Muxía e Rosalía. Rosalía e Muxía.

1. Os Abente en Muxía.
Sempre nos dixeron, e podémolo ler en moitos textos sobre a nosa escritora nacional, que
Rosalía veu a Muxía en compañía da súa amiga Eduarda Pondal, que aquí as dúas colleron o
tifo. Como consecuencia morre Eduarda e Rosalía ten que pasar un tempo en Muxía. Esta
estadía forzosa vaille permite recoller información para a ambientación da súa primeira novela
La hija del mar, que publicará en 1859, é dicir, seis anos despois de estar en Muxía; tamén vai
xuntar material para a elaboración dun poema, que logo formaría parte do seu primeiro libro de
versos, Cantares gallegos, poema que apareceu publicado un ano antes que o libro, en 1862
no Álbum de la Caridad.
Sen dúbida, Rosalía veu a Muxía porque era amiga dos Pondal. Coñecíaos de Compostela,
con eles partillaba inquedanzas intelectuais, idearios sociais e vivenciais. Lembremos que
saiamos dunha crise tras un levantamento que, por vez primeira, poñía a Galicia nun primeiro
plano político e reivindicando o seu papel diferencial. Neste contexto medra a efervescencia
cultural e política e, deste ambiente, participaban tanto Rosalía como Eduardo Pondal. O
levantamento de 1846, lembremos, é unha data clave na primeira etapa do nacionalismo: o
provincialismo, pero rematou cos fusilamentos de Carral, os coñecidos como mártires de
Carral.
Especialistas rosalianos teñen afondado nesta amizade entre Rosalía e os Pondal. Non vou eu
andar camiños xa andados por outros e nos que pouco ou nada novo tería que dicir. Tan só
lembrar, sobre esta amizade, algo que escribira nunha carta Rosalía a súa amiga Eduarda
Pondal. Nesa misiva, cargada de crítica ao machismo dominante, Rosalía recoméndalle a
Eduarda que non publique nada, que os homes non entenderían que unha muller á que ven
todos os días na súa vida normal sexa tamén escritora, algo que lle racharía os esquemas
mentais e miraríana “peor que mirarían al diablo”. Nesta carta lemos igualmente: “pero tu sabes
quien soy, conoces hasta lo íntimo mis sentimientos, las aficciones de mi corazón, y puedo
hablarte” (Anónimo 1944: 127); é dicir, parece que se coñecían ben, coñecemento que tiña que
vir de compartir ideas e inquedanzas e dunha boa comunicación entre ambas mulleres. Pode
estrañar unha amizade deste tipo entre unha moza de dezaseis anos e unha muller camiño dos
vinte e cinco, pero Rosalía era, como di García Martí, ”más mujer por el cuerpo y el desarrollo
físico que por la edad”, que nestes momentos, entre a adolescencia e a xuventude, sufre unha
transformación do seu carácter, tornándose seria e triste (García Martí 1952: XXXIX).
Tamén se dixo sempre que Rosalía veu Muxía para pasar a romaría da Barca. Para uns, como
Murguía en Los Precursores, esta romaría celébrase en agosto, para outros o 8 de setembro;
tampouco son estas, como se ten dito, as festas patronais. Muxía debe ser un dos sitios que
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menos celebra a festa da patroa oficial, que si é en agosto, como en tantos outros lugares de
Galicia. A romaría da Barca celébrase en setembro e, como dicimos aquí, “a Barca non baixa
do nove nin sube do quince”, é dicir, o domingo da Barca é entre o nove e o quince de
setembro. E a romaría da Barca é a festa principal de Muxía.
Dicimos que Rosalía vén a Muxía cos irmáns Pondal. Intentaremos agora ver a relación destes
con Muxía.
Os Pondal viñan a Muxía porque tiñan aquí un tío e varias e varios curmáns cos que mantiñan
unha estreita e intensa relación familiar que, mesmo, non rachou cando, anos máis tarde, en
1909, o poeta Eduardo Pondal se queixara da súa curmá, a muxiá Eduarda Abente Lago. Esta
muller era entón a herdeira da casa dos Pondal en Ponteceso, xunto co seu marido José
Valdés, que a herdaron de Cesáreo Pondal e da súa irmá Josefa, pero o bardo pensaba que a
casa era súa e os seus donos legais uns usurpadores:

“….aquí están ya, procedentes de los madriles, Eduarda y su hijo; y es probable que
pronto aparezca por ahí, pero para que la cosa se haga más redonda lleva consigo el
séquito de su hermano Don Victorino, el de su cuñada y sabe Dios de quien más.
Está visto que los hados permiten que esa mi casa se me llene de huéspedes que yo no
he convidado y sin contar para nada con mi voluntad, con la cual deben contar todos
mientras yo viva.
…. Y como yo sé que Eduarda no mira sino aquello que le conviene y los demás que los
parta un rayo…” (Ferreiro 1991: 221)

Na carta Eduardo Pondal fala do seu curmán Victorino como un dos que “invadían” o seu
espazo domestico. Que Victorino estivo en Ponteceso dínolo nun seu poema:
Estou na terra de Ponteceso,
Frondoso berce do meu curmán
Galaico bardo de moita sona,
Cantor do triste preso de Orán.

