seguidos dunha oración completiva con que ou 
dun infinilivo. As porcentaxes non vMlan aprecí;:¡blemente dunha obra á outra: en to
tal o 15,4% en Cantares (I 1 exemplos, 6 de quixera) e o 19% en Follas (8 exemplos, 
5 de quixera). Exemplos de Cantares: As de Muros, tan finií'ías, / Qu'un coidara que 
se creban, (6, p. 34, v. 29-30), Tras da calada visera / Qu'hay uns ollas feridores I 
Que nos miran, se dixera. (32, p. 201, v. 196.(98), Qu'ainda mellor que Castilla, I 
Vulera dicir inferno (28, p. 161, v. 79-80), Eu ben quixera, é verdade, / Que mais 
honiteiras foran, / Eu ben quixer3 que nelas I Bailase ó sol e as palomas, (35, p. 213, 
v. 13-16; haí outro ex. na p. 214, v. 31-32 da mesma composición;para outros cxem
plos deste tipo V vid_ 6, p. 38, v. 122; 20, p. 102, v. 38·39: 9, p. 52, v. 23: 24, p. 127, 
v. 62). Exemplos de Follas: ¡Rabiar no mais ... dixera que mentz:des! (111, Ti a feiti
ceira .. , p. 139, v. J 5), Onde (; marmular as fontes / Un coidara que se queixan, (!JI. 
Xigantescos olmos ... , p. 94, v_ 23-24: vid. aínda 1lI,.A Bandolinata, p. 146, v. 33-34), 
Vésme y eu non quixera / ivfe vises d~ tan alto (JI, Lua descolorida, p. 65, v. 3-4; ta
mén IlI. N'hay peor meiga .... p. 84, v. 76·77: lIl. Era n'o mes .... p. 133, v. 19-20; 
V, Dend'aqui vexo ... , p. 240, v. 4 e 18). Convén indicar aínda que non tódolos exem· 
plos que poderían caer baixo este tipo V van neste apartado, po is, como xa dixemos, 
por veces hai combinación de construcciúns. 

(6) 0, rc\t,Jnr~s excmplus OUt' indulmos dentro ueste lipo IV \on os seguinlcs: Can/ares. 
21, p. 113, v. 150: 23, p 122. v. 3023. ¡J. 123. v. 50: 31. p IS8.v. 14·15.33. p. 204,v. 37-38. 
Follas. 1, Mais ve" .. p. l7, v. 9-10: 11, Rico ou probe ... , p. n. v. 5·6: l!l. ¡Valor.!.., p. 109. v. ]·4: 
111. A Bondolillata, p l4 'l. v. 51-52: V. Vivir para ver, p. 233. v. 18: V. Basta un-ha mor/e. p. 

252. v. 8-9. 



AS I'ORMAS EN '-RA' E '-SE' NA POeSÍA DE ROSALÍA 143 

CADRO 2 

Cantares Follas 

Tipo 1 (0)19(26,7%) (a) 7 (16,6%) 
(a) se tivera, (b) dera (b) 17 (23,9%) (b) 5 (11,9%) 

Tipo II 5 (7,0°10) I 3 (7,1%) 

Tipo III 12 (16,90/0) 5(11,9%) 

Tipo IV 24 (33,8%) 19 (45,2%) 

I 
Tipo V I 1 (lS,4°/0 ) 8 (19°10) 

TOTAL 71 (99,9°10) 42 (99,8%) 

3.2. Como recapitulación e resume do que levamos díto trataremos de destaca-los as
pectos que nos parecen máis relevantes. En primeiro lugar. aínda que non hai dife
rencias de bulto entre Cantares e Follas, naquela predomina mái~ o tipo [ e nesta 
última o tipo IV, especialmente o das exclamativas e iIlterrogativas. Cremo~ posible 
poñer este feito en relación co diferente carácter de cada unha das obras. En Cantares 
a maior abundancia da estructura -RA -RA podería deberse ó frecuc·ntc recursO de 

Rosalía ós paralelismos para recoller e mante-las caracten'sticas tipicas da cántiga 
popular. En efecto, aproximadamente a metade dos APTO irreais de Canrres están 
en correlación con outras formas en -RA, contadas as de Indicativo e Subxuntivo, 
irreais e non irreais; en Follas non pasan dun tercio. A roa vez, o predominio das 
adversativas e consecutivas en Cantares, das exclamativas e interrogativas en Follas, 
podería explicarse polo tono máis persoal e subxectivo, non tan descriptivo, desta 
obra. 

