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Efectivamente esta obra, tal como 
recolle o propio título, é un convite 
a unha viaxe literaria alén das 
nosas fronteiras. Para facela posible 
foi precisa a intervención dunha 
intermediaria esecial que neste caso 
é M. Pilar García Negro, recoñecida 
rosaliana e profesora da UDC. Por 
suposto que non empregamos a palabra 
intermediaria no senso instrumental, 
de mera función de enlace; queremos 
darlle a esta palabra o significado que 
adoita ter  no campo da crítica literaria 
onde se define como rango e non 
como función, ao par do editor e do 
tradutor. O resto dos colaboradores 
son tamén intermediarios necesarios 
en tanto que contribúen coa selección 
de un texto literario coevo do contexto  
de Follas Novas e pertencente a 
outras culturas literarias. O conxunto 
dos vinte escritores reunidos, doce 
homes e oito mulleres, traducidos de 
cinco linguas diferentes, deseguida 
permiten decatarse ao lector de 
que determinados temas, motivos e 
procedementos rosalianos non son un 
provincialismo fugaz ou un uso local 
caprichoso senón indicios de unha 
realidade contemplada por case todas 
as literaturas.

Precedido dunha breve explicación 
cada texto escolmado, a lectura 
das 282 páxinas do libro da como 
resultado final unha  proveitosa lección 
de literatura comparada impartida 
extramuros das lindes académicas. 
Compre advertir, por suposto, que 
o sintagma literatura comparada 
usámolo no senso de unha reflexión 
necesaria que parte da conciencia  de 
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certas tensións entre o particular e o 
xeneral ou entre o local e o universal, 
que proceden de cando a finais do 
século XVIII e primeiros anos do XIX 
se creba a unidade hexemónica dos 
modelos clásicos.

A cuestión é que sen conexión 
previa entre os colaboradores xurde 
todo un contexto cultural  conformado 
por determinados códigos ideolóxicos, 
estéticos e xurídicos inspirados por 
institucións e por grupos sociais nun 
determinado momento da historia 
e que lle proporciona aos textos 
unha dimensión supranacional, 
fundamentalmente humana.

Destácase deseguida no conxunto 
a disponibilidade de uns escritores 
que poden ser “do mundo” e, 
nomeadamente, “para todo o mundo”, 
non limitados a compartimentos 
aillados e que poden ser accesibles a 
lectores de diferentes países debuxando 
a universalidade do fenómeno literario. 
Neste conxunto que presenta o libro, 
Rosalía aparece como unha xigantesca 
ponte construída entre diferentes 
países e que nos deixa entrever o alá na 
inmediatez do aquí. 

Despois dunha moi sinxela e breve 
presentación na que se explica a 
finalidade da publicación, celebratoria 
tamén da efeméride dos 135 anos 
da publicación de Follas Novas, 
consistente na conformación de “un 
grande painel de simultaneidade 
literaria [...] con pezas que, por unha 
ou outra vía, entrasen en diálogo con 
textos rosalianos.”

Textos escolmados pola propia 
coordinadora e que abren o libro: por 

unha parte, a dedicatoria seguida do 
prólogo titulado “Dúas palabras”, que 
dará ocasión á profesora García Negro 
para defender unha tese moi da súa 
querencia e hoxe maioritariamente 
aceptada, aquela que fai de Rosalía a 
primeira gran ensaísta, que agacha 
debaixo da apariencia dun sencillo 
prólogo a complexidade de asuntos 
de maior fondura literaria e social. A 
continuación, os tres poemas escollidos 
entre os vinte que contén o Libro I do 
poemario (“Vaguedás”),  desenvolven 
unha autopoética rupturista onde 
aflora a heterodoxia e a disidencia. Do 
Libro II de Follas Novas titulado “¡Do 
íntimo!”, composto por 36 poemas, 
toma nove poemas entre os que están 
os moi emblemáticos “Negra sombra” 
ou “A xusticia pola man”. O tema do 
trunfo do amor fronte do sufrimento 
e a represión social e institucional 
está representado polos oito poemas 
escollidos do libro III, titulado “Varia” 
e que constitúe o ecuador do poemario 
Follas Novas. Dos tres poemas 
escolmados do Libro IV titulado “Da 
Terra”, o primeiro “¡Calade!” volve ao 
tema da autopoética, o segundo, “Xan”, 
é un dos poemas que representa un 
tema medular na poética de Rosalía 
como é o feminismo. Os cinco poemas 
seguintes, escolmados do libro V, 
“As viudas dos vivos e as viudas dos 
mortos” centran a atención noutro 
dos grandes temas rosalianos, o da 
emigración e a dor colectiva do pobo 
galego.