Todos temos escoitado que Eduardo Pondal estudou un tempo na casa dun parente en
Nemiña. Esta estadía quedou reflectida en varios dos seus versos e mesmo hai quen pensa
(Toba 1985) que o poema “E ti, campana d´Anllóns” está inspirado nunha historia que lle
contaron ao Bardo en Nemiña e non nas campás de San Fiz de Anllóns, ao pé do seu
Ponteceso natal. A historia sería a de Xan Moreira, veciño de Talón, quen estivera preso nas
cadeas de Orán vinte e oito anos e, alí, sentiría morriña da súa terra, da moza da que estaba
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namorado, da nai e da liberdade, morriña que focalizaría no son das campás da pequena
igrexa románica de San Cristovo de Nemiña. Quixemos buscar e comprobar este dato
histórico, mais non demos con el. Esta historia, e outras, escoitaríaa o Bardo “ó abrigo do vento
circio /sentada ó pé dos valados” do casal de Nemiña.
Así que os Pondal viñan con frecuencia por Muxía á casa dos Abente. Quen eran estes?
Segundo Felipe Valdés Hansen os Abente proceden da xa citada freguesía de San Fiz de
Anllóns. O apelido Abente pode ser a galeguización ou castelanización dun apelido do norte de
Europa, de Abent (Valdés Hansen 2008: 390). O primeiro Abente coñecido é Andrés Abente
Costoia, quen morre en 1748, e casara con Ánxela Varela Rodríguez. Un fillo destes, Ignacio,
vai casar en Laxe con Xosefa Vales Calo, filla do administrador das rendas reais (Valdés Parga
2009: 176), un traballo que vai desempeñar o Ignacio Abente, traballo que permitía, nunha
sociedade estamental, unha certa posición social e económica. O seu fillo Isidro Abente Vales,
é dicir, o terceiro Abente que coñecemos, segue co traballo do pai e coa administración do
alfolí, o almacén da sal, e vai casar cunha cormelá da estirpe dos Mourelle, con Rosario Chans
Mourelle. Este casal vai ter varios fillos, se non me equivoco serán once, aínda que tres van
morrer ao pouco de nacer; segundo Valdés Hansen (2008: 390) terán cinco fillas e catro
varóns. Un destes fillos, Leandro, virá casar a Muxía; unha filla, Ánxela, vai casar cun Pondal,
con Juan Pondal Frois, establecéndose en Ponteceso, sendo os pais de Eduarda Pondal, a
amiga de Rosalía, como tamén do poeta Eduardo Pondal e de Cesáreo, o verdadeiro “creador”
da vila ao pé do Anllóns. Outro destes Abente de Laxe, de nome Eduardo, irmán de Leandro e
Ánxela, será crego e fará versos, pero “de quen sóo quedan recordos entre os máis vedraños
da familia” (López Abente 1965: 17). Si quedan estes versos:
“Sentado al sol y al sereno.
Aquí estuvo Eduardo Abente
Feliz sea eternamente
En otro asiento más bueno.

