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RESUMO

A dimensión ensaística dos prólogos de Rosalía é extensible aos 
artigos e cartas. Pola súa banda, as novelas gardan relación con 
outros subxéneros, sitúanse nun espazo fronteirizo e ábrenlle a 
porta ao terreo non ficcional. É revelador que moitos elementos 
textuais cuestionen a tipoloxía das súas obras: Flavio preséntase 
como un “ensaio de novela”, El caballero de las botas azules ou 
El primer loco como “conto estraño”. Nun contexto no que a 
escrita en si era aínda unha ousadía nunha muller, Rosalía atopou 
na creación, xa poética, xa novelística, a canle para inserir o 
seu pensamento, de xeito que o ensaio constitúe un poderoso 
subtexto da súa produción.

ABSTRACT

The non-fictional dimension of Rosalia’s prologues is applicable 
to her articles and letters. On the other hand, her novels are 
related to other subgenres, her novels are located in a border 
area and open a way to enter in the ground of the not fiction. 
It is revealing that many textual elements call into question 
the typology of her works: Flavio is presented as a “non fiction 
novel”, El caballero de las botas azules or El primer loco as “odd 
short stories.” In a context in which the fact of writing was still 
temerity for a woman, Rosalia found in creative writing, whether 
in poetry or fiction, the channel to enter her thinking, and, 
therefore, every essay is a powerful subtext of her production.
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A consideración de Rosalía como a primeira ensaísta da literatura galega non é, a día de 
hoxe, unha cuestión novidosa, senón máis ben unha tese xa asentada. Non sorprenderá 
a ninguén que lembremos aquí que a forte dimensión ensaística dos prólogos ás súas 
obras poéticas en galego ten sido xa sinalada en repetidas ocasións e que constitúe, por 
exemplo, o cerne do estudo de Pilar García Negro sobre a autora que foi merecente do 
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais no ano 2010. Así pois, podemos afirmar que 
a visión historiográfica tradicional, que vencellaba o nacemento do ensaio galego á Xe-
ración Nós, foi sensibelmente matizada para recoñecer o papel inaugural e precursor de 
Rosalía tamén no tocante ao asentamento dun discurso ensaístico galego. 

A manifestación máis visíbel desta dimensión da produción rosaliá atópase, sen dú-
bida, nos limiares que abren Cantares gallegos e Follas novas, que, ademais, polo feito de 
estaren escritos en galego, constitúen a primeira manifestación ensaística na nosa lingua, 
como salienta, no comezo do seu ensaio, García Negro (2010: 16): “Cómpre retrotraer o 
nacemento do ensaio, como xénero literario, ao século XIX e, concretamente, aos textos 
prologais de Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880)”.

Mais a expresión das ideas e o pensamento atopou tamén unha canle especialmente 
propicia nos artigos xornalísticos da escritora galega. Os problemas que estes implicaron 
para Rosalía, desde as protestas de seminaristas en Lugo que impediron a publicación de 
“El codio” (1864), ata as consecuencias derivadas das referencias á prostitución hospita-
laria en “Costumbres gallegas” (1881), testemuñan a dificultade e os perigos que a escrita 
non ficcional supoñía para esta autora polas circunstancias que a situaban, desde diversos 
prismas, nunha posición de subalternidade. Se mesmo a escrita literaria entrañaba pro-
blemas e rexeitamentos, como a propia Rosalía sinala en “Las literatas”, maior ousadía im-
plicaba a expresión directa do pensamento que supón calquera das vertentes do ensaio. 

Rosalía foi moi consciente de todas estas cuestións, como demostra o recorrente 
recurso á captatio benevolentiae e á retórica da modestia nos seus prólogos; mais iso 
non impide que a pulsión do pensamento acabe rebordando de diversos xeitos, non só a 
través dos limiares, auténticos manifestos e pezas argumentativas que, malia a súa bre-
vidade, presentan as características arquetípicas do xénero; ou dos artigos publicados en 
prensa, dos que pode, así mesmo, afirmarse o carácter ensaístico; senón tamén, de xeito 
moi relevante, nos textos ficcionais en prosa. A inserción do pensamento no molde da 
ficción serviría, parcialmente, como dique de contención contra os perigos dunha ex-
presión explícita e non ficcional das ideas. A nosa pretensión nestas páxinas é focalizar a 
análise nos textos en prosa ficcional de Rosalía e explorar neles o pulo ensaístico dunha 
autora na que a forza do pensamento sobresae por riba dos moldes xenéricos.

A hibridación xenérica foi un dos trazos propiciados pola exaltación romántica da 
liberdade, tamén no plano creativo, e foi, asemade, unha das manifestacións do carác-
ter profundamente renovador e rupturista da escritora que nos ocupa. É revelador que 
moitos elementos paratextuais cuestionen a tipoloxía dos seus propios textos: Flavio pre-
séntase como un “ensayo de novela”; El caballero de las botas azules ou El primer loco 
como “cuento extraño”; Ruínas subtitúlase “desdichas de tres vidas ejemplares”. Podería 
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rastrexarse na prosa un subtexto dramático. O prólogo de El caballero de las botas azu-
les (1867) ten unha innegábel dimensión teatral e igual fasquía dramática adquiren non 
poucos monólogos e diálogos das novelas (Rosalía 1866: 25). Do mesmo xeito, o pulo 
ensaístico, a expresión de ideas e a manifestación dun desexo de cambio social latexa 
como subtexto na produción rosaliá. Nun contexto no que a escrita era de seu aínda unha 
ousadía nunha muller (pero moito máis se esta se subtraía ao terreo da ficción literaria), 
Rosalía atopou na escrita, poética ou novelística, a canle para inserir o seu pensamento, 
polo que o ensaio constitúe un poderoso subtexto da súa produción. 

Son diversas as formas nas que un texto ficcional serve para a expresión de ideas. 
No plano máis abstracto, pode afirmarse que toda ficción é en si mesma unha proposta 
de visión e interpretación do mundo e que revela, polo tanto, un posicionamento e unha 
ideoloxía. As novelas de tese constitúen o caso máis extremo no que unha ficción pre-
tende funcionar como argumento demostrativo dunha idea. Hai textos de Rosalía que, 
sen inserírense no que podería chamarse novela de tese, están claramente ao servizo da 
expresión de ideas. Isto acontece de xeito especial nos textos narrativos máis breves: Rui-
nas, “El cadiceño” e “Conto gallego”. Unha segunda manifestación da dimensión que nos 
interesa atoparíase nos paratextos, xa sexa o prólogo de La hija del mar (1859), a única 
das novelas que inclúe un limiar destas características, e que se asemella en contido e 
intención ao dos poemarios galegos, ou ben noutros elementos paratextuais como citas 
iniciais, notas ao pé de páxina ou digresións. En terceiro lugar, atopámonos cunha carac-
terística relativa á modalización que Rosalía comparte coas tendencias predominantes no 
século XIX, a forte presenza do autor implícito, que propicia a expresión do pensamento 
na prosa ficcional. Mesmo en relatos en terceira persoa e nos que o diálogo ocupa unha 
parte substancial, como “El cadiceño” (1866) ou Ruinas (1866), os comezos e finais dan 
lugar a unha primeira persoa que se fusiona, pola súa non correspondencia con ningunha 
entidade diexética, coa voz autorial. A respecto de La hija del mar (1859) e Flavio (1861), 
sinala Anxo Abuín na análise introdutoria ao primeiro tomo da súa edición das obras 
completas de Rosalía: 

En las dos primeras, procede esta perspectiva de un narrador que no se cansa de interrumpir el 
curso de la historia con sus comentarios y digresiones en primera persona, que oculta con descaro 
información básica para la comprensión de los acontecimientos, que dialoga constantemente con 
el lector, que da entrada a abundantes interrogaciones, a dudas muy particulares; un narrador que, 
suprimida toda distancia con los personajes, les deja manifestarse repetidas veces, siempre a través 
de su riguroso filtro, en largos y bien ordenados monólogos (Abuín 1990: II-III). 