Aínda que a explicación dos poemas 
escolmados pola profesora García 
Negro alude tamén, en paralelo,  a 
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ruptura formal e tonal dos poemas 
de Rosalía, será a temática o motivo 
esencial que estrutura a obra No tempo 
de Follas Novas no seu conxunto. 

Perfilados, e moi brevemente 
explicados pola profesora García 
Negro, os grandes temas e tons por 
medio da escolma de Rosalía, páxinas 
que abren o libro colectivo, sucédense 
os restantes vinte textos escolmados 
onde están representados todos os 
xéneros canónicos con predominio 
da poesía e da prosa e un único texto 
teatral, Casa de bonecas, de Ibsen.

Os temas apuntados na escolma 
da obra de Rosalía son, no conxunto 
do libro, o elemento estruturador e 
incitador desempeñando unha función 
utilitaria.

Porque o resto dos colaboradores 
procuran coa súa elección contribuír 
tamén á formación de opinión dos 
posibles lectores. A dimensión 
ideolóxica da escolla dos seus textos 
atopámola en función do tema e das 
lecturas da obra de Rosalía.

Os textos escolmados inciden 
maioritariamente no tema rosaliano da 
protesta contra a inxustiza do modelo 
social e político dominante que ten na 
defensa do papel da muller e na lacra 
da emigración os dous eixos centrais. 
Así Teresa Barro propón un poema da 
escritora americana Frances Harper 
(1825-1911) titulado “Enterrádeme 
nunha terra libre” (“Bury Me in a Free 
Land”) onde a abolición da escravitude 
e a causa das mulleres conectan co 
inconformismo e protesta contra do 
modelo social que plantexa Rosalía. 

Neste mesmo contexto temático está a 
tradución que fai a profesora Kathleen 
N. March dun fragmento da novela 
D´a tiranía rosa e branca. Unha 
novela de sociedade onde se opón a 
súa autora, a norteamericana Harriet 
Beecher Stowe (1811-1896) a todo tipo 
de escrivitude sexa por raza ou por 
sexo. 

Tamén Bola de Sebo o relato de Guy 
de Maupassant (1850-1893), traducido 
por Eduardo Álvarez presenta a loita 
da protagonista fronte da orde social 
establecida.

O texto que escolma Carme 
Fernández Pérez-Sanjulián, un 
fragmento da novela de Eça de Queirós 
(1845-1900), O crime do Padre Amaro, 
garda relación directa coa proposta 
de Pilar García Negro centrada en 
La Regenta de Leopoldo Alas, Clarín 
(1852-1901) xa que nestas obras 
queda sinalado  explicitamente o clero, 
en alianza coas elites sociais, como 
causante da opresión da muller.

Na defensa da condición feminina 
e na denuncia opresora inciden os 
textos da italiana María Antonieta 
Torrani tomado da novela titulada 
Un matrimonio provinciano (1885) 
proposta por Celia María Armas 
García e tamén o fragmento da novela 
A familia Medeiros (1891) da autoría 
da escritora brasileira Júlia Lopes de 
Almeida (1862-1934)

Da dificultade das mulleres 
para desenvolver todas as súas 
potencialidades tratan os textos 
escolmados por Mª Jesús Lorenzo 
Modia, da autora de Reino Unido  
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George Eliot (1819-1880) e de Henrik 
Ibsen, Casa de bonecas, escollida por 
Elvira Sanz Gómez. Non está lonxe 
de esta circunstancia, na procura dun 
novo tipo de muller, Eva, a protagonista 
de A familia Medeiros (1891) da 
brasileira Júlia Lopes de Almeida 
(1862-1943), presentada por Carlos 
Callón como autora abolicionista e 
faminista. 