Os versos están gravados na pedra dun banco na horta da reitoral de San Amedio de Bamiro,
onde foi párroco entre 1830 e 1854. Hai tempo estivemos buscándoos, mais as silvas non nos
permitiron dar con eles. Os versos teñen a data de 1849 (Lema Suárez 2002). Tampouco
atopamos a súa partida de bautismo. Dise que naceu en Laxe en 1801, mais revisamos o
arquivo parroquial e non aparece a súa partida de bautismo nese ano nin nos inmediatos. A
primeira partida que atopamos dun Abente Chans é a de Ánxela, que nace en 1803 e ten como
padriño a Ángel Yrriberi da Coruña. Miramos na parroquia da nai, por si esta fora parir alí, pero
tampouco. Pero estamos seguros de que é o máis vello dos irmáns.
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Eduardo aparece como padriño doutra irmá, de Eduarda, quen nace en 1813, polo que é de
supoñer que o padriño xa sería algo grandiño. Este crego tamén vai ser padriño do seu sobriño
Eduardo, o Bardo. Entón preguntámonos, como fai Lema Suárez: “¿Sentaría tamén nel [no
banco] o noso bardo, ó sol e ó sereno, polo menos entre 1849 e 1854?” Estaría alí tamén
Rosalía de paso cara a Muxía? Son preguntas que, de momento, non podemos contestar.
Temos, pois, un Abente casado en Muxía. E, con quen casa?
Leandro era médico, procedía dunha familia acomodada e vai casar cunha muller procedente
doutra familia de igual ou semellante condición e posición. Esta muller é Manuela Lago Díaz.
Casan no santuario da Virxe da Barca o 6 de xuño de 1840. Abrimos aquí un paréntese para
dicir que o de casarse no santuario da Barca, algo que agora parece moi normal, -o raro é non
casarse na Barca-, non se fixo até ben andado o século XIX. Até entón a xente non casaba na
Barca e casaban pola mañá, ao abrir do día. Por exemplo, Gonzalo López Abente, que casa o
20 de setembro de 1909, faino ás oito e media da mañá, unha hora que hoxe nos parece,
cando menos, intempestiva. Como tampouco había mulleres que levasen o nome de María da
Barca. Hoxe é normal que as mulleres de Muxía se chamen Barca. Que eu coñeza, a primeira
muxiá que se bautiza co nome de María da Barca, faino no ano 1904. Era filla de Francisco
Balboa e María Fe López Abente e, ademais de María da Barca, levaba o nome de Bibiana. O
padriño desta moza foi o noso poeta Gonzalo López Abente, tío materno da bautizada. A
madriña foi unha irmá do pai. Pasarían moitos anos, decenios, até que volva aparecer unha
María da Barca nos libros de bautizados da parroquia de Muxía.
Seguimos falando da muller de Leandro Abente Chans, de Manuela Lago Díaz. Nace en 1819
e morre, en Muxía, en 1900. Era filla de Vicente Lago, natural de Caberta, que era o
administrador dos alfolís na vila de Muxía. Polo tanto, tiña un traballo e unha posición social
parella á do seu consogro, movíanse no mesmo chanzo social. Temos unha referencia de 1817
na que se di que era “administrador de las salinas”, e sabémolo porque el e a súa muller
apadriñan a un neno, que se vai chamar Vicente de Santa Bárbara, fillo dun catalán chamado
Antonio Fábregas. Supoñemos que este Fábregas era un home de negocios afincado en
Muxía; estaba casado cunha muller tamén de fóra, Francisca Torres, oriúnda das terras de
Valdeorras. Vicente Antonio Lago aparece como alcalde de Muxía en 1838. Máis adiante
aparecerá nalgunhas partidas de bautismo dos netos, os fillos de Leandro e Manuela, como
residente en Calo (Vimianzo), supoñemos que xa ancián foi vivir cun fillo crego que estaba alí
de párroco, con Francisco Nicanor Lago.
O pai de Vicente, Francisco de Lago, fora administrador das rendas do conde de Altamira na
xurisdición de Corcubión. Non eran, pois, uns labregos ou mariñeiros como eran a inmensa
maioría da xente entón aquí. Cando morre, en 1820, Francisco é enterrado na capela maior da
igrexa de San Fiz de Caberta –por entón non había aínda cemiterio– e o crego anota que era
“factor que ha sido de las rentas del exmº señor conde de Altamira del Partido de Corcubión”.
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Hoxe agradecemos que o crego anotase estes datos, pois sabemos algo máis desta persoa,
pero era unha proba de clasismo, pois os demais mortos da parroquia, como doutras, semella
que non tiñan oficio nin beneficio. Ás veces pódese dicir que a falecida era xornaleira, pobre de
solemnidade ou panilleira, pero sempre como algo que rebaixa a categoría desa persoa. Anos
despois, en 1900, cando casa Manuel Lastres, “Don Manolo” ou “o Millonario” como era
coñecido en Muxía, con Josefa López Abente, o crego anota de Josefa: “Oficio: carece de él ni
le hace falta”.
A muller de Francisco, María, a nai de Vicente, aparece nalgúns documentos cos apelidos da
nai, García de Oreiro, e noutros co do pai e co da nai. Así, unhas veces é María García de
Oreiro e, outras, María Calo García. Viña da pequena freguesía de San Tirso de Vuiturón.
A nai de Manuela chamábase Isidora Díaz Díaz e procedía do pobo de Los Hinojosos, na
provincia de Cuenca, xa nas terras da Mancha. Sabemos que o seu pai se chamaba Juan Díaz
e a súa nai Ana Díaz. Como chegou até aquí? Non temos datos ao respecto. Manuela terá,
cando menos, unha irmá: Mª Dolores Eugenia.
Na familia Lago había varios cregos. Un xa o citamos e estaba en Calo (Vimianzo), quen
aparece apadriñando en 1843 e en 1847 a un fillo e unha filla de Leandro Abente e Manuela
Lago, a Isidro Agustín e a Filomena Mª Josefa. Cristovo e Vicente exercen en Nemiña e
Touriñán. Non puiden comprobar e non sei si estes cregos son irmáns entre si ou tío e sobriño.
Tanto Cristovo Lago como Vicente, que asina como Vicente Lago Romero, aparecen durante
varios anos asinando xuntos ás partidas nos libros parroquiais. É dicir, debían estar os dous
levando esas pequenas freguesías de Touriñán e Nemiña, as freguesías máis occidentais do
país.
Había un cuarto crego, Juan Lago, quen morreu en Caberta en 1839, “de resultas de un humor
escinnoso [sic] qe le salió en el lado derecho de la cara”, como se di na súa partida de
defunción e débese referir a un cancro escirroso. Este crego vai ser o padriño de Manuela,
quen é bautizada o nove de xuño de 1819. Na partida aclárase que é tío da nena e residente
en Caberta.
Pero non eran estes os primeiros cregos da familia, pois antes xa houbera outro, Antonio Lago.
Era irmán de Francisco Lago, polo tanto tío de Vicente. E aínda pode haber un sexto, un tal
Antonio de Lago, párroco en Canduas, pero que aparece de padriño en Caberta na voda dunha
Andrea de Lago.
Co crego Cristovo sería con quen Eduardo Pondal estudou latín e a Quinto Curcio, como nos di
nun coñecido poema. Este crego exerceu en Nemiña, cando menos, até 1872. Da estadía do
Bardo aquí quedan numerosos testemuños na súa poesía, como no poema no que cita aos
seus compañeiros:
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Lastres era de Mugía,
A areosa, a seca a triste;
Leis era de Suxo e Ocampo
Da terra de Villarmide;
Leis Busto, de Coucieiro,
Barrentos, de Morpeguite;
De Corcubión os outros.

Todos estes mozos estudarían na casa deste crego, sita en Vilela de Nemiña. Hoxe é coñecida
como a casa do Rexo. A casa actual é resultado da suma de varias edificacións, e a unha parte
aínda se refiren como “A casa do crego”.

A casa do crego Cristovo Lago en Vilela de Nemiña

O lugar de Vilela aparece en varios poemas como Os Casás que están “ó pé do monte da
Croa”:
Os Casás están ben sós,
Só de longe ven o mar.