Este crítico, en nota a unha das pasaxes de La hija del mar, afonda aínda nesta mes-
ma idea, apuntando as incursións da autora e a subxectivización do relato, que conectan 
coa tendencia romántica á efusión por parte do eu creador e lírico (Abuín 1990: 23). 
Tamén Marina Mayoral (1986) atribúe a esta primeira novela unha forte imbricación coa 
voz da propia autora: 
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Por ello no nos puede extrañar que, aunque la novela está escrita en tercera persona, con un narra-
dor neutro, omnisciente, Rosalía intervenga continuamente en el relato, para comentar, explicar, 
interpretar a su lector o para entregarse a soliloquios de tono lírico, que constituyen los mejores 
fragmentos de sus primeras novelas (Mayoral 1986: 343).

Tampouco pode esquecerse, neste sentido, aínda que a adscrición autorial das ideas 
expresadas sexa neste caso sen dúbida máis problemática, a tendencia romántica a fu-
sionar ese eu literario tan presente na narración coa propia cosmovisión dos personaxes: 
“En Flavio, Mara, portavoz en esta ocasión de las ideas de Rosalía, explica en uno de 
esos soliloquios lo que es la poesía” (Abuín 1990: III), segundo xa sinalara García Negro 
(1986) en  “Rosalía á luz de Mara”. Abundan nas novelas momentos nos que o discurso 
argumentativo, a miúdo monologado ou tamén en ocasións en oposición dialéctica entre 
personaxes (especialmente en El caballero de las botas azules, El primer loco e Conto 
gallego), constitúe un espazo textual que, por esta dimensión argumentativa, se achega 
aos trazos esenciais do ensaio como xénero. Non pode esquecerse, neste sentido, que o 
xénero dialogado, como forma particular do ensaio que introduce a oposición dialéctica 
de ideas, conta cunha longa tradición. 

Na análise da tipoloxía dos discursos narrativos de Rosalía, José María Nadal (1886) 
sinalara xa a forte tendencia á apreciación e expresión de xuízos: “En general, los narra-
dores de las obras de Rosalía son omniscientes y muy proclives a apreciarlo todo” (Nadal 
1886: 544). Hai, con todo, como analizou Marina Mayoral (1986), unha evolución, non 
liñal nin uniformemente sostida, que contén unha progresión desde a subxectividade á 
obxectividade narrativa. Mais unha narración na que se eliminan as inxerencias  autoriais 
como Conto gallego, que representaría a culminación desa obxectividade, segue a ter, 
malia todo, unha fortísima carga ideolóxica.

O velo da ficcionalidade impón, cando o discurso se expresa a través dos personaxes 
e das propias situacións narrativas, un grao máis de mediación. Ao longo da produción 
de Rosalía pode apreciarse unha evolución ou cambio nas técnicas narrativas que fan que 
en cada novela a dimensión ensaística (a expresión de ideas) se acomode a un ou outro 
molde. Así, mentres que en La hija del mar (1859) é abrumadora a presenza da autora 
implícita, esta debilítase en Flavio (1861) e entón é o monólogo sostido dalgún dos per-
sonaxes o que se converte en vehículo de reflexión e expresión do pensamento. No caso 
extremo de Conto gallego a dimensión apreciativa redúcese drasticamente, deixando a 
unha maior liberdade interpretativa e a un papel máis activo por parte do lector o xuízo 
ideolóxico sobre o narrado. 

Existe, daquela, no discurso narrativo de Rosalía un subtexto ou discurso ideolóxi-
co que acompaña e xulga os acontecementos, constituíndo, así, unha expresión disemi-
nada de ideas e de xuízos sobre o mundo. As cuestións que aparecen recorrentemente 
permiten conformar unha constelación de temas e preocupacións que se ven, a miúdo, 
apoiadas ou que acompañan as preocupacions que Rosalía expresou nos prólogos e mais 
nos seus artigos xornalísticos. Cómpre, con todo, salientar que o pensamento de Rosa-
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lía non é simple nin unívoco, nin sequera naquilo que expresa dun xeito máis directo e 
menos mediado pola ficción. A ironía, a ambigüidade e mesmo a contradición forman 
parte importante dun estilo e un pensamento complexo, autenticamente dialóxico, e que 
procurou, como defensa, cando menos dúas máscaras: a da ficción e a da ambigüidade e 
a polifonía. 

Do conxunto de procedementos ou vías de canalización do pensamento na prosa 
ficcional, pretendemos privilexiar, na nosa análise, as incursións da autora implícita, que, 
malia reducírense, desde unha presenza abrumadora en La hija del mar ata unha máis 
contida en textos posteriores, permanecen de xeito constante, categórico e sumamente 
significativo ao longo da produción narrativa, por ser a entidade fronteiriza entre a fic-
ción e a non ficción. Desta análise pódense extraer unhas liñas de forza, uns temas que 
concentran o foco temático e ideolóxico daqueles momentos onde a narración aparece 
xulgada, comentada e ideoloxicamente analizada pola entidade que, no seo da ficción, 
está máis próxima da entidade autorial.

A cuestión de xénero
Entre as diversas liñas de estudo arredor da obra de Rosalía, a feminista ten sido, nas 
últimas décadas, unha das máis transitadas, produtivas e frutíferas. Pilar García Negro 
(2010) centrouse neste aspecto á hora de analizar a dimensión ensaística da obra rosaliá. 
Trátase dun asunto que Rosalía aborda insistentemente nos prólogos, a miúdo fusionado, 
como en “Las literatas”, coa creación literaria e é tamén un dos temas centrais entre os 
que suscitan inxerencias autoriais, apreciacións narratoriais, reflexións en monólogos de 
personaxes centrais ou discusións dialécticas. 

Algunhas das incursións da autora implícita están sexualmente marcadas, ao aludi-
ren directamente á súa condición de muller: “La parábola es tan poética como verdadera, 
y jamás se cansa de admirar su profundo sentido mi débil espíritu de mujer” (Rosalía 
1961: 284). Paralelamente, tamén, nas frecuentes apelacións directas ao lector, se fan, ás 
veces, restricións de xénero. Isto ocorre, de xeito moi explícito, en La hija del mar, onde 
aparece unha exhortación directa para a modificación das políticas relativas á muller: 

Hombres que gastáis vuestra vida al fuego devorador de la política, (...) ¡pero, por Dios no seáis 
tan egoístas como los hombres que pasaron!... El día en que el mundo se eche en vuestros brazos, 
acordaos de Esperanza..., es decir, ¡de la mujer débil, pobre, ignorante! (Rosalía 1859: 120). 

A educación das mulleres, cuestión candente na época de Rosalía, recibe tamén a 
súa atención. En El caballero de las botas azules (1867), a través do personaxe de Doro-
tea e a súa escola para nenas, dáse unha visión crítica sobre este tema. Dorotea expón 
a Melchor a ignorancia de Mariquita como a mellor virtude que pode ter unha muller: 
“Cieguita la tengo” (Rosalía 1967: 234). A súa formación resúmesenos así: “A los dieciséis 
años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortograf ía, coser un 
poco y jugar a los alfileres” (Rosalía 1967: 226). Por outra banda, o Duque de la Gloria 
expón, ante as representantes da burguesía, unha defensa do traballo e da contribución 
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social das mulleres, tomando como referencia a costura, única ocupación remunerada á 
que podían dedicarse naquel entón: 

Dicen que las mujeres no deben ser literatas ni politiconas, ni bachilleras y yo añado que lo que no 
deben es dejar de ser buenas mujeres. Ahora bien, ninguna que no sepa hacer más que andar en 
carretela, tumbarse en la butaca y decir que se fastidia, por más que sepa asimismo la equitación, 
las lenguas extranjeras y vestirse a la moda, nunca será par mí otra cosa que un ser inútil, una figura 
de cartón indigna de oír la más pequeña de mis revelaciones. Éstas sólo son dignas de ser confiadas 
a cierta mujer hacendosa como la hormiga, semejante a mi bisabuela, aquella que era condesa e 
hilaba en medio de sus doncellas (Rosalía 1867: 357). 