Moi reveladores no contexto do 
feminismo do século XIX son os 
fragmentos que escolma Pilar García 
Negro de Emilia Pardo Bazán. Sendo 
esta defensora da causa da muller, 
contrasta a súa concepción da lingua 
galega e de Galicia, con un substrato 
conservador e rancio que a distancia 
abisalmente de Rosalía.

Estes serían os textos que, con 
protagonista e autoría femininas na 
maior parte, están conectados co rol 
social da muller na sociedade do útimo 
tercio do século XIX.

Porque os outros textos, por 
exemplo o poema da pre-rafaelista 
Christina Rossetti (1830-1894) serve a 
Luís Cochón para mostrar a afinidade 
de ton con Rosalía dentro do clima 
existencial  e da cobiza do lonxe que 
comparten ambas.

Francisco Rodríguez elixe dous 
textos de Oscar Wilde que inciden na 
súa condición de proscrito e desterrado 
e son unha resposta desafiante, desde 
un cristianismo subversivo como 
redención para os perseguidos e 
anormais.

A proposta de Anxo Angueira, o 
poema “Veillées” de Les Illuminations 

de Arthur Rimbaud incide máis 
nos motivos estéticos e literarios ao 
subliñar as coincidencias con Rosalía 
a respecto da poética da noite e 
mesmo do simbolismo e malditismo 
compartidos. Tamén Pilar Pallarés, 
co poema de Emily Dickinson (1830-
1886), traducido do inglés por Mª 
Jesús Lorenzo Modia, “Sentín un 
funeral, no meu cerebro” sinala: “A 
poesía metaf ísica, tan allea aos temas 
asignados a aquelas que cantan as 
pombas i as frores, nace nelas dos 
interrogantes e cuestionamentos 
a respeito de calquera identidade 
imposta.

Singulares son tamén as dúas 
propostas de Marcica Campo: na 
primeira apunta a unha hipotética 
intertextualidade entre  Las Literatas 
de Rosalía e o poema homónimo 
misóxeno de Castelo Branco incluído 
no libro Folhas caídas, apanhadas na 
lama (1854); na segunda, o poema 
“L´emigrant” de Jacint Verdaguer, sen 
ser un poema migratorio propiamente 
comparte cos de Rosalía o amor á terra 
e as saudades da patria.

Especial emotividade na escolla 
de Andrés Pociña e Aurora López, 
o poema “Versos sencillos” de José 
Martí (1853-1895), pai da patria para 
os cubanos, da mesma maneira que a 
consideración de nai de Rosalía para os 
galegos. Dúas vidas limpas e xenerosas 
que nos deixaron en herdanza a palabra 
poética que os pobos respectivos 
asumiron como propia.

Xoán Ignacio Taibo achega 
un fragmento, traducido por el 
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directamente do ruso, da obra de Liev 
Tolstoi A sonata de Kreutzer (1891), 
obra tremendamente polémica e con 
serias dificultades para ser publicada. 
A súa curiosa xénese deixa entrever, 
en palabras do propio Taibo “a 
personalidade fascinante do conde 
Liev Tolstoi, analítica, dubitativa, 
atormentada na ansia de sinceridade, 
avanzadísima para o seu tempo...”

O conto de Alphonse Daudet  “A 
última clase” incide nun tema que está 
presente implicitamente en toda a obra 
de Rosalía: o sentimento de lealtade ao 
idioma materno, unha conquista máis 
do século XIX.

Os textos poéticos elexidos por 
Carlos Negro como epílogo da obra, da 
autoría de Curros Enríquez, supoñen 
a canonización literaria da autora de 
Follas Novas.
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Entre febreiro e xuño de 2013, con 
motivo do 150 aniversario da publicación 
de Cantares gallegos, o Consello da 
Cultura Galega acolleu o congreso 
internacional Rosalía de Castro no século 
XXI. Unha nova ollada. Case trinta anos 
Internacional sobre Rosalía de Castro 
e o seu tempo, que supuxera un paso 
fundamental na configuración do campo 
de estudo sobre a autora, este novo 
encontro veu testemuñar a madureza do 
mesmo. O congreso compúxose de cinco 
sesións presenciais, que consistiron en 
conferencias plenarias con retrucantes 
e mesas redondas, así como dunha 
parte virtual aberta a comunicacións. 
Desde perspectivas de análise como o 
feminismo, o comparatismo, a teoría 
política, os estudos de recepción, a 
sociolingüística ou a teoría da tradución, 
investigadores consagrados e emerxentes 
demostraron o crecente interese da obra 
rosaliana no noso século.