En segundo lugar, o uso do APTO irreal non aparece concentrado nunhas poucas 
construccións, tales o tipo j e V, que, sumadas, non son máis dun tercio en Cantares 
e u n quinto en Follas. No galego actual son o PPTO e o ePTO, como xa se dixo, as 
formas irreais de uso máis ampto; sobre diso, o APTO, cando aparece, atopámolo 
nos máis dos casos en cQnstrucciÓl1S do tipo V, especialmente cos verbos modais 
querer, poder, deber. Así, cerca da metade dos usos irrcais do APTO que recolle
mos na obra narrativa de Cunqueiro son con este grupo de verbos. Volvendo a Ro

salía, e fórd dos casos mencionados no tipo V (8,4% de quixera en Cantares, 11,9% 
en Follas), hai só un par de exemplos con pudera en Cantares (do tipo 1) e un en Fo
llas; o único verbo que aparece cunha certa frecuencia é ser, é dícir, fora, do que con
tamos 7 exemplos en Cantares (9,8%) e outros tantos en Follas (16,6%), curiosa-
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mente bastante concen trados nas causais (tipo JII). A variedade das obras de Rosa
lía é clara tamén se reparamos no que nos ofrecen as cántigas recopiladas por Balles
teros. No Cancionero popular gallego predomina lixeiramente o APTO irreal (64 ca
sos, 48,1 %) sobre o CPTO (58 casos, 43,6%) e am bas deixan moi atrás o PPTO (J 1 ca
sos, 8,2%), mais o 81 % dos exemplos do APTO son dos tipos [ (42,1 %) e V (39%). 
Ademais, non é sen interés a comparación con esta obra baixo outro aspecto: no 
apartado 1.2.1. deixamos xa escrito que Rosalía, ó ¡le dar preferencia ó APTO sobre 
o PPTO e CPTO, inscribíase dentro do usual na lingua poética do seu tempo. Pero é 
tamén posible poñer en estreita relación a preferencia de Rosalía polo APTO irreal 
coa alta frecuencia de aparición desta forma nas cántigas populares. E claro que isto 
se aplica sobre todo á súa prime ira obra en galego, os Cantares. 

3.3. O PPTO irreal, pese á súa cativa presencia (12 ocorrencias en Cantares 3 5 en Fo
llas), aparece en conxunto en tódolos tipos básicos que establecemos para o APTO. 
Así, atopámolo en Cantares nos tipos 1 e II en alternancia ca APTO irreal: -Pois si 
vos [oras pitiño, / Digovos, miña velliña, / Que dese mal non morreras, / Que chíar 
ben chiarías. (7, p. 14, v. 21-24; outro exemplo coas fonl1as voarz'a e voan'a repro
ducúnolo nos versos citados no <Ipartado 2.2). Aínda senda importante o desexo de 

variación en certos casos, non debe pensarse que Rosalía o use só por este motivo, 
pois entre tódolos demais exemplos de PPTO irreal s6 hai ou tro caso de alternancia: 

E nas vilas mal fixeras / Qu'á aquí lacer non farias (3, p. 16, v. 9J-92). Como xa dei
xamos díto, Rosalía buscaba máis ben o paralelismo -RA -RA, sen fuxir de aeumu
lacións (Que fora de ti, meu santo, / Si naiciña non tiberas; / Quen meu filio te lim
para, / Quen á manten9u che dera? (20, p. 106, v. 135-138) nin de repeticións do 
mesmo verbo (Mais si prantan ou non prantan, / Non son eu quen ó dixera, / Que fo
ra poucacordura, / Que fora [arta llanesa. (6, p. 38, v. 121·124). 