En El caballero de las botas azules (1867) a Musa da novidade non só anuncia novos 
tempos, novas estéticas e novas literaturas, senón que conforma, ela mesma, unha nova 
muller (García Negro 2006: 170). A musa andróxina, definida polo home como marima-
cho, anfibio e abominación, representa unha fusión de xéneros, unha apropiación do que 
ata entón fora privativo dos homes, e ante as acusacións e insultos responde: “Todo lo 
que ha sido hecho es bueno, hombre eminente” (Rosalía 1967: 170). 

En relación á cuestión de xénero, ocupa un lugar especialmente relevante a reflexión 
sobre a presión social sobre as mulleres e as asimetrías nas relacións de parella. O per-
sonaxe de Mara, en Flavio (1861), é particularmente relevante neste sentido. Nun molde 
dialéctico, en diálogo co protagonista masculino, Mara denuncia o comportamento dos 
homes e o xuízo social que condena a muller  e que doadamente a pode levar a situacións 
de deshonra: “en un solo momento, con una sola palabra, destruís nuestra honra y nues-
tra felicidad, sin que hayáis establecido en favor nuestro ningún medio de reparación, 
ni noble ni digna” (Rosalía 1861: 401). O propio argumento vén ser unha demostración 
deste aserto. Flavio, descoñecedor das normas sociais —empréganse, para describilo, as 
imaxes do salvaxe, de aí o sobrenome de Leopardo e de home-neno (Rosalía 1861: 496)—, 
levado por un impulso romántico non sometido a ningunha regra, acaba provocando a 
deshonra e a morte de Rosa e malinterpreta a actitude de Mara, ao xulgar falta de senti-
mento o que é, en realidade, unha máscara para protexerse ante a sociedade e deixarse 
levar pola maledicencia nun final que traza certos paralelismos entre Mara e a Desdémo-
na de Othello. Quizais a máis enfática defensa dunha igualdade de xénero, o máis claro 
ataque á asimetría nas relacións de parella, se produce no seguinte diálogo entre Mara e 
Luis: 

¡Decid que queréis vernos esclavas y no compañeras vuestras; decid que de un ser que siente 
y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes vanos, unas máquinas, ya risueñas, ya 
plañideras y llorosas, que, a medida de vuestro deseo, estén alegres y canten al ruido de sus 
cadenas, o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido! (Rosalía 1861: 499). 

Mais se é Mara a que, en soliloquios e diálogos, desenvolve esta liña de reflexión ao 
longo da novela, as valoracións da autora implícita, máis contida ca en La hija del mar, 
veñen apoiar a visión de Mara coa súa voz: “Muchos hombres existen como Ricardo en el 
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mundo, y, sobre todo, muchos maridos, que se atreven luego a quejarse de la desmorali-
zación de sus esposas” (Rosalía 1861: 445). Tamén a visión do amor do personaxe aparece 
expresada pola voz narratorial, que o define como un sentimento “poderoso como la 
tempestad y pasajero como ella” (Rosalía 1861: 476). 

En El caballero de las botas azules (1867), Mariquita, asustada ante a perspectiva de 
que a obriguen a casar con Melchor, acode a unha vella muller en procura de consello. A 
visión do matrimonio que esta lle dá comeza sendo ambigua e contraditoria para rematar 
como abertamente negativa: “que si el matrimonio es cruz vale más andar sin cruz que 
con ella” (Rosalía 1867: 228). A mesma metáfora, tan elocuente, para referirse ao matri-
monio, reaparece en voz da autora implícita: “las unas cargan sobre sus hombros la pesa-
da cruz del matrimonio” (Rosalía 1867: 287). Tamén a autora implícita apunta o distinto 
lugar que o matrimonio ocupa nas vidas de homes e mulleres: “Los hombres se casan 
muchas veces, se casan con la toga, con la política, con las ciencias, con la cartera de 
ministro, mientras que las mujeres sólo se casan una vez en la vida” (Rosalía 1867: 360). 
En El primer loco (1881), Luis expresa, no seu diálogo co máis racional Pedro, a súa con-
cepción do amor dun xeito bastante demorado e desligándoo da súa propia experiencia 
persoal, formulando a teoría dun xeito global: a paixón do amor, que é como o xérmolo da 
vida, sería coma un impulso irrefreable, coma unha procura dun ideal que acabaría case 
sempre en frustración, converténdose en enfermidade crónica que muda coa idade, pero 
que nunca se calma, e que acaba levando a unha procura cíclica que cae finalmente no 
desengano: “para huir desengañados en busca de otras y otras que hemos de abandonar 
bien presto de la misma manera, ya doloridos y llenos de desaliento, aunque contumaces 
siempre en el mismo pecado, ya cada vez menos sensibles a lo ideal y más encenagados 
en lo impuro” (Rosalía 1881: 557). Observando a Luis, e os efectos que nel ten o amor 
obsesivo por Berenice, Pedro compara o amor coa dependencia alcohólica: “No son por 
eso menos ridículos los que el alado niño enloquece que los adoradores de Baco” (Rosalía 
1881: 572). Os argumentos das novelas de Rosalía son, en non poucas ocasións, unha 
ratificación desta teoría sobre o amor: tanto Flavio como Luis son amantes hiperbólicos, 
románticos, que caen na idealización radical do obxecto amado e ambos acaban vivindo 
as relacións sexuais de xeito destrutor e degradado. Rematan, de feito, provocando a 
destrución e o sufrimento de mulleres que os aman (Rosa, no caso de Flavio; Esmeral-
da no de Luis). E tanto Mara como Berenice son conscientes desta evolución do amor: 
Mara preséntase, desde o comezo, como unha escéptica que, coñecedora da falsidade 
de Ricardo, desconf ía do sentimento amoroso e teme o resultado que finalmente acaba 
producíndose; Berenice tamén expresa esa visión non idealizada: “Ahora soy yo la que te 
deja; mañana es posible que fueses tú el que me dejases a mí; desde que hay hombres en 
la tierra ha sucedido siempre lo mismo” (Rosalía 1881: 582). 

En El caballero de las botas azules (1867), ademais dunha nova estética e unha nova 
literatura, apúntase, tamén, o xurdimento dunha nova muller cando a Condesa Pampa 
clama por un novo modo de vivir as relacións amorosas: “la misma Italia ha perdido su 
tan renombrada originalidad en materia de amores y una imaginación ambiciosa y se-
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dienta de algo nuevo apenas encuentra a dónde volver los ojos” (Rosalía 1867: 250). Mais 
esta atópase coas barreiras sociais: “para nosotras, que somos ricas y bellas, no es victoria 
la de una conquista. ¿Y cómo ha de serlo si ellos son los que triunfan y nosotras las que 
nos rendimos? La sociedad que los hombres han hecho a su gusto hasta nos prohíbe 
pensar...” (Rosalía 1867: 252). 

O século XIX foi o momento clave na incorporación da muller á escrita literaria 
e mudou o papel social da muller como consecuencia das novas circunstancias xera-
das pola industrialización. Rosalía viviu de xeito agudamente consciente este momento 
histórico e expresou en numerosas ocasións e en diversos textos a súa admiración por 
George Sand, unha escritora e figura pública controvertida que encarna de xeito para-
digmático os aspectos máis radicais da nova muller. “Las literatas” (1865) é, malia a súa 
brevidade, un claro precursor de textos como Un cuarto de seu (1929) de Virginia Woolf, 
mais a preocupación de Rosalía polas cuestións de xénero, polas dificultades das mulleres 
para dedicarse a unha vocación artística ou literaria ou pola asimetría nas relacións de 
parella sobordan os textos non ficcionais e percorren, de xeito transversal e constante, 
a súa produción narrativa, constituíndo, talvez, o subtexto ensaístico máis poderoso e 
intenso da creación rosaliá.  