Pero a residencia do Bardo non estaba nesta casa de Vilela. Paraba en Queiroso, onde os
seus parentes, os Abente, tiñan un “lugar” e onde aínda hai unha casa que se di “A casa de
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Pondal”. Supoñemos que esta propiedade era dos Lago e despois pasou a ser chamada dos
Abente ao herdaren estes; como aínda hai en Nemiña “O monte dos Abente” ou se lembran
varias propiedades en Touriñán que “eran dos Abente”, pero non sempre eran dos Abente de
Muxía, porque despois os Abente tamén se espallaron por outros lados, como Corcubión,
cando Filomena Abente Lago casa cun Recamán, pero iso deixarémolo para outro día.
Quédanos por indagar na orixe destas propiedades, pero supoñemos que ten que haber unha
relación directa co cobro de rendas.

A “Casa de Pondal” en Queiroso, coa súa eira e cabazos

En Nemiña o Bardo empapouse de topónimos que irán saíndo despois nos seus versos, algúns
como personaxes míticos e heroicos: a “engañosa Morpeguite”, “a fada Baltar”, “a caterva
d´Agar” e “o roxo Porcar”; ou referencias a lugares como “Vasilveiro é verde e fresco”, “ouh
brañas de Armear”. Todos topónimos muxiáns, agás Porcar, que é de Cee, pero está próximo a
Nemiña e Vaosilveiro. E, cando estaba na casa do seu tío, na vila de Muxía, vería “a luz do
cabo Ougal”, pois o primeiro faro é de 1854, o actual de 1896.
Leandro, quen xa a comezos da década de 1850 formará parte da corporación municipal e no
ano que chega Rosalía a Muxía aparece como un dos maiores contribuíntes, vai ter coa súa
muller Manuela, segundo as nosas contas, os seguintes fillos:
Ezequiel José Benito, que nace o 3 de abril de 1841 en Corcubión. Foron os padriños a tía
materna Dolores Lago e o seu marido Ramón Canosa, veciños de Corcubión. Na partida dise
que o pai era natural de Laxe e residente na de Muxía; a nai residente na de Corcubión o que
nos fai supoñer que tamén tiñan alí casa pola relación coa administración da xurisdición.
Ezequiel estudou medicina en Santiago (1857-1863), onde, no curso 1859-1860 coincide nas
aulas co pai, que quería facer outra especialidade, a de cirurxía. Rematada a carreira ingresa
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no Corpo de Sanidade Militar, sendo destinado a diversas prazas militares de España e norte
de África. Foi o director do hospital militar da Coruña cando chegan ao porto da cidade
herculina os barcos cos soldados feridos e enfermos tras o desastre da guerra colonial de
1898. Estando en Málaga casa con Rafaela Escobar López, coa que terá sete fillos, pero só
dous chegarán á idade adulta (Valdés Hansen 2008: 391). Unha filla, Flora, casará con José
Lastres e bautizarán unha filla en Muxía. Outra filla, Elena, morre en Muxía aos 18 anos.
Ezequiel, cando queda viúvo volverá casar. Morre en Madrid en 1923.
Balbina Josefa Francisca. Nace o 2 de abril de 1842. Vai casar con Daniel Bermúdez Loureiro,
notario orixinario das terras de Mondoñedo. Daniel e Balbina son os país de Horacio
Bermúdez, o editor en Bos Aires, e na súa Edicións Muxía, do libro Decrúa de Gonzalo López
Abente.

Carta de E. Pondal a Horacio Bermúdez Abente

Isidro Agustín. Nace o 28 de agosto de 1843. Sabemos que foi tonsurado, que ía para crego,
pero morreu aos vinte e cinco anos. O padriño era o seu tío Francisco Nicanor Lago, párroco
de Calo.
Isidro Mª Hermenegildo, quen nace o 14 de abril de 1845. Na acta de bautizo só aparece a
madriña, a tía Dolores Lago.
Victorino Juan Ramón, quen nace o 4 de xuño de 1846. A madriña é Eduarda Pondal. Casa
con Isabel Myskowzki Argaña. Serán os pais de Balbina, a muller de Gonzalo López Abente.
Balbina será bautizada en Muxía cos nomes de Balbina Eduarda Francisca, o 13 de outubro
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de 1882. Victorino cando marcha emigrado por vez primeira, vai traducir ao español o poema
de Rosalía “Adios, ríos; adios, fontes”.
Filomena Mª Josefa, nace o 17 de setembro de 1847. O padriño volve ser o tío párroco de Calo
e a madriña será Josefa Pondal. Casa con Marcial Recamán Quintana, de Corcubión.
Victorino ou Victoriano Eulogio, nace o 9 de marzo de 1849. A madriña vai ser Eduarda Pondal.
Estudou medicina en Santiago entre 1869 e 1873. A solicitude de matrícula asínaa, por
indisposición do interesado, o tío Nicolás Abente. En setembro de 1872 non se presentou a un
exame e xustifícao cun certificado médico asinado por Eduardo Pondal.