O PPTO atopámolo tamén en eonstruccións causais do tipo lU. Cantares: -Mais 
val que nás mires nunca, I Qu'estondes te perderías: (3, p. 15, v. 53-54;vid. tamén 6, 
p. 36-37, v. 93-96); Follas: Coido d;ela noite e día, / Sin descanso nin sosego, /Qu 'ato
pálo non podría; (IlI, Eu por ]Jos ... , p. 106, v. 16-18; eremos que hai tamén unha re· 
lación causal, se ben non tan explícita, en II1, Era n'o mes ... , p. 136, v. 99- j 22). 

Do tipo IV hai tamén varios exemplos: Cantares: Quen en tempo tan rápido e 
tan breve I Os conocidos de Vidal diria / Qu 'aquela triste homilde criatura lIba na
dar en ondas de ventura? (25, p. 140, v. 166-169; este é o único exemplo de pasado 
do PPTO; outros exemplos en 3, p. 13, v. 15-16; 17, p. 88, v. 41·42; 29, p. 178, v. 
65-68). 

Dentro do tipo V non sorprenderá que non haxa ningún exemplo con quereria, 
país con este verbo é de uso corren te en galego o APTO; pertence a este grupo Veste 
únicoexemplo: Cantares: -Falas com'un abogado, / E ca/quera pensaría / Que de
prendestes nos libros (3, p, 17, v. 97·98). 

Non é doado valora-la importancia dos factores métricos (rima, acentuación, 
número de sílabas) na escolla das distintas formas verbais, peronan parecen ser deter-
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minames. Hai máis dun tercio de mostras do PPTO que non están en rima, e esta pro
porción é aínda meirande no APTO (máis da metade dos usos irreais do APTO non 
están en. rima en Cantares, máis dos dous tercios en Follas). 

3.4. O único caso do CPTO irreal que anotamos é o seguinte: Xan, en fin, e un Xan 
compreto, j D'esos qu'a cado muller j L/e conviña un pó-lo menos. (Follas, IV, Xan, 
p. 186, v. 10·12). Trátase dun caso do tipo Y, en que se quere/dicir que efectivamen
te convén, pero dentro do mundo irreal "no caso de habelos". E significativo o uso do 
ePTO neste caso, pois esta forma expresa unha seguridade e convencemento dos 
que carecen o PPTO, moito máis ligado á eventualidade, e o APTO, moito máis neutro 
neste sen tido. 

3.5. Comprobamos repetidas veces a constan te elección da forma en -RA en prexu í
cio do PPTO e do CPTO. Deixando a parte os casos ambiguos, de difícil interpreta
ción, hai ainda exemplos en que Rosalía bota tamén man desta forma en contextos 
sorprendentes. Nun cxemplo coma o que a continuación reproducimos. O APTO pa
rece estar no canto do PPTO na súa función non irreal, co Significado de futuro no Pla· 
no Inactual: Que si á causas mellores s'afacia / ( ... ) ! Traballo /le custara á bon seguro! 
Comerdempois bercmas e pan duro. (Cantares, 25, p. 137, v. 101-104): "se se afacía, 
despois custaríaHe, íalle custar". Se nesta construcción se tratase dun significado 
irreal, a prótasc levaría en lugar do CPTO (alada) o PTO SUB: "se se afixese". Xa nos 
demais casos ~o APTO que resultan extraños non podemos pensar, como no exemplo 
precedente, nunha extensión do APTO a ámbitos propios do PPTO non irreal, a casos 
en que o 1'PTO non é sustituíblc, por tanto, polo APTO. No seguinte exemplo: ¡Eu 
voume/ ... maís s'ora j Delor nos ofrece j Ferruna treidora, j Jamás t'olv idara / Quen 
tanto t'adora j Quen tanto t'amara (Follas, Vivir para ver, p. 233, v. 15.20), olvidara 
non cabe interpretalo como non irreal, mais como irreal resulta tamén sorprendente; 
resultaría, en cambio, nor!11lll un}{a forma como olvidará, inadmisible pala rima e me
dida do verso; amara hai que interpretalo como pasado do Plano Inactual, nun uso 
"marcado", e non raro en Rosalía. desta forma. 