A dimensión ética e social
En realidade, a propia cuestión do feminismo e o sentimento de solidariedade coas mulle-
res ten unha indubidábel dimensión ética. Ese sentimento e esa ideoloxía acompáñanse, 
consecuentemente, dun posicionamento moral global de solidariedade cos orfos, débiles 
e marxinados. Enfática e con resonancias bíblicas (Abuín 1990: 125) é a exaltada presen-
tación do expósito como un ser abandonado no mundo en La hija del mar: 

¡Infelices expósitos! Infelices los que abandonados a la caridad pública desde el momento en 
que vienen a la vida vagan después por la tierra sin abrigo y sin nombre; pobres desheredados 
de las caricias maternales y de todo cuanto puede dar felicidad al hombre en este valle de 
dolor. ¡Infelices!..., de ellos es el pan de las lágrimas y de ellos la soledad y el abandono (Rosalía 
1859: 124-125). 

Algunhas das apelacións directas especificamente dirixidas ás mulleres lectoras te-
ñen como finalidade, precisamente, invocar un sentimento de irmandade e compaixón 
cos desfavorecidos: 

A vosotras, hermanas mías en sexo y en corazón, a vosotras las de tiernos sentimientos y alma 
compasiva, es a quienes suplico que tendáis la mano a esos desamparados seres que vagan so-
bre la tierra, como frías y solitarias sombras, como hoja que arrastran los vientos encontrados. 
Tendámosles la mano todas las mujeres (Rosalía 1859: 167).

As distincións de clase adquiren, nalgúns casos, un papel verdadeiramente central, 
ata convertérense no motor argumental das novelas. Así acontece en Ruinas (1866) e 
tamén, en grande medida, en El caballero de las botas azules (1867). Na primeira destas 
obras, algunha das exclamacións máis enfáticas faise para deplorar a actitude daqueles 
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que exclúen socialmente aos marxinados, encarnados polos tres personaxes protagonis-
tas: “Pero he aquí, ¡oh Humanidad! que los brutos triunfan... Ellos, ¡Dios mío! y confiados 
en su buena estrella, se burlan de todo lo creado menos de la fortuna bienhechora que 
cobija su inocencia” (Rosalía 1866: 29). En El caballero satirízanse a frivolidade da aristo-
cracia e o desprezo do traballo da burguesía. E a Musa, pola súa parte, exclama: “¡Como 
si un hombre no valiera tanto como otro hombre!” (Rosalía 1967: 159). 

Mesmo atopamos nalgún inciso un posicionamento fronte a doutrinas clásicas coma 
o hedonismo: “alegre y feliz, si acaso puede llamarse felicidad y alegría a la exaltación de 
los sentidos” (Rosalía 1859: 192). O personaxe de Flavio caracterízase no comezo da no-
vela parcialmente pola súa asociación a unha doutrina estoica segundo a cal non debería 
ligarse polo sentimento a ningún obxecto para non perder a súa liberdade. Esta doutrina, 
como un apriori que rexe o seu contacto co mundo, aparece encarnada por diversas 
alusións a un “mestre” no que se di, nun comezo, que Flavio creu firmemente, mais do 
que se distancia xa no momento do primeiro contacto coas mulleres, das que aquel lle 
dixera que eran cousa “mezquina y débil” (Rosalía 1861: 271). Axiña, ese estoicismo ini-
cial, que procuraba a liberdade, se ve substituído polo hedonismo: “Flavio, por medio del 
narrador, sustituye enseguida los consejos de su maestro por una concepción del mundo 
hedonista” (Abuín 1990: 275). A autora implícita marca unha distancia respecto ao per-
sonaxe que é a que se estabelece entre a inxenuidade e unha máis profunda e madura 
conciencia da realidade: “¡Infeliz!... ¡Que infierno de sensaciones, qué invisibles cadenas le 
esperaban para sujetar su espíritu indomable!” (Rosalía 1961: 265). No final, todo remata 
nun hedonismo corrupto e un materialismo envilecedor. As resonancias do estoicismo e 
de tópicos como o beatus ille ou a aurea mediocritas caracterizan, igualmente, ao Duque 
de la Albuérniga, de xeito que, con matices cómicos, tal opción de vida semella imposible 
nun contexto histórico dominado pola curiosidade e a novidade. 

A moral cristiá aparece en ocasións asumida desde os comentarios da autora im-
plícita, especialmente no tocante á compaixón polos oprimidos, ou, por exemplo, en 
pasaxes de claras resonancias bíblicas (Rosalía 1961: 284). 

No tocante á moral sexual, atopamos unha liña subversiva no achegamento a esta 
cuestión que se tinxe de ambigüidade ao matizarse con expresións ou xuízos que entron-
can cos valores sociais, mais que non acaban de rebaixar toda a carga subversiva que su-
pón calquera achegamento á sexualidade nunha muller do século XIX. As presentacións 
máis explícitas da sexualidade como fonte de gozo fanse a través do simbolismo natural, 
que as furta, así, a calquera xuízo moral. É sumamente significativa, a este respecto, a 
seguinte pasaxe de La hija del mar (1859) na que a sensualidade da paisaxe acada tintes 
fortemente eróticos: 

Los árboles cargados de hojas platicaban en la sombra con las brisas nocturnas, las flores se 
besaban cariñosamente sin que percibiera nadie el chasquido suave de sus labios, y los peces 
en el fondo de los estanques, los insectos entre la yerba, y las mariposas en sus perfumados 
lechos, todos gozaban de esa felicidad que concede el reposo, y al que suelen ir unidas secretas 
afecciones y deseos satisfechos sin vergüenza y sin remordimiento (Rosalía 1859: 191).
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Nesta obra, na que o argumento roza o incesto e a violación, na que a tensión sexual 
se mantén de forma sostida e acaba empurrando os personaxes á loucura, aparece de 
feito unha escena dunha orxía nunha praia, como desafogo vital tras unha treboada que 
puxo en perigo as vidas. O xuízo moral da autora implícita, que recorre nesta ocasión 
ao plural inclusivo, que pretende estabelecer unha comunidade de xuízo cos lectores e 
lectoras, resulta moi abaixado e substitúese de contado por unha reflexión sobre as dife-
renzas de clase: 

La fiesta iba degenerando en orgía y ésta se presentaba ya en sus últimos detalles con todo el 
repugnante colorido propio de tan groseras escenas, horribles sin duda alguna a nuestros ojos, 
pero no tanto como debían serlo las que se ocultan bajo dorados techos al son de armoniosas 
músicas. 

Aquel desorden a la luz del sol, aquella orgía después de una tormenta, aquel olvido del 
momento que pasó lleno de tinieblas y del que llegará presto no menos oscuro y tenebroso (...) 
tenía sin embargo alguna disculpa de que ciertamente carecen los desórdenes de los salones 
cínicos y obscenos por solo el placer de serlos. 

Siempre he creído que algunos defectos imperdonables en el hombre deben sin embargo ser 
absueltos en el marino (Rosalía 1859: 99-100).

Resulta inevitábel poñer en relación esta pasaxe da primeira novela de Rosalía co 
artigo xornalístico no que se ocupa da cuestión da prostitución hospitalaria. Mais non 
existe, neste asunto, unha liñalidade clara. Rosalía é a miúdo contraditoria e sempre, can-
do menos, complexa. En Flavio (1861: 514) inclúese unha descrición do antroido como 
“tiempo de locura y de desórdenes, ese tiempo en que la obscenidad y el adulterio corre 
y circula alegremente y sin pudor bajo una impasible careta”, nunha visión máis conven-
cional (que podería explicarse por unha necesidade argumental) mais ca en calquera caso 
achega unha visión diferente da ruptura das convencións. 

No que atinxe á conexión entre a ética e a sociedade, son frecuentes os xuízos ne-
gativos sobre o mundo, as expresións dun distanciamento fronte aos valores e xuízos 
sociais, en consoancia, en boa medida, coa visión negativa que o Romanticismo levou 
aparellada do social como limitador da liberdade e autenticidade do individuo. Non son 
poucas as aparicións da autora implícita ao longo das novelas para facer referencias ou 
xuízos sobre o tempo histórico que lle tocou vivir. Atopamos, en La hija del mar (1859), 
unha expresión de desgusto polo carácter positivista, antipoético e falsamente adubiado 
da época: “en estos tiempos en que el positivismo mata el genio y en que la poesía tiene 
que cubrirse de terciopelo para tener cabida en la sociedad” (Rosalía 1859: 62). 