Estas contribucións están recollidas 
no libro de actas dixital que publicou 
o Consello da Cultura Galega en 2014, 
baixo a coordinación de Rosario Álvarez, 
Anxo Angueira, María do Cebreiro 
Rábade e Dolores Vilavedra. As actas 
reúnen tamén as achegas derivadas de 
dúas actividades que se organizaron en 
Madrid e Barcelona no outono de 2013 
como complemento ao congreso: Rosalía 
de Castro: tradición y modernidad 
(Instituto Cervantes, 22-24 de outubro 
de 2013) e Rosalía de Castro, 150 anos 
de ‘Cantares gallegos’ (Universitat de 
Barcelona, 8 e 14 de novembro de 
2013). O resultado, un arquivo de máis 
de mil páxinas que compón un mapa 
completísimo do rosalianismo actual. 
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Tendo en conta todas as cuestións que 
foron obxecto de estudo nos artigos 
que compoñen o libro, pódense sinalar 
sete eixes temáticos fundamentais: a 
ideoloxía, a lingua, a Rosalía escritora, o 
contexto literario e intelectual, América, 
a tradución e a edición. A seguir 
comentaranse algúns dos aspectos máis 
destacados en relación con estes temas.

A reflexión sobre a posición 
ideolóxica de Rosalía está presente en 
moitos dos textos deste volume, mais 
constitúe a cerna dos relatorios de Xosé 
Ramón Barreiro e Francisco Rodríguez 
e de cadanseu retruque. Denuncia 
Barreiro o silencio que investigadores 
como Filgueira Valverde, José Luis 
Varela ou García-Sabell mantiveron con 
respecto a esta cuestión, co obxectivo 
de construíren unha doxa e manteren, 
así, intacto un mito “para todos os 
públicos”. Segundo o historiador, para 
comprendermos na súa xusta medida 
a personalidade política de Rosalía 
é preciso situala nas coordenadas 
ideolóxicas do liberalismo radical, o 
socialismo utópico, o romanticismo 
radical e o rexeneracionismo dos pobos 
sen Estado. O retruque de Catherine 
Davies supón un contrapunto a esta 
visión, pois céntrase en sinalar que 
a autora non tivo unha vida pública 
por causas sociais, culturais e legais. 
Ademais, ao queimar a familia a súa 
correspondecia privada, impedíusenos 
o acceso á esfera íntima da súa vida, 
o cal dificulta, segundo Davies, a 
interpretación do persoal en clave 
política.

Pola súa parte, Francisco Rodríguez 
elabora un retrato de Rosalía como 
“galega, emancipada e avanzada”. 
Na evolución histórica que levou á 
formulación do nacionalismo, a escritora 
chegou a representar unha posición no 
plano poético que tardou moito tempo en 
asumirse no plano político. Así mesmo, 
é salientábel a súa independencia con 
respecto ás convencións de xénero e 
clase vixentes na época. A partir desta 
interpretación de Rosalía como un suxeito 
situado na encrucillada do nacionalismo, 
o feminismo e a defensa da xustiza social, 
Helena González propón outras lecturas 
posíbeis da obra rosaliana, baseadas 
en aspectos como a representación da 
muller en tanto suxeito revolucionario, a 
feminización do suxeito da nación ou a 
concepción non normativa do afectivo e 
o erótico. Nesta liña de análise sitúanse as 
contribucións de Carmen Blanco, María 
Reimóndez e Mª Xesús Nogueira, que 
deron corpo á mesa redonda “Rosalía á 
luz do pensamento feminista”. Finalmente, 
no volume tamén ten presenza outra 
dimensión ideolóxica da autora menos 
explorada até o momento: a súa 
posición ante os discursos científicos e 
tecnolóxicos do seu tempo, a través das 
achegas de Francisco Díaz-Fierros, Mari 
Álvarez Lires, Mirta Suquet e Margarita 
García Candeira.