4.1. O PTO irreal de Subxunrivo (andarajandasej. Como xa se dixo no apartado 
1.2.2 .. ó que remitimos para siruar adecuadamente as distintas frecuencias de apari
ción das formas en ·RA e -SE que observamos nas obras de Rosalía. en Cantares hai 
68 exemplos do PTO de Suhxuntivo, deles 51 da forma en -RA (75%) e 17 da forma 
en ,SE (25%). De todos estes casos, 4 ocorrencias de -RA e outras tantas de ·SE son 
non irreais; é dicir. as proporcións de ·RA respecto de -SE baixan moito no significa. 
do 11011 irreal, ;¡Jgo qUE. como xa se dixo, entra dentro do comportamento xeral 
destas formas. 

En Follas hai 61 exemplos do PTO SUB, 37 da forma en ·RA (60,6%) e 24 
(39,3%) da fonna en ·SE. Pese j medra porcentual da forma en ·SE en relación cos 
datos de Cantares, a forma en ·RA gaña uso, sorprendentemente, nos significados non 
irreais: 12 casos de -RA por 8 de ·SE (60% e 40% respectivamente). É dicir, se a re· 
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partición global favorece máis andase en Follas ca en Cantares, o uso desta [arma 
aumenta sobre todo no significado irreal (Cantares: 78,3% de ·RA -47 casos- e 
21,6% de -SE -13 casos-; Follas. 60.9% de -RA -25 casos- e 39% de -SE -16 
casos-) e descompéllsase a favor de -RA en Follas nos significados non irreais. En 
cOfl.xunto, parécenos que os feitos apuntan a un uso pouco espontáneo e que trata 
de nOll deixar na sombra as formas en -SE. sobre todo ca significado de irreal, xusta
mente ande o galego en xerai aparece como ampliamente favorecedor das formas 
en -RA. Con todo, non poden absolutizarsc demasiado os datos, xa que os exemplos 
con que contamos non son certamente numerosos. 

4.1.1. A fom1a en . RA aparece fu ndamcntatmente en dous contextos: no esque
ma se tivera dera e en construccións desiderativas, nesta.s con exclusivioade. 

En Cantares hai 12 exemplos do PTO SUB -RA (25,5% do total dos usos irrcais 
da fonna) na construcción se tívera dera, por só un exemplo de -SE no tipo paralelo 
si tivese dera: Y un Dios ó mesmo demo se lOrnfIra / Si tomando á figura de banquei
ro / Rcmexése diñeiro e mais difieiro. (25, p. 143, v. 215-217). En Follas, poLa contra, 
as fonnas -RA/·SE equilíbranse máis neste tipo, p01S hai 6 exemplos de se tivera dera 
e outros 2 en que na apódose vai unha forma distinta do APTO, e 1 de se tivese dera, 
máis outros 3 en que na apódose non vai o APTO (en total, 32% de tivera e 31,2% 
de riyese): Si m'o desen inda pode / Que pouco a pouco o bebera (IV, A probiña ... , 

p. 183, v. 280-28í, vid. tamén lIJ, N71ay peor. ... p. 87, v. 163-166). Para exemplos 
de se tipera dera remitimos ó tipo J do APTO. 

En oracións non cond icionais, seguidas ou non do APTO (tIPO [1 desa forma), os 
exemplos recoilidos non son máis ca 2 en Cantares: Qu'anque falar quixeras / (. .. ) / 
Quísais che preguntaran (21, p. 113, v. 139-148; para o outrO cxemplo, vid. tipo ][ 
do APTO). 