Flavio preséntase como un descoñecedor das normas e usos sociais e a súa corrup-
ción final, a xeito dunha formación degradada -pois sen dúbida a novela entronca neste 
sentido, cando menos parcialmente, co Bildungsroman- vén dada, en grande medida, 
pola interacción coa sociedade. A entidade narratorial posiciónase en non poucas oca-
sións ao longo da novela: “ninguno se apercibió de la ignorancia del forastero, que, de 
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seguro, habría de parecer un gran crimen a los ojos de los necios” (Rosalía 1961: 423). 
Algunha das argumentacións dialogadas de Mara tratan directamente esta cuestión, ao 
intentar persuadir a Flavio do ilóxico das súas pretensións ao querer apartala de toda 
festa ou contacto social. O personaxe de Mara, nas súas enfáticas argumentacións en 
diálogo con Flavio, con Ricardo e con Luis fai unha defensa exaltada da feble posición 
social da muller en temas de honra e da asimetría nas relacións de parella. 

Aínda que na maioría das novelas o argumento está moi enfocado á vivencia indivi-
dual, o papel do social ten unha presenza importante, non só como elemento corruptor. 
En contraste con esa visión, emerxen discursos que defenden a implicación no ben co-
mún, que claman por unha participación activa na esfera pública. O tío de Luis, agoni-
zante, suplícalle a este que empregue o seu tempo e os seus cartos en levar a cabo unha 
empresa para o ben colectivo, a creación dun sanatorio mental: “y te aconsejo, y aun te 
mando, que en adelante emplees tu tiempo en llevar a cabo alguna obra humanitaria y 
útil en este país en donde naciste, y tanta falta hacen hombres generosos que olvidando 
el propio bienestar sepan sacrificarse en aras de la común felicidad” (Rosalía 1881: 623).

Mais Luis cae na inacción, nunha inacción que se proxecta sobre a comunidade, so-
bre a cidade de Compostela: “y sin embargo no hubo hasta ahora quien pudiese arrancar-
me de esta ciudad de las lluvias y de la estéril inmovilidad en donde parece que el tiempo 
detiene su eterna marcha para escuchar cómo las gotas de lluvia resuenan al caer sobre el 
embaldosado de granito de sus calles, mientras las campanas de la catedral tocan por la 
mañana al alba, al coro por la tarde, siempre del mismo modo, monótonos siempre. Los 
días pasan y pasan, y yo sumido en mis sueños (...)” (Rosalía 1881: 645). Nun momento 
culminante, como é o final da novela, laméntase a autora implícita por esta incapacidade 
de Luis de levar a cabo a “rexeneración do país”, nunha reflexión cargada ideoloxicamente 
dunha conciencia social (Clemessy 1986: 527). 

Por outra banda, El caballero de las botas azules (1867) semella anunciar un cambio 
social, unha mudanza histórica. Por máis que a énfase se poña na dimensión estética e 
literaria, apúntanse tamén mudanzas doutro signo: unha nova muller, un novo xeito de 
vivir as relacións, a chegada de novos tempos. A dimensión mesiánica que se atribúe ao 
Duque de la Gloria, que vén traer “el libro de los libros”, que convida a unha última cea 
na que as botas azuis sobre o taburete de veludo branco ocupan o lugar que na última 
cea correspondería ao lavado dos pés dos apóstolos, a afirmación “soy el que realmente 
ha muerto, pero que no ha muerto al mismo tiempo” e a despedida “idos en paz” son só 
algúns dos elementos que potencian a lectura da novela como a chegada dunha nova era 
que rende culto á novidade. 

A preocupación pola cuestión literaria: a metaliteratura na prosa ficcional 
de Rosalía

Un asunto recorrente e transversal na produción novelística de Rosalía é a preocupación 
pola literatura. Isto está en consonancia co feito de que un dos textos breves da escritora 
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galega publicados en prensa e que máis propiamente poden recibir a consideración de 
ensaísticos teña precisamente este eixo temático: “Las literatas”, un artigo publicado por 
Soto Freire no Almanaque de Galicia en 1865. Como acontece no caso de “Las litera-
tas”, a cuestión de xénero aparece indisociabelmente ligada á literaria de tal xeito que a 
condición da muller escritora ocupa unha posición central e a preocupación por atopar 
ou crear un espazo para a escrita feminina atópase detrás de moitos xiros, de moitas ac-
titudes, de moitas citas literarias e referencias ao estereotipo feminino e á condición de 
poeta. Cada capítulo de La hija del mar vai precedido dunha cita (Van der Welde, Ossian, 
George Sand, Zorrilla, Soulié, Lord Byron...), á que se suman non poucas referencias 
intertextuais no seo do texto. Esta forte carga de referencias literarias nunha obra pri-
meiriza por parte dunha escritora de pouco máis de vinte anos ten moito de procura dun 
espazo de escritura (a mesma preocupación, de feito, que se percibe no prólogo á novela, 
no que abundan as referencias e enumeracións de autores que defenderon a aptitude das 
mulleres para as ciencias e as artes, así como de mulleres destacadas na filosof ía, poesía 
ou pintura). Montserrat Ribao Pereira (2012) parte da análise das citas e referencias in-
tertextuais en La hija del mar para estabelecer a “biblioteca de Rosalía”; é dicir, os seus 
intereses lectores e as referencias literarias que a conformaron culturalmente.

Un elemento transversal a varias novelas de Rosalía é o uso da condición de “poeta” 
como elemento caracterizador dalgunhas personaxes, nomeadamente as protagonistas. 
Neste sentido, ser “poeta” non está ligado ao acto de escritura, senón a un certo modo de 
estar no mundo, a un xeito de sentir e vivir marcado pola sensibilidade e o sufrimento. 
Así acontece en La hija del mar (1859), na que repetidamente se utiliza a caracterización 
de “poeta” para Teresa, individualizándoa no conxunto dos personaxes. Con todo, o atri-
buto aplícase a máis personaxes, case sempre femininas nesta primeira novela, como, de 
feito moi significativo, se fai na seguinte pasaxe: “en el alma de aquellos sencillos pesca-
dores y en la de aquellas mujeres, poetas las más sin que lo conozcan e impresionables 
hasta la sublimidad sin que puedan percibirse de ello (Rosalía 1859: 29)”. En Flavio, tan-
to o protagonista que dá título á novela como Mara son tamén descritos como poetas: 
a Flavio chámaselle “joven poeta” (1861), malia non haber na novela referencias a que 
escriba; Mara si que escribe e racha, compulsivamente, os seus escritos, dando pé a un 
tratamento explícito e argumentado arredor da escrita. 

En Rosalía aparecen, tamén, reflexións sobre o carácter feminino da escritura, xo-
gando coa asociación dos patróns do belo e o sublime ás diferentes categorías de xénero. 

Esta es la poesía de las mujeres, variada y grata para los sentidos, llena de perfumes que de-
leitan, brillante en colores, desigual en la forma; ésta es la poesía de los espíritus ligeros, de 
las almas delicadas que no pueden vivir más que de aromas y de brisas suaves; ésta, en fin, es 
la atmósfera de las mariposas y de las flores, en donde se esparce el alma de los niños y cobra 
nuevo aliento el pecho cansado de los ancianos. 

Mas la otra es la verdadera poesía de todo lo grande, de lo único que puede mostrar a los 
hombres esa figura grandiosa, aérea, eterna, a Dios, en fin (Rosalía 1859: 73).
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Esta idea, non exenta de ironía e ambigüidade, conforma un elo transversal a través 
da obra de Rosalía, nos seus distintos escritos, pois podemos atopala expresada en forma 
de poema, na prosa non ficcional e tamén, como acabamos de ver, a través da autora 
implícita nas novelas. Podemos, daquela, extraer, a partir das referencias e reflexións in-
cluídas nas súas novelas, un canon de referencias persoais de Rosalía e unha teorización 
sobre o ser do poeta como unha forma de sensibilidade ou un xeito de estar no mundo.