Escrito de Victoriano Abente e certificado médico asinado por Eduardo Pondal. AHUS. Fondo universitario, expedientes
académicos

Balbina Anunciación,que nace o 23 de agosto de 1850. O seu padriño será Eduardo Pondal.
Julia María, nace o 4 de outubro de 1851. A madriña é Julia Pondal. Casa con Francisco López
García. Son os pais de Gonzalo López Abente. Francisco López vai dirixir, en 1884, un escrito
ao arcebispo para dicirlle que non entende as razóns do párroco de bautizar os nenos con
varios nomes. Quería que as súas fillas se chamasen simplemente Luz, unha, e Fe, a outra,
pero o crego púxolle á primeira María Concepción, polo que pide que se permita engadir eses
nomes nas partidas. Francisco será alcalde de Muxía en 1887.
Natalia Nicolasa Eduarda, que nace o 6 de decembro de 1852. O padriño vai ser o tío Nicolás
Abente e Eduarda Pondal a madriña. Casa con Joaquín López García. Este é irmán do xa
citado Francisco, quen casara con Xulia. Temos pois dúas irmás Abente Lago casadas con
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dous López García, polo que o apelido López Abente vaise repetir entre curmáns. Joaquín
morre aos 48 anos.
Natalia Niede, nace o 26 de xullo de 1852. Será a madriña, outra vez, Eduarda Pondal.
Eduarda María, nace o

9 de abril de 1855. A madriña será Josefa Pondal. Casa para

Ponteceso con José Valdés Díaz, que era de orixe asturiano.
Aquilina, que nace en 1856 e casa con Germán Romero López.
Víctor Leandro Manuel, que nace o 29 de maio de 1859. Casa con Dolores Romero Lemus.
Aquilino María Manuel. Nace o 21 de abril de 1861.
Vemos como o nome de Eduardo e Eduarda se repite dentro da xinea dos Abente. Vemos,
tamén, como Eduarda Pondal, a amiga coa que Rosalía veu á romaría da Barca, vai ser
madriña de dous fillos do seu tío Leandro, é dicir, madriña de dous curmáns seus, como tamén
serano outros irmáns dela. Esta relación de compadreo pode ser unha mostra máis dos
estreitos lazos entre os Abente de Ponteceso, é dicir, os Pondal, e os Abente de Muxía. De
feito, e como xa queda dito máis arriba, unha Abente Lago de Muxía herdará, xunto ao seu
marido, a casa dos Pondal en Ponteceso.
Para rematar este apartado, concordamos con Felipe Valdés Hansen cando di que os Abente
deron renome a unha localidade pequena e remota da Costa da Morte, como é Muxía (Valdés
Hansen 2005: 33), pois entre estes Abente hai que destacar ao poeta Victorino Abente, heroe
nacional do Paraguai, e ao médico militar Ezequiel Abente Lago, cuxo nome leva agora o
antigo hospital militar da Coruña.

2. Rosalía e Muxía.

Centrarémonos agora sobre Rosalía e Muxía. Xa se dixo que froito da súa estadía aquí son o
poema número seis de Cantares gallegos, unha “perfumada fror”, segundo Gonzalo López
Abente (1965: 16), e a novela La hija del mar. Non pretendo, non é o meu campo, facer unha
crítica literaria destes textos.
Pero, como chegou e foi a estadía de Rosalía en Muxía?
Seguramente Rosalía chegou a Muxía procedente de Compostela ou de Ponteceso. Non
importa, pois “todos os camiños na Virxe da Barca se veñen xuntar”, como di a copla popular.
O que si é que o camiño ou ben fíxoo a pé ou ben a cabalo nunha longa xornada. Nun artigo
Rivadulla Porta (1973) fai chegar a Rosalía a cabalo e agarrada ao “barudo peito” de Eduardo
Pondal. Noutro cabalo viría Eduarda, agarrada ao seu curmán Victorino. Non sabemos si esta é

10

unha licenza literaria do señor Rivadulla Porta ou manexaba datos que nós non coñecemos.
Pero o cabalo era o mellor medio de transporte entón por terra.
A pé ou a cabalo, chegar a Muxía non era cousa fácil. Os camiños eran difíciles. A rede de
estradas non existía, tan só unha rede de camiños rurais. Por exemplo, un pouco antes de que
estivera Rosalía en Muxía, pasou por aquí o viaxeiro inglés Richard Ford, autor dunha guía
para visitar España e publicada por vez primeira en 1845. Pois ben, fai unha ruta que sae da
Coruña cara aos baños de Arteixo, que se podía facer alugando un burro barato; despois
segue até Carballo, onde o aloxamento “is rude and uninviting” (algo así como descortés e
pouco atractivo). Desde Carballo fixo unha dura cabalgata de oito horas até Corcubión,
pasando ao carón das minas de ouro de Vimianzo (Monte del Oro Company), é dicir, de
Corcoesto (Ford 1892: 250). Este mesmo autor dinos que de Corcubión a Negreira hai outras
sete horas a cabalo, pero nesta última vila xa se podía coller unha carruaxe para chegar a
Santiago. Nunha edición anterior [manexo a de 1892] recoméndalle aos visitantes que se
informen ben e que collan un guía local, pois a xente por Corcubión son tan salvaxes como a
paisaxe na que viven.
Un século despois visítanos unha inglesa, Nina Epton, Chega desde Camariñas nun bote e,
desde alí, Muxía parécelle máis atractiva que a vila que deixa atrás. Desde o mar chámalle a
atención a “decapitada” igrexa sen campanario. O camariñán que a trae dille que un temporal
tirouno e os veciños decidiron que mellor no chan, non vaia ser que veña outro temporal e
volva tiralo. Cando chega a Muxía chámalle a atención un home de mediana idade e aparencia
solemne, vestido cun traxe negro e colo duro. Era “Don Abente” (Gonzalo López Abente) di, un
banqueiro retirado e poeta local, pero os seus libros non están en circulación polo que non
pode opinar sobre os mesmos. Supoño que esta imaxe do poeta de traxe paseando pola ribeira
entre os “pescos” atarefados nas súas faenas, sería algo que chamaría a atención.