4.1.2. En consrruccións desiderativas, encabezadas case sempre por quen, se, 
nunca, axoJri, a forma en -RA é a única que aparece. I-lai 19 exemplos deste til)O 
en Cantares (40,4%, 4 dejes en pasado) e 1:2 en Folias (4So/0 , 2 en pasado). A cons
trucción é especialmente frecuente co tipo iquen foral. do que reunimos 5 exemplos 
en Cantares e 3 en Follas. Vexamos ,1Igúns exemplos: Cantares: ¡Meu Dios l iquen 
frolifia fora, / Das d'aquelas ... (9, pp. 53-54, v. 61·62), ¡Ay quen fora riquíño un soya 
dial (25, p. 139, v. 145; outros exemplos con iquen foral: 17, p. 89, v. 6364: 19, p. 
100, v. 31-32, e v. 33-34, este de iquen fixera!; con ¡quen pOideral' .3, p. 15, 'l. 47· 
48; 33, p. 204, v. 33-34). Follas.' Quen fora pedra, quen (ora santo / L)'os qu'uli ha¡ 
(ll, Amigos l'ellos, p. 63, v. 22-13; outros exemplos: IV, En Comes. p. ~03, v. 36: V, 
Eu levo. .. , p. ~31, v. '27-30, este último de ,quen me dera ser.'). Outros tipos en Can· 
tares: con se.' Si souperas qu'estrañer;:a, I Sí souperas que so/rir (JC), p. 99, v. ll-í2; 
vid. tamen 24. p. 1 ~6, v. 21-22, e 35-36; 25, p. l:í 1, v. 53-60); outros casos: Deixo, 
en .tin, canto ben quem ... / iQue pudera non deLwr l (J 5, p. 80, v. 27-28: vid. tJmén 
1 J, p. 60, v. 16: 28, p. 161, v. 82). En Follas. ¡'.'ii as vírades que va/entes / S 'amos
tran n'a loita as nenas! .. (IV, A probifia .... p. 179, 'l. 157-158), ¡Houber~, e que 
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saíra! ... mais non, déntro te levo: (IIJ, Nin as escuras!, p. 92, v. J9; os demais exem
plos figuran en m, N'hay peor ... , p. 82, v. 29-30: IV, A probiña. .. , p. 184, v. 296-
298; m, Na tamba d'o xenera/..., p. 117, v. 79-81; V. Dend'aqui vexo ..... p. 241, v. 
25-26;II,Cadanoite .... p.34.v. 2-5). 

4.1.3. O PTO SUB ·SE é, pola súa parte, relativamente abundante na construc· 
ción cal se, eomo se. En Cantares hai 5 exemplos deste tipo con ·RA (curiosameJ1te 
4 en pasado) e outros 5 con ·SE (1 pasado). estes todos con fose: porcentualmente, 
os 5 exemplos de ·RA representan o 10.6%, os 5 de ·SE o 38,4% dentro dos signjfj· 
cados irreais das respectivas fonnas. En Follas hai só un exemp!o con ·RA e 8 (50%) 
eon .SE, 6 deles en pasado. Exemplos de Cantares: Por eso se derretwn, / Cal si for~n 
de manteiga (6, p. 38. v. 139·140; outros casos: 6, p. 34. v. 35·36; 17, p. 88. v. 29·30; 
20. p. 104, v. 71·72;A gaita gallega, p. 172, v. 61); Qu'aboj'é qu'en todo pican/ Co
mo si fosen pementa. (20, p. 37. v. 107·108; vid. tamén 6. p. 34. v. 20·21; 6, p. 41, v. 
210·212: 16, p. 85. v. 48; 24, p. 126, v. 41·42). Exemplos de Follas: Oyeuse un-ha 
carcax ada / Cal si d'o inferno saiTa: (V. No craustro. p. 243, v. 37.3S); Pesaba en 
min á tristeza / Cal se m 'enterrasen viva. (HI, Tristes recordos, p. 128, v. 53-54;'vid. 
tamén 1, Follas Novas ... , p. 6, v. 1-4; III, Era n'o mes ... , p. J35, v. 69·70 e 74·75; IV, 
O encanto .... p. 194, v. 134·135; IV, San Lourenzo, p. 207, v. 21·22; V, O sol fun ... , 
p. 245. v. 34; V, As Torres. p. 257, v. 95). 

4.1.4. En constrLlccións distintas das mencionadas, isto é. co PTO SUB en con
texto de mundo irreal xa creado. en oposición e alternancia, por conseguinte, co In
dicativo, as mostras de ·RA e ·SE están bastante equilibradas entre dejas: en Cantares 
haj 9 exemplos (2 pasados) de ·RA e 6 de ·SE (I pasado); en Follas 3 e 3 respectiva· 
mente: Cantares: Con mil amores chti dera / ( ... ) / Hastra que mais non quixeras 
(20. p. 101. v. 6-8), Eu ben quixera, é verdade,./ Que mais boniteiras foran, I Eu ben 
qUb:era' que nelas / Bailase ó sol e' as palomas! (. .. ) / Que nelas eraras se visen (35, 
p. 213·214, v. 13-J9; outros exernplos de -RA e ·SE en 17. p. 90, v. 73-76; 20, p. 
102, v. 39-40; 23. p. 122, v. 30-34; 21, p. 113. v. 139-148; 20. p. 105. v. 107·110; 
3, p. 17, v. 104-109). Follas: A todos ... ¡ay! quiXera / Que asi á sorte o fiXera (Ill. 
Era n'o mes ... , p. 133, v. 19·20; vid. tamén 1II. Na tamba ... , p. 116, v. 45-48; IV, 
p. 183, v. 280-281); Qu 'esta noite tan grande non fora / Que durase ... e durase (H, 
Cada noi te ... , p. 34, v. 2.3; tamén II, Lua deseo! orida, p. 65. v. 3.4). 