En Flavio (1861) é Mara, en diversos soliloquios, a que desenvolve esta reflexión, 
coas mesmas ambigüidades e ironías coas que Rosalía trata esta cuestión no prólogo a 
Follas novas ou noutros escritos: Mara é consciente das advertencias que Rosalía expresa 
en “Las literatas” respecto ás mulleres escritoras. A súa afeción á escrita vívea como unha 
necesidade nacida dos seus estados nerviosos de maior axitación, como un vicio secreto 
ao que cede e que compara coa forza do licor. A conciencia da percepción social pesa 
sobre ela e, adentrándose na ambigüidade irónica, afirma “y tal vez no les falte razón” 
(Rosalía 1861: 339). Mais, en xogo contraditorio, atopa, nas cualidades das mulleres (bile, 
sensibilidade nerviosa, propensión á melancolía e desexo innato cara ao que non pode 
posuírse), virtudes propicias para a poesía: ¿quién más que las mujeres tendrían condi-
ciones de verdaderos poetas?” (Rosalía 1861: 339). 

Sen dúbida é El caballero de las botas azules (1867) a novela de Rosalía na que a 
cuestión literaria acada un papel máis central na trama argumental. Trátase dun texto 
que xoga intertextualmente co teatro, presentando un molde explicitamente dramático 
na parte inicial, “Un hombre y una musa”, e na cea de despedida do duque de la Gloria. 
Alúdese, de feito, ao teatro en diversas ocasións: “representarás la más aplaudida y ridí-
cula y singular comedia de tu siglo” (Rosalía 1867: 174); “mirábanse los unos a los otros 
como en una escena de teatro” (Rosalía 1867: 239). As reminiscencias Shakespereanas, 
presentes en varias obras de Rosalía (Esperanza lémbranos a Ofelia; Mara, na parte final 
de Flavio, a Desdémona), son aquí moi claras, como nas palabras do Home, que, coma  
Hamlet no máis famoso dos seus monólogos, afirma que a vida é un soño e unha carga e 
que só o feito de que o suicidio sexa un crime lle impide facelo. É El caballero de las botas 
azules un texto innovador, estraño, que trata precisasamente sobre a novidade estética, 
sobre o seu efecto social, sobre o cambio que levará á aparición dun libro, dunha litera-
tura enteiramente nova: “Parece que en él se echa por tierra todo género de literatura 
y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano” (Rosalía 1867: 213). 
A musa da novidade repasa cun “xa foi” o canon clásico, desde Homero e Virxilio ata 
aos clásicos hispánicos, para anunciar, nunha novela que xoga reiteradamente coas refe-
rencias mesiánicas, unha nova literatura. O xogo intertextual que se estabelece na obra 
tamén co Quixote chega á autocitación e ironía, semellante á que se produce na novela 
cervantina (Rosalía 1867: 218-219). Mesmo, como sinala García Negro en nota á súa edi-
ción, represéntanse na novela os elementos do sistema literario, incluíndo factores como 
o mercado, a promoción (o Duque de la Gloria fai toda unha campaña promocional de 
“el libro de los libros”), a crítica, os medios de comunicación, etc. 
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Como sinala Pablo del Barco (1986), en El caballero de las botas azules hai unha 
forte dimensión de crítica literaria: 

Rosalía se atreve a la crítica, amparada en ese caballero azul, como si en él pudiera justificar 
y asumir una condición superior: la de crítico literario. Rosalía crítico supera su condición 
de mujer. Y esta superación, en aquella época, no podía ser admitida; aún más tarde costa-
ría aceptar el esfuerzo de la Pardo Bazán o Colombine, por ejemplo. De ahí que se utilice el 
recurso de la novela. De ahí que incluso supere en este aspecto reivindicativo a su modelo 
Espronceda (Del Barco 1986: 513). 

Sendo a condición da muller escritora un dos temas tratados nun dos textos explici-
tamente ensaísticos de Rosalía, non sorprende a súa presenza e importancia como sub-
texto na prosa ficcional, ata o punto de que a dimensión metaliteraria dunha das súas no-
velas acada unha importancia máis propia da posmodernidade ca dunha novela do XIX, 
no que constitúe un exemplo máis do carácter anticipatorio da obra de Rosalía de Castro. 

A reflexión existencial
A visión da existencia ocupa un lugar moi especial nos excursos autoriais das novelas de 
Rosalía, desde o eloxio da mocidade como época de alegría e felicidade ata a asociación 
entre a felicidade e o sufrimento, o desprezo pola gloria póstuma ou a visión pesimista da 
vida humana. Esta última liña temática, tan relevante na poética rosaliá, atopa expresións 
moi explícitas en parlamentos narratoriais con primeira persoa explícita: 

Algunas veces he querido penetrar el misterio de las humanas existencias con la turbia mirada 
de mi entendimiento rodeado de tinieblas, para convencerme de que los dolores que yo creía 
aquejaban a la humanidad entera eran tal vez exageración de mi espíritu enfermizo y visio-
nario, pero bien pronto he tenido que cerrar los aterrados ojos cuando la luz de la verdad (...) 
presentó a mi vista la fúnebre túnica que envuelve entre sus sombríos pliegues todas las santas 
aspiraciones que brotan del hombre hacia la felicidad (Rosalía 1859: 115). 

Incluso nunha novela onde a voz autorial e mesmo narratorial é contida e obxectiva, 
atopamos algunha incursión de contido claramente existencial: “¡Vosotros los que veis 
tranquilos a una pobre hormiga perecer bajo vuestra planta, pensad en las incertidum-
bres del porvenir y no os fiéis de las sonrisas de la felicidad!” (Rosalía 1867: 230). 

O desprezo pola gloria póstuma, incapaz de compensar o sufrimento en vida, emer-
xe tamén con forza e frecuencia: 

¡Oh, llenadme de felicidad, sembrad flores en torno mío y apartad la hiel de mis labios en tanto 
existo, vosotros los que me améis!... Las riquezas, el poder, la gloria... y sobre todo el cariño de 
vuestro corazón, dejadle, dejadle que sonría en torno mío, que engañe los días de mi existencia 
y que murmure a mi oído en mis últimos instantes un ternísimo adiós (...) pero en el momento 
en que mis ojos se cierren a la luz y en que mi sangre cese de animarme, olvidadme si queréis 
(Rosalía 1859: 165).
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Podemos corroborar a coincidencia entre as ideas expresadas pola autora implícita 
nalgunhas obras e os parlamentos atribuídos aos personaxes. O desprezo da gloria pós-
tuma, que en La hija del mar corresponde á autora implícita, aparece en El caballero de 
las botas azules (1867) na boca da Musa que dialoga co Home: 

¡Necio afán el de la gloria póstuma, cuyo ligero soplo pasará como si tal cosa sobre el esparcido 
polvo de tus huesos! Cuídate de lo presente y deja de pensar en lo futuro, que ha de ser para ti 
como si no existiese (Rosalía 1967: 150). 

O eloxio da xuventude aparece transversalmente ao longo das diversas novelas. 
Mesmo desde a primeira, a autora implícita atribúese unha madurez e un desencanto 
vital maior ao dos personaxes; estabelece, con respecto a eles, unha distancia que a afasta 
da inxenuidade e a felicidade da mocidade. Ese posicionamento, en certo xeito de supe-
rioridade, vai, pola contra, acompañado dun ton nostálxico que atribúe a eses momentos 
de inocencia unha cualidade superior, de felicidade que será posteriormente imposíbel: 

Esperanza le contemplaba con esa alegría infantil que si bien es ligera y momentánea, con-
mueve de tal modo el alma de los niños que nos hace la envidiemos los que desgraciadamente 
hemos pasado ya de esa edad de oro en que no hay más que alegrías interrumpidas a veces 
por fugaces lágrimas, que se secan al tiempo de caer sin dejar la más débil huella de su paso� 
(Rosalía 1959: 81). 

¡Bendita esa edad en que tan dulces ilusiones surgen a torrentes del pensamiento al eco de 
un solo sonido, a un rayo de sol que ilumina oblicuamente el turbio cristal de alguna de nues-
tras ventanas! (Rosalía 1961: 332).