Muxía cara a 1950 nunha fotografía da viaxeira inglesa Nina Epton
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Pero a mención aquí de Nina Epton é para dicir que as comunicacións cen anos despois da
estadía de Rosalía non melloraran nada. A viaxeira inglesa despois dinos que sae de Muxía no
“coche de línea”, que se ergue ás cinco e media para chegar a Berdoias ás sete e media. Alí
vai esperar varias horas por outro autobús que ven da Coruña, e que chega cun retraso de
dúas horas, para unha hora máis tarde chegar a Corcubión (Epton 1956: 107-110).
Dous detalles de dous viaxeiros para ver o duro que era desprazarse na nosa terra, moverse
dun sitio a outro. Detalles que podemos completar con outro local. Cando López Abente
estudaba en Compostela, -empeza o bacharelato no curso 1893-1894-, seica saían de
madrugada no cabalo e chegaban ao medio día ao lugar de Fontecada (Santa Comba), no
camiño de Muxía a Negreira despois do cruce da Pereira. Alí almorzaban, despois as irmás
collían cara a Noia e el e os curmáns cara a Santiago, para chegar contra a noite.
Os camiños eran malos. A este respecto un dato novidoso. Non moito antes de vir Rosalía a
Muxía a reivindicación local era a ponte sobre o río Castro na Ponte Constante. E o proxecto é
dun arquitecto de prestixio, de Miguel Ferro Caaveiro. Uns anos despois da visita de Rosalía,
Victorino Abente, nun poema datado en 1881, pedía ao deputado a Cortes por este distrito,
entre outras cousas, ”hacer una carretera /que con Santiago nos una”. A estrada faríase a
comezos do século XX. En 1901, nunha crónica en El Celta de Corcubión, Luís L. Abente dinos
que:
“… a pesar de la importancia y florecimiento que en esta villa ha alcanzado la industria
de la fabricación de encajes, carecemos de una mala carretera que facilite su
exportación.
La pesca, que aquí es abundante, no rinde las ganancias que debiera, también por falta
de comunicaciones; los marineros no cuentan ni con muelle para efectuar sus
operaciones de embarco y desembarco, ni con un mal puerto artificial donde
guarecerse en caso de necesidad”.

Outra maneira de chegar a Muxía era por mar. Rosalía, no poema mencionado, dinos que
moita xente que viña á romaría da Barca facíao en lanchas e botes con “feituquiñas velas”. No
século XIX, como na antigüidade clásica ou no medievo, o mar era a mellor vía de
comunicación.
Temos xa a Rosalía en Muxía e instalada, con toda probabilidade, na casa do tío da súa amiga
Eduarda, na casa de Leandro Abente. Esta casa, como outras de Muxía, estaba ao pé mesmo
do mar. Isto dínolo Victorino no poema “Volta pr´a terra” publicado en 1881 en El Eco de
Mugía:
Está o meu querido lar
Ó pe do monte Corpiño
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Junta da beira do mar.

A casa co balcón no pinchón era a dos Abente. Aínda estaba en pé sobre 1960. Foto Vidal

Naquel tempo, Muxía era unha pequena vila brandamente deitada no medio da ribeira entre a
Camposa, seca e árida, e os altos penedos do Corpiño, monte este que dá abrigo á vila dos
nortes xeados e reflectindo a luz e o calor ao medio día, por dicilo en palabras de Gonzalo
López Abente.
Por entón Muxía tiña poucas casas, como todos os outros pobos. O xa citado Richard Ford
dinos que Carballo tiña entón só 85 casas. Muxía tería algunha máis. Eran casas pequenas,
dun andar a maioría, cos tellados cubertos de pedras para que os ventos non marchasen coas
tellas. Un censo feito en 1920 dinos que as casas eran 349, das que 192 eran terreas, 145 de
dous andares e só doce de tres andares, unha altura entón excesiva. As casas debuxarían
unha traza urbana aparentemente complicada, pero intelixentemente adaptada ao terreo, traza
de “tortuosos caminos que conducían a la playa” (Castro 1980: 23), pois a praia era o centro
vital da vila. O porto, proxectado en 1791 polo enxeñeiro Eustaquio Giannini, seguramente
aproveitando a súa estadía na restauración da Torre de Hércules, non foi construído.
Realmente o primeiro peirao foi o que constrúe Manuel Lastres sobre 1906, unha rampla para
uso propio. Por certo, neste proxecto, tamén solicitaba levantar un “curadillo de congrio”, un
secadoiro que ía colocar na desaparecida Area da Cova, entón un extremo da vila. Pero o
proxecto do secadoiro de congro non foi a diante, seguramente por denuncia dunha veciña por
estar cerca das casas.
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Plano no que se sitúa a “Rampa de don Manolo” e un secadoiro de congro, que non chegou a levantar. 1903. A.G.A.

Muxía podía ser definida como unha terra que mostraba “un aspecto desolado y salvaje de las
comarcas estériles, en cuya tierra no brotan jamás ni arbustos ni verdura”, “un país desierto” ou
“un país estéril” (Castro 1980: 36, 107 e 109). A vila de Muxía tivo, até recentemente, un
problema crónico: a falta de auga potable. Este é un problema que se ve reflectido nas actas
municipais, pero tamén é unha preocupación que aparece en crónicas xornalísticas. Así, Luís
López Abente escribe no xornal El Celta, de Corcubión, en agosto de 1901:
“Aunque parezca mentira, ¡no tenemos fuente! Viéndose obligado el que quiera obtener
el agua a impetrar el consentimiento de algún amigo privilegiado que tenga pozos que
le surtan del precioso líquido….”.