4.2. No que levamos dito viñernos tratando de diferenciar entre usos pasados e non 
pasados. Dunha recapitulación numérica resulta que hai 17 usos pasados do APTO 
irreal en Cantares (23,9%) e 15 en Follas (35,7%); 12 do PTO SUB irreal en ·RA e 
4 de ·SE (25,5% e 30.7% respectivamente) en Cantares, e 4 (16%) e 6 (37.5%) de 
·RA e ·SE respectivamente en Follas. En todos estes casos, Rosalía válese sempre. 
de acordo co uso galego xeral, das formas simples, pero por 2 veces usa houbera + 
participio. Nun deses exemplos trátase do APTO irreal: ¿A quen que fose de mu
ller nacido, / A que mortal criatura / N'a houbera contrubado e seducido? (Follas, 
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IV, O encanto ... , p. 194, v. 127-129). No outro exemplo ternos un PTO SUB irre<tl.: 
¿Por que alá loches, meu ben? / Nunca tal houberas feito' (Cantares, 28, p. 161, v. 
81-82). 

En vist~ da situación no galego actual e do seu propio uso xeral, hai que convir 
en que se trata de casteJarüsmos, deixando a un Jada que fora ou non consciente deles 
a mesma Rosalía, e que os utilizara ou non con intencións estilísticas. Máis sOTpren· 
dente cós casos mencionados, por máis innecesarios, son ainda outros 3 exemplos 
de houbera + participio co significado do APTO non irre~J, isto é, pasado no Plano 
Inactual. Todos se achan en Follas: Gustar d'a froita que coidad'lwubera l (1Il, Na 
tamba ... , p. 114, v. 11); Retorcerons'as ondas po-la area / Incitand'ó eoitado / A 
dar /in ¡j pelea / Que houbera n'o seu pelta encumenzado (lIJ, Era n'o mes ... , p. 
135, v. 88-91); Por eso dand'b olpido / As penas que m 'ou beran COIlSum ido I Dendes 
de que naeera / Via á terra y ó ceo, cor d'esperanza (IV, O encanto ... , p. 190, v. 
23-26) 

4.3. En resume, aínda que a estructura se tivera dera segue sendo importante e o uso 
de -RA mantén a exclusiva nos enunciados desiderativos, compróbase un cerro aumen
to de -SE en Follas, sobre todo na construcción cal se e mais en condicionais con se. 
Para mellar compraba-las ten dencias de Rosalía respecto do uso de -RA e -SE, fixemos 
unh.a lectura dos prólogos de Cantares e Follas, co resultado de 4 excmplos de -SE en 
cada unha das obras por ningún de -RA. No seu libro en castelán En las orillas del Sar 
h.aí <) exemplos de -RA (deles, 8 irreais) e igual número de -SE (dcles, S irreais). En tó
dolos casos se constata un es[orzo de RosalJ"acn contra dunha merma forte da forma en 
-SE: crcmosqueesle esforzo resulta aínda máis confirmado polos seus propios usos erró
neos. No exemplo seguinle, Y un Diosó mesmodemo se tornara I Si tomando á jigurade 
banqueiro / Remexése diñeiro e mais diñeiro (Cantares, 25, p. 143, v. 215-217) a for
ma tornara, correcta, está posta en lugar dun anterior e primitivo tornase, como indi
ca claramente a rima con compraee e nace: esa fomla tomase sería certamente inco
rrecta, pois a construcción esixe aí ü Indicativo (tornara, tornada, tomaba). Tarnén 
no seguinte exemplo encontramos unha igualación falsa enrre a fonna en -RA do 
APTO irreal coa forma en -RA do PTO SUB, só esta substituíble por ·SE: 