Con todo, mesmo nesa etapa se impón unha visión existencial negativa, como moi 
claramente se aprecia, na voz da autora implícita, neste fragmento de El caballero de las 
botas azules (1867):

Mas ni aun en esa edad rodeada de cuanto hermoso encierra la existencia, ni aun en esa edad 
en que el fantasma de la muerte sólo se distingue como una sombra vana y en la que el ceñudo 
rostro del desencanto asoma apenas el contorno de su desgreñada melena al través de las pri-
meras ilusiones, dejamos de sufrir honda y profundamente... ¡Ay!, también entonces la dicha 
se escurre de entre nuestras manos aprisa y sin sentirla, tal como se escurren las aguas de un 
río bajo la helada superficie que el sol abrillanta con sus rayos... (Rosalía 1867: 318). 

En Flavio insírese unha longa reflexión sobre a natureza da vida, partindo dun rexei-
tamento do suicidio, como vía doada e egoísta fronte ao “verdadero drama de la vida”, 
consistente en sufrir, asistir ao esvaemento das ilusións, á conclusión do amor, á deca-
dencia do corpo, á indiferencia cara a aquel que un día amamos (Rosalía 1861: 475). A 
idea de suicidio (tratada en Rosalía por Placer 1972) aparece repetidamente e case sempre 
asociada á auga, ata o punto de que Ofelia, coa súa loucura e morte por afogamento, 
semella proxectarse como unha sombra detrás de moitas pasaxes. En La hija del mar 
(1859), a insinuación de morte por auga ten unha forte presenza argumental, como f ío 
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condutor que culmina no suicidio final de Esperanza. Ao mar tírase o cadáver de Fausto, 
ao mar retorna Esperanza no final da novela: “El mar del Rostro dejaba oír allí sus eternos 
bramidos; la Hija del mar volvió a ser arrastrada por las olas sus hermanas, hallando en 
su lecho de algas una tumba que el humano pie no huella jamás” (Rosalía 1859: 248). O 
personaxe de Esmeralda, en Flavio, déitase nun brañal cando quere deixarse morrer e alí 
permanece inmóbil “mientras la humedad penetraba en su cuerpo”. 

Deste xeito, a dimensión existencial, un dos aspectos máis valorados da produción 
poética de Rosalía, constitúe tamén un importante subtexto na súa prosa ficcional.

A reflexión sobre a paisaxe e as súas categorías estéticas
A paisaxe ocupa un papel primordial nos textos máis explicita e canonicamente ensaís-
ticos de Rosalía, moi particularmente no prólogo de Cantares gallegos (1863), no que 
a reivindicación da beleza da paisaxe galega se converte en argumento psicagóxico ou 
emocional para a defensa da dignidade de Galicia. As descricións paisaxísticas ocupan, 
tamén, un lugar central  nos artigos xornalísticos, como pode verse, de xeito evidente, 
en “Padrón y las inundaciones”, que comparte co prólogo de Cantares a dimensión pai-
saxística e a intención reivindicativa, aínda que neste caso ligada primariamente a feitos 
máis específicos e concretos que no prólogo, como, por outra parte, resulta lóxico nun 
texto que viu a luz en prensa. Neste artigo, escrito en primeira persoa e sen a mediación 
engadida dunha ficcionalidade explícita, fanse constatacións que lembran as do prólo-
go do primeiro poemario galego (“un pequeño paraíso en donde toda belleza es mayor 
y toda felicidad doblada” 459-460) e af írmanse os valores emocionais dos espazos, de 
enorme potencial melancólico e de evocación do paraíso perdido da infancia, o tópico da 
inefabilidade descritiva (“lugares cuya belleza ninguna pluma es capaz de describir” 459), 
ao tempo que se estabelecen  contrastes que fan presente a dicotomía romántica entre o 
belo e o sublime: 

[L]os accidentados y fragosos montes coronados de pinos, que en unión del bosque que la ro-
dea, abrigan la antigua posesión y le prestan por esta parte un aspecto semisalvaje que encanta 
el ánimo, y contrasta de una manera admirable con la placidez de la llanura y las alegres vistas 
que desde los demás puntos de la casa pueden gozarse a toda hora (458). 

Nas novelas de Rosalía, a paisaxe introduce espazos inéditos nos seus poemarios; 
por exemplo os espazos agrestes e escarpados da Costa da Morte. A paisaxe sublime, re-
ferida de pasada no prólogo dos Cantares, mais ausente dos poemas que conforman esta 
obra, pasa a ser o espazo privilexiado das novelas. Nas súas páxinas, nas súas descricións, 
emerxe, a miúdo, o eu autorial, para valorar e contrastar os lugares que o rodean. Ás ve-
ces recórrese mesmo á preterición para amosar, por ausencia, o termo do contraste, nun 
xogo de oposición entre as categorías románticas do belo e do sublime: 

Todo aquello era hermoso, todo melancólico a pesar de que no se divisaba en aquel vasto 
paisaje ni árboles ni arroyos, ni la más desdichada flor silvestre. El musgo aterciopelado no se 
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extendía a la sombra de los desmayados sauces, ni el alhelí ni la azucena prestaban aroma al 
viento de la mañana (Rosalía 1859: 72).

Estas categorías asócianse de xeito explícito aos estereotipos de xénero, ligando esta 
cuestión tamén á reflexión literaria da escrita feminina, como xa vimos. 

Nos momentos de emerxencia da voz autorial, é moi frecuente a apelación a un 
sector específico dos lectores. Tivemos ocasión de comprobar como hai apelacións con-
cretas a homes dedicados á política, a mulleres, a aqueles que nunca sentiron un amor 
apaixonado, etc. Rosalía é tamén consciente de que respecto ás descricións da natureza 
existen tamén sectores diferenciados, e acode, en ocasións, a parcelar as súas apelacións, 
por exemplo ao lectorado urbano: 

Vosotros los que vivís en las ciudades y que no podéis comprender enteramente toda la belleza 
de que están llenos esos cariñosos días que preceden al estío, venid conmigo, (...) podréis ver, 
en medio de la más pomposa y brillante vegetación, lo que es una mañana de primavera lejos 
de las ciudades y en medio del campo, pero de un campo fértil y ameno en medio de un valle 
todo hermosura, como sólo la ardiente imaginación de Ariosto sería capaz de describirlo� 
(Rosalía 1859: 178). 

Hai, en Rosalía, demoradas descricións paisaxísticas de varias páxinas nas que se 
aprecia o tópico do locus amoenus, os valores convencionais asociados ás estacións do 
ano ou aos momentos do día, a erotización da paisaxe (Alain Roger 1997) e as metáforas 
antropomórficas, así como o panteísmo e a sensualidade. Estes espazos textuais adoitan 
focalizarse desde a voz narratorial (por máis que se fagan alusións ás emocións provo-
cadas nos personaxes) e moi frecuentemente está presente, de xeito explícito, a primeira 
persoa. Aínda que en Flavio (1861) as aparicións da autora implícita son moito máis con-
tidas e menos frecuentes ca en La hija del mar (1859), o capítulo XXI está enteiramente 
dedicado a unha evocación desde a voz narratorial da alba e as súas connotacións aními-
cas ligadas á alegría e a esperanza, en contraste cos valores fúnebres da noite: 

En aquellos momentos de placentera calma, el espíritu incrédulo parece entrever la esperanza 
a través de las rosadas nubes que van sembrando el azul del firmamento; el sol, que asomó 
su ojo brillante por entre las cimas desiguales de las colinas, se nos presenta como la idea de 
la eternidad, y en tales momentos creemos eterno el mundo, eterna la vida, eterno cuanto 
entonces existe en torno nuestro (Rosalía 1961: 372). 