Esta paisaxe tivo que impresionarlle fortemente a Rosalía, que viña dunhas terras máis
“suaves, melancólicas, silenciosas e íntimas”, das terras de Iria “cargadas de perfumes de
pinos y de prados, pero también de las glorias del pasado”, como nos di García Martí (1952).
Aquí, en Muxía, “no se escucha más que el silbido del viento y de unas olas siempre en lucha”.
O vento obriga a que as pequenas hortas estean protexidas “por elevados muros” e malamente
conservan “a duras penas plantas raquíticas y agostadas por los torbellinos de arena que se
levantan con la tempestad y las aplastan bajo su peso” (Castro 1980: 36). Todo isto lévaa a
dicir que “aquel paisaje, uno de los más desolados y tristes que pueden hallarse en Galicia”,
ten “cierta ruda belleza” (Castro 1980: 37).
Pero Rosalía non nos fala só da vila de Muxía, pois vai até o antigo priorado de Moraime,
topónimo este que escribe co i grego, e vai por un tortuosos camiño,seguramente por Figueiras
cara ao Oruxo. Descríbenos entón unha casa rodeada de laranxeiras e limoeiros cunha alta
tapia que circunda os xardíns, casa que destaca sobre as súas veciñas, “de aspecto lúgubre,
llenas de pobreza y faltas de todo lo que puede hacer agradable la vida” (Castro 1980: 110).
Esta casa, na novela é a casa do malvado e que acaba ardendo, pensamos está en Labexo e
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pertencía a unha familia, os Leiro 1 , tamén emparentada e relacionada cos Abente. Esta
referencia pode ser unha proba de que Rosalía non estivo encerrada sempre na vila de Muxía.
En case toda, ou en toda, a bibliografía de Rosalía que fala da súa estadía en Muxía, por
exemplo Carballo Calero (1959), se nos di que aquí Rosalía e Eduarda colleron o tifo,
morrendo a segunda. No prólogo a La hija del mar Rosalía dinos que o libro foi “concebido en
un momento de tristeza”, tristeza debida en parte a esta situación de enfermidade e perda da
amiga.
Se había unha pandemia de tifo debería haber algúns mortos máis que o habitual. Comprobei o
número de falecidos dese ano e dos anos inmediatos e nada indica que 1853 fose un ano
anormal en Muxía. Hai tempo escoitáralle a un amigo rosaliano que o tifo tiña que vir de
Cospindo, pero os datos do seu arquivo parroquial tampouco nada nos aclaran e 1853 foi alí,
aparentemente, un ano tamén normal. A partida de defunción de Eduarda Pondal tampouco
aclara gran cousa. O crego de Cospindo anota que foi enterrada en Muxía o vinte e seis de
setembro “con crecido número de sacerdotes y con bastante número se le hicieron también es
esta para las honras”. Os cregos que asistiron ao enterro en Muxía foron trece. Noutros
enterros houbo máis, por exemplo, dous meses antes entérrase a viúva de Tomás de Leiro, da
casa de Labexo antes citada, e asisten vinte e tres cregos, que non son poucos.
En anos posteriores si hai constancia de pandemias. Así, en 1888, aparece a “viruela” e morren
seis nenos, entre eles un irmán de Gonzalo López Abente con sete meses. Ao ano seguinte,
1889, morren vinte e catro nenos, entre eles outro irmán de don Gonzalo de tan só un mes. Ao
ano seguinte a cifra baixou a sete. Para entón xa se enterraba no cemiterio e non no interior da
igrexa. A primeira persoa enterrada no novo cemiterio, en xullo de 1833, foi Mª Jesusa Liñeiro,
unha muller solteira.
Pero moitos muxiáns morrían fóra da vila e moitos no mar; algúns dos máis podentes tamén
podían morrer fóra, por exemplo nos baños de Cuntis, como lle ocorreu en 1834 a Tomas de
Leiro. Máis isto de ir tomas os baños non estaba ao alcance de moitos.
Sorprendente o número dos que morren afogados estando ao servizo da Armada e, esta, nin
sequera lles comunicaba aos familiares a súa desaparición. Así, en 1781, fanse as funcións
fúnebres por Andrés Antonio Pérez, quen “murió en actual servicio de su M. Rl. y en el navío
llamado Oriente, según voz pública”. Entre 1781 e 1795 morren seis mariñeiros de Muxía en
barcos da Armada española. Entre 1797 e 1886 afogaron trinta e cinco muxiáns. Entre os
naufraxios, destacar un en 1794 e outro en 1851, no que morren, en cada naufraxio, catro

1

Os Leiro escribían o seu apelido con “y”. En 1895, Alfredo Leyro López, estudando en Madrid, presenta unha
reclamación ante a Universidade porque o seu nome aparece escrito como Leiro e “mi apellido aparece escrito escrito
siempre por mis antepasados con y, y así consta en muchos documentos que han intervenido, y en todos los libros de
registro de nacidos en las parroquias de Moraime y Mugía, donde nacieron mis padres y mis abuels paternos” (AHN.
Universidades, 4323, exp. 2)
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muxiáns vindo de Camariñas; en 1801 afoga o armador Jose Bentín e tres mariñeiros máis nun
barco cargado de sardiña de Cristóbal Domenc cando ían “pª beneficiar en el Principado de
Asturias”.
Son varios tamén os muxiáns que morren nestes anos en terras americanas, o que nos fala
dunha intensa emigración a este continente. Pero hai muxiáns que morren en Burgos, Bilbao,
León, Nantes (Francia), Sahagún ou nunha aldea de Lugo, pai e fillo “abrazados” polo lume.
En Muxía tamén se enterran algúns forasteiros, cadáveres que trae o mar, como o de José
René Savary Mouvan, de dezasete anos, mariñeiro do buque “Joana” e natural de Morbihan,
na Bretaña francesa, ou “monsieur Vasseau (que así escrito se llama el capitán de la fragata
francesa llamada Hércules que naufragó en el arenal de Lourido…) marinero y de nación
francesa que se halló muerto en la orilla de la Mar”. Algúns mortos son tamén romeiros que
veñen á romaría da Barca e rematan aquí a súa andaina vital.