En relación coa cuestión da lingua, 
Xesús Alonso Montero comeza por 
contextualizar a obra de Rosalía en 
termos sociolingüísticos, indicando 
que na época as persoas instruídas en 
Galiza utilizaban o castelán en todas 
as comunicacións orais e escritas. 
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Deste xeito, entende que a autora non 
escribiu Cantares gallegos desde a súa 
condición de fidalga, senón desde a súa 
identificación coas clases subalternas, a 
través dun heterónimo. Fronte a isto, en 
Follas novas Rosalía evolucionaría cara 
á construción dun ortónimo en lingua 
galega, a voz dos poemas existenciais 
e sociais. Con respecto á “dimisión 
rosaliana”, o investigador apunta tres 
razóns: a percepción da autora de que o 
horizonte literario galego era limitado, 
a influencia da actitude lingüística de 
Murguía ‒isto é, a defensa do galego 
desde o castelán‒ e a polémica suscitada 
a raíz do artigo que publicara Rosalía en 
1881 sobre a denominada “prostitución 
hospitalaria”. Desde unha perspectiva 
totalmente diferente, Dolores Vilavedra 
explica a evolución do galego de Rosalía 
de Cantares gallegos a Follas novas a 
partir da competencia lingüística da 
autora, que iría progresando ao longo 
deses anos, e interpreta o abandono da 
lingua como unha decisión meditada, 
proba da súa heterodoxia vital. A 
oralidade e os rexistros literarios, os 
discursos lingüísticos da época e as 
ideas sobre a lingua na obra rosaliana 
son obxecto dos artigos de Xosé A. 
Fernández Salgado, Carme Hermida 
Gulías e Goretti Sanmartín Rei.

O paradigma autorial de Rosalía de 
Castro constitúe o tema do relatorio 
de Pilar García Negro e o retruque de 
María López Sández. García Negro 
presenta unha figura independente dos 
patróns xenéricos impostos, “rara” entre 
o conxunto dos escritores e mesmo entre 
o das escritoras. Ao seu xuízo Rosalía 

perfila un eu autorial absolutamente 
singular, en función de tres 
“excentricidades”: como muller disidente, 
como galega patriota e como escritora 
independente. Pola contra, López Sández 
considera preciso estabelecer, desde 
a literatura comparada, unha serie de 
conexións entre Rosalía e outras mulleres 
escritoras que emerxeron na segunda 
metade do século XIX, nomeadamente 
do ámbito anglófono. Neste sentido 
coloca a produción rosaliana na órbita do 
que Henry James alcumara como “The 
New Woman Writing”, con respecto 
á representación de aspectos como a 
educación da muller, o matrimonio e 
as relacións de parella, o desempeño 
laboral e a independencia económica, a 
androxinia e o tratamento da personaxe 
muller escritora. Relacionadas tamén 
co paradigma autorial están as imaxes 
construídas á volta de Rosalía, cuestión 
da que se ocupan os textos de Helena 
Miguélez-Carballeira, Arantxa Serantes e 
Fernando Pereira Bueno.