As visións da cidade son profundamente negativas, como un lugar no que predomi-
na a maledicencia e rexe un xuízo social asfixiante. Así llo expresa Mara a Flavio a piques 
de marchar para a cidade e tamén o presenta así a voz narratorial: “Una lluvia menuda y 
penetrante caía sobre la ciudad de ***, triste y sombría como el sepulcro” (Rosalía 1861: 
392). É esta unha visión que, como indica Abuín (1990: 392) en nota ao pé, coincide coa 
descrición que Rosalía fai de Compostela no poema “Santa Escolástica” de En las orillas 
del Sar.
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A constatación da beleza de Galicia, que constitúe o cerne do prólogo de Cantares 
gallegos, aparece en El caballero de las botas azules, posta en voz do narrador: “la hermo-
sa y fecunda Galicia, tierra incomparable para el delicado paladar del gastrónomo y bella 
como ninguna en todas las estaciones para el poeta y el artista” (Rosalía 1867: 467), mais a 
narrativa introduce unha maior complexidade nos espazos presentados, nas valoracións 
e nos usos da paisaxe, xerando, na globalidade da súa produción, unha imaxe máis com-
pleta, complexa e diversa. 

Outras liñas temáticas
Ademais das liñas temáticas sinaladas, que poden ter a consideración de dominantes pola 
súa transversalidade ao longo da produción prosística de Rosalía, emerxen outros temas 
de xeito máis puntual ou ligados a unha obra en concreto, que van desde a consideración 
das supersticións populares ata a reflexión sobre a aculturación e os fenómenos lingüís-
ticos. 

Hai, en Rosalía, un forte aprecio polas tradicións galegas, como testemuñan non 
poucos elementos da súa obra, desde as glosas de Cantares gallegos, ata os textos xorna-
lísticos consagrados a certas tradicións, como “Domingo de Ramos”. Mais este aliñamen-
to coa tradición e a cultura popular non impide a visión crítica e o distanciamento fronte 
á superstición, expresado de xeito claro nalgunha das interferencias da autora implícita: 
“Triste es el hálito de superstición que como un soplo envenenado rueda sobre todas las 
playas y sobre todos los campos de este pueblo, triste, muy triste” (Rosalía 1859: 166). 
Con todo, o distanciamento autorial non impide a actitude de comprensión con quen se 
aferra á superstición máis alá de calquera lóxica racional. En El primer loco (1881), os per-
sonaxes de Luis e Pedro encarnan actitudes opostas a este respecto, Á racionalidade de 
Pedro (“Te muestras demasiado benigno con semejantes abusos y creencias, que desde 
hace tiempo debieran haber desaparecido de la tierra para siempre” (Rosalía 1881: 552), 
oponse a maior credibilidade de Luis, que afirma, ao longo do relato, a comunicación 
cos espíritos e que se amosa comprensivo coa función consoladora da superstición, ao 
sinalar, nun diálogo argumentativo con Pedro, que unha nai, por moi racional e instruída 
que sexa, seguiría calquera crenza supersticiosa que coidase que pode sanar ao seu fillo: 
“Y si por casualidad su hijo volviese a la vida, aquella madre será supersticiosa en tanto 
exista, pese a su propia razón y a cuanto haya de más material y contrario a esa fe ciega” 
(Rosalía 1881: 552). O propio Luis se somete a exorcismos que puidesen aliviar o seu mal 
e a súa actitude é ambigua: “Ya lo ves, Pedro, a estos extremos, por estas pruebas pasan 
los hombres, aun los más incrédulos, cuando los dolores que les aquejan son de ésos que 
la ciencia no alcanza a curar, ni el pensamiento a medir en toda su intensidad” (Rosalía 
1881: 607). 

Como vimos, as valoracións culturais e a marxinación de certos individuos ou gru-
pos en función de adscricións de clase ocupa un lugar destacado nas obras de Rosalía. 
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Do mesmo xeito, cando esas valoracións derivan da pertenza a un grupo, xa non social, 
senón nacional, esta sensibilidade aflora igualmente. O texto no que isto é mais palmario 
é “El cadiceño” (1865). O relato do retorno de dous emigrantes serve de ilustración dos 
efectos da aculturación que veñen a ratificar valoracións que, a xeito de marco, se expre-
san ao comezo e ao final do relato na voz dunha primeira persoa que expresa a concien-
cia do rexeitamento que esperta a representación satírica e que, sobre todo, denuncia o 
efecto empobrecedor e destrutivo das actitudes de desprezo en parte dos retornados, 
de maneira que o peche do relato ben podería ser o dun ensaio, pois explicitamente se 
subtrae á ficción e sitúa a narración nun nivel de representación dun personaxe-tipo real: 

Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado y que tanto prepondera en las al-
deas de Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en tierras más civilizadas y nada de 
lo bueno que allí existe, pues su ignorancia y el ansia ardiente de hacerse ricos en poco tiempo, 
arrastrándolos a la humillación, las penalidades y la bajeza, no les permite modificar sus malos 
instintos ni aprovecharse de las excelentes cualidades que le son propias.

Pero es forzoso que concluyamos, atendiendo al corto espacio de que podemos disponer, 
aun cuando procuraremos no olvidar, en más propicia ocasión, el extendernos sobre un asun-
to que, según creemos, es de alguna trascendencia para el país (Rosalía 1865: 82).

Conclusións
Como tivemos ocasión de ver, o ensaio funciona, na prosa de Rosalía, como un subtex-

to que nos permite acceder a cuestións e preocupacións que atoparon en ocasións expre-
sión non ficcional nos seus prólogos e textos xornalísticos e que, outras veces, se protexe-
ron sempre co manto da ficción. A hibridación xenérica, que incorpora non só a expresión 
de ideas, senón tamén o teatro, aos seus textos ficcionais en prosa, é unha das expresións 
do carácter anovador da autora, por máis que sexa un trazo propiciado polo paradigma ro-
mántico. Nos paratextos prologais, nas incursións da autora implícita, na forte dimensión 
apreciativa das voces narradoras, na dimensión argumentativa dalgúns monólogos e de 
moitos diálogos, podemos acceder a un discurso ideolóxico que reborda a marxe da ficción. 
Estes aspectos, que introducen un subtexto ensaístico na súa produción ficcional en prosa, 
céntranse arredor dun conxunto de preocupacións fundamentais do pensamento rosalián: 
a cuestión de xénero, a dimensión ética e social e a reflexión literaria e existencial, así como 
tamén outros temas menos recorrentes, como a reflexión sobre as categorías estéticas, 
os fenómenos de aculturación ou as apreciacións sobre as supersticións populares. O re-
sultado é, necesariamente, complexo, polifónico, dialéctico, mesmo ambiguo e ás veces 
contraditorio, de aí a importancia de atender tamén á diferente autoridade autentificadora 
que no mundo ficcional teñen as distintas voces. Isto explica que, na nosa análise, se lles 
prestase unha particular atención ás manifestacións da autora implícita e ás apreciacións 
ou xuízos narratoriais. Como sinala José María Nadal (1886: 547) no seu estudo dos discur-
sos narrativos de Rosalía: “Evidenciar el juego de las alianzas axiológicas entre las diferentes 
instancias del relato es el camino más seguro para acceder a la ideología del texto”. 
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Na súa análise da modalización en Rosalía, no marco do Congreso de 1985, Marina 
Mayoral (1986) atribuía ao rebordamento emocional a abundancia de irrupcións auto-
riais nas primeiras novelas: “Estas interrupciones producen la impresión de un desbor-
damiento sentimental, de que, al sentirse Rosalía constreñida por los límites de la ficción 
novelesca, rompe con ella y busca el cauce más amplio y fluído de la expresión directa en 
primera persona” (Mayoral 1986: 344). En realidade, coidamos que, logo dunha análise 
das grandes liñas arredor das cales se concentra o discurso axiolóxico,  a través do autor 
implícito e da apreciación narratorial, mais tamén por medio dos monólogos de perso-
naxes centrais ou da argumentación dialéctica, pode verse que este rebordamento non 
é tanto emocional como intelectual e ideolóxico e que conecta, máis que coa produción 
poética e a efusión do eu lírico, coa voz dos limiares e dos artigos xornalísticos, coa Ro-
salía ensaísta que non puido ser, porque, como moi significativamente remata dicindo 
no prólogo á primeira novela, aínda non lles estaba permitido ás mulleres escribir o que 
sentían e sabían, e certamente era este segundo e último elemento (o coñecemento máis 
que a emoción) o terreo máis fortemente vetado para elas.
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