Unha escena da vida en Muxía nunha ilustración de La Voz de Galicia de 1926

Na casa dos Abente, Rosalía tería asistido a reunións nas que se falaría de todo, desde
literatura, lendas até aspectos da vida local. Tamén observaría a vida cotiá dos muxiáns e
muxiás e camiñaría pola zona e subiría varias veces ao Corpiño, pois na novela hai exemplos
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claros deste mergullo no territorio. Así a protagonista do relato, Teresa, ten o “rostro oscurecido
por ese color tostado que presta el mar” (Castro 1980: 23); e aparecen nomes como “Peñón de
la Cruz”, “negro y desnudo se levanta hasta las nubes ostentando en su cima una cruz de
piedra cubierta con la amarillenta corteza que el tiempo presta a las rudas masas de granito”
(Castro 1980: 80).

“Unha festa en Muxía”. Foto de Galicia Moderna. 1898

Cando chegou Rosalía había poucos anos que Muxía era concello. A primeira acta que se
conserva é do 1 de xullo de 1838, pero o Concello como entidade administrativa existía cando
menos desde o ano anterior, pois nunha acta con data posterior faise referencia a José
Ocampo como alcalde no ano de 1837. Este Ocampo, pensamos, era un dos compañeiros de
Pondal en Nemiña, o que era “da terra de Villarmide”.
A dinámica do Concello non era semellante á de hoxe. Si se xuntaban en sesións plenarias,
quizais máis que na actualidade, mesmo hai unha sesión o sábado da Barca. Pero a maioría
dos temas que tratan teñen que ver coas quintas, contribucións e batidas contra o lobo, á que
tiñan que acudir ”los varones de diez y ocho a sesenta años, no impedidos ni mendigos” e o
que non ía ás batidas contra “las fieras dagninas” tiña que pagar unha multa. Sabemos de
batidas nos anos 1838, 1842 e 1852.
Moitos mozos emigraban clandestinamente para non ir á tropa, por iso hai sempre referencias
a prófugos nas actas municipais.
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Empeza a haber unha preocupación polo ensino, polos camiños –os veciños tiñan que dedicar
varios días ao ano a arranxalos, días que variaban segundo a parroquia– e polo urbanismo,
para que as rúas estean espelidas, avisando de que se retire a area que se acumula nas
mesmas; para que as casas garden as liñas. Así non se dá permiso para facer unha casa
porque os veciños solicitaron colocar un cruceiro “en la plazuela que está en frente de la casa
del señor Romero de Canduas”.
É nestes anos cando se crean a maioría das escolas que chegaron case até a década de 1980,
aínda que algunhas xa existían, como a de Muxía ou a de Moraime. Había dous tipos de
mestres: de ler e escribir, que cobraban a cada rapaz un real ao mes, e de ler, escribir e contar,
que cobraban medio real máis. Isto debía ser na vila, pois nas aldeas era un ferrado de millo ao
ano, a pagar a metade en febreiro e a outra metade en novembro ou decembro, pagos que
moitas veces non eran puntuais, coa conseguinte queixa do mestre. Algúns dos mestres, como
o de Ozón, foi expedientado “por su notoria conducta de embriaguez, dando con ello mal
ejemplo a la juventud” (Acta do 4 de xuño de 1853). O Concello pídelle aos pais que envíen os
rapaces á escola “al fin de aprender la dotrina cristiana, leer, escrivir y contar”.
Aos gobernantes de 1852 non lles gustaba que as mozas se emancipasen e foran vivir pola
súa conta fóra da casa dos seus pais, algo que cualificaban de “escandalosa conducta”, polo
que pedían que “pasen a hacer compañía con sus padres” (Acta do 17 de abril de 1852).
Os muxiáns eran case todos mariñeiros e as muxiás, panilleiras. Os produtos máis importantes
da pesca eran o congro e a sardiña. Había un mestre de cantaría, Cornelio Casais, pero era de
Coucieiro; un cordeleiro, pero era de Cee e non lle debía ir moi ben porque foi asistido pola
caridade; un carpinteiro de ribeira, Pedro Fábregas, que era de Corcubión.
O ano despois de estar aquí Rosalía houbo un conflito político importante. Unha parte do
goberno local non puido entrar en Muxía “pr haverselo impedido una fuerza armada a la
entrada de la villa” e tiveron que xuntarse no lugar dos Muños. O goberno instálase
temporalmente en Quintáns e piden a creación dunha milicia “compuesta de una o dos
docenas de personas honradas a quienes se les provisionen carabinas” (Acta do 2 de agosto
de 1854). Unha situación semellante repetiríase en 1905 tras unhas eleccións locais.
Muxía, unha pequena e venteada vila situada nunha paraxe agreste, deixou pegada na obra
rosaliana e Rosalía axudou a converter esta localidade nunha paisaxe literaria que, despois,
visitarían outros, aínda que fose só literariamente, como no caso de Federico García Lorca,
outro poeta universal. Como muxiáns debemos estar orgullosos de estar na obra destes
escritores universais.
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Así sería a Muxía de Rosalía, deitada entre a Camposa e o Corpiño. Foto Ferrer
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