No seu traballo sobre o contexto 
intelectual da obra de Rosalía de Castro, 
Javier Gómez-Montero sitúa a autora 
como precursora da poesía moderna, e 
cifra a modernidade da súa poética nos 
seguintes trazos: a desauratización da 
linguaxe, a construción dun imaxinario 
nacional, a constitución agonal do 
suxeito e a descontinuidade da escrita. 
Malia o referente máis claro da autora ser 
George Sand, Gómez-Montero propón 
lela en paralelo á obra de dúas autoras 
alemás, descoñecidas para Rosalía mais 
concomitantes co seu discurso literario: 
Annete von Droste-Hülshoff e Karoline 
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von Günderrode. No retruque de 
Arturo Leyte, non obstante, obxéctase 
que esta identificación non se produce 
tanto polo feito de seren mulleres como 
por compartiren unha mesma época, 
e que se podería estabelecer unha 
conexión semellante con autores como 
Kleist, Novalis ou Hölderlin. Desde 
esta perspectiva, o que une todos estes 
autores sería un sinal de identidade 
do romanticismo: a constatación da 
limitación do coñecemento humano. 
Leyte suxire unha reinterpretación 
da poética rosaliana a partir de tres 
aspectos clave: a transmutación dos 
temas irrelevantes en relevantes; a 
escisión do suxeito en relación con 
pares de termos como rural/urbano 
(plano social e xeográfico), galego/
castelán (plano lingüístico), lírica/
épica (plano poético), alegría/tristeza 
(plano emocional), vida/morte (plano 
existencial) e luces/sombras (plano 
ontolóxico); e, finalmente, a despedida 
como elemento tonal da súa obra. Outras 
achegas exploran mais especificamente a 
influencia do gótico e do romanticismo 
na obra de Rosalía (Flitter, Domínguez 
e Cabo Aseguinolaza) e, en xeral, o 
encaixe da súa poética no canon literario 
do momento (Lama López  e González 
Herrán).

A relación de Rosalía con América é 
merecente de tres contribucións neste 
volume. En primeiro lugar, Catherine 
Davies indaga sobre as imaxes que 
proxecta a autora en relación co 
continente: este represéntase, por unha 
parte, como unha terra salvaxe, virxe 
e fértil, consonte o tópico literario 
romántico; e, por outra, desde o punto 

de vista da emigración, como unha 
cultura estranxeira que explota os 
galegos e galegas. En segundo lugar, Pilar 
Cagiao Vila rastrexa a recepción da obra 
rosaliana nos EE.UU., Uruguai, Arxentina 
e Cuba, atendendo á súa influencia na 
intelectualidade, ao recoñecemento 
por parte dos inmigrantes galegos e á 
súa presenza na prensa deses países. 
En terceiro lugar, Xosé M. Núñez 
Seixas investiga na construción do mito 
rosaliano na diáspora con respecto a tres 
aspectos: a difusión da súa obra entre 
as colectividades galegas en América, o 
influxo da súa memoria na conformación 
do imaxinario da emigración e a 
polisemia dun mito construído polos 
diversos axentes institucionais que 
conformaban as organizacións de 
emigrantes galegos nos diferentes países 
americanos.

Finalmente, a tradución e a edición 
son outros dos eixes temáticos das actas. 
En calidade de tradutora de Rosalía ao 
inglés, Kathleen March reflexiona sobre 
a influencia do traballo de tradución na 
recepción das obras, non a penas sobre 
os lectores na lingua de chegada, senón 
tamén sobre os lectores na lingua de 
partida. Neste sentido, March afirma 
traducir Rosalía para os galegos, para 
ofrecer unha nova interpretación das 
súas novelas, libre de prexuízos e á luz 
do feminismo. Esta postura é cualificada 
por Mª Teresa Caneda Cabrera como 
“transgresora e ética”, na medida en que 
unha tradución deste tipo contribúe a 
desenmascarar sentidos ocultos que o 
discurso crítico que canonizara a imaxe 
da “santiña” lles negara aos lectores 
galegos. A proxección exterior da obra 
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rosaliana a través da tradución centra 
ademais os artigos de Olga Castro, 
Jonathan Dunne e Áurea Fernández 
Rodríguez. Por último, a cuestión 
da edición abórdase desde dúas 
perspectivas: os criterios para editar 
Rosalía na actualidade (nas achegas de 
Monteagudo, López e Pociña, Rodríguez 
Fisher e Barja) e a reconstrución do 
mundo editorial galego na segunda 
metade do século XIX (nos textos de 
Martínez González, Díaz Lage e Pérez 
Pais).

En definitiva, este volume 
constitúe un compendio dos avances 
no rosalianismo contemporáneo e 
un fito na consolidación dun campo 
de estudo sempre fértil e sempre en 
transformación, que continúa a iluminar 
desde diversas disciplinas e marcos 
teóricos unha obra con plena vixencia no 
noso século.