-Mais en tanto ti dormias 
Canten teime con mirarte, 
Qu'asi sorrind'entre sañas 
Coidaba qu'eras un anxel, 
E non con tanta pureza 
O pé d'un anxe! velase. (Cantares, 4, p. 23, v. 43-48) 

Aquí velase está por velara en can to APTO irreal, sustituíble á súa vez por ve
lada e mesmo velaba: "mireite, veleite, e non velaria (velara, velaba) con tanta pureza 
ó pé dun anxo". Tamén neste caso o tipo de oración en que vai velase esixe necesaria
mente o Indicativo. Temas, poís, que Rosalla, carente dun sentido ciara das posibili
dzdes e límites do PTO SUB -SE, e quizás leVada ó tempo do desexo de non deixala 
esquecida, igualouna falsamente a -RA en casos en que esta última era de Indicativo. 
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Evidentemente, o salto estaba facilitado por tratarse de significados irreais, contex
tos en que as formas en -RA e -SE, trat.ándose da creación dese mundo irreal, alternan 
libremente. Estc proceder de Rosalía non é nela un caso aillado; dentro do propio ver
bo atopamos algo semellante no Futuro de Subxuntivo. Os tres exemplos que 8nota
mas en Cantares e cando menos a metade dos 16 recoJJicJos en Follas son usos erró
neos dcsta forma verbal. 

5. Parece lexítimo, despois deste recorrido, acabar conclu{ndo que en Rosalía hai un 
certo Jescxo de utilizar marcadamente as poslhilidades de escolla entre as diferentes 
formas verbaís ofrecidas polo sistema verbal galego, tanto na expresi6n da irrealidacJe 
no Indicativo coma no Subxuntívo. 

Esta conclusión permite enlazar, á súa vez, cun par de problemas que non fare
mos máis ca esbozar. Rosalía, pala calidade innegable da súa obra, é un fito na historia 
da lingua gaiega. Rosal ía rompe tanto nos temas coma no seu tratamento poético con 
certas prácticas costumistas e apegadas ó localismo, vulgarizadoras, que mantiñan a 
literatura galega nunha posición secundaria e folclórica respecto da castelá, concebida 
esta por eses autores como "verdadeira literatura". Estas limitacións non o eran pro
piamente da literatura, senón do seu vehl·culo expresivo, eran límites que estes autores 
!le impoñían ideoloxicamen te ó galego. Non concebían o galego como unha lingua 
(literaria) plena e polo tanto tampouco era unha literatura plena a que o idioma expre
saba. Contra esta concepción, a obra poética de Ros~ll·a sitúa de súpeto a literatura ga
lega á par <;Ioutras literaturas nacionais, sitúa de golpe o galego, na poesía, no mesmo 
plano, por exemplo, có castelán. Rosalía defendc na practica, e é de prácticas que es
tamos falando, unlla concepción do gaJego como lingua literaria (poética) plena, ili
mitadamente apta. E o seu esforzo, a creación dunha tradición literaria galcga. en
contrará eco e con tinuación nos grandes escritores galegos que a sucederon. 

Mais todo isto non sen que a propia práctica de Rosalia mostre algunhas contra
diccións na súa Concepción do galego. Por unha banda está a cuestión do cam bio de 
lingua de Follas Novas a En las orillas del SaT, sen esquecermos ademais que usa o 
galego só na poesia. Por outra banda está a cuestión do tipo de lingua empregado, 
do tipo de galego que defende. Na escolla das formas verhais irreais constatamos unha 
certa preocupaclón polas formas língüístlcas empregacJas. aspecto en que de certo 
non roi historicamcnle a primcira dentro da literatura galega. Os mesmos usos abusi
vos de certas forlllas mencionadas Illáis arriba confirman esa preocupación. Que, e 
velaí o problema, contrasta ó tempo coa aparición de castelanismos (como é sahido, 
non limitados ós aquí sinalados para o verbo) en coexistencia coas formas propiamen
te galegas dentro da súa obra escrita ne,ta língua. 


