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RESUMO

Sinálanse os grandes avances producidos nos últimos 
trinta anos na análise e interpretación do sentido da obra 
rosaliana, indicando os de maior interese, así como a 
configuración dunha imaxe máis real da autora. Porén, 
resultan sintomáticas as reticencias, ambigüidades, silencios 
ou censuras que, moitas veces, seguen a caracterizar os 
discursos académicos para manteren Rosalía e a súa obra 
nunha vaguidade nebulosa fronte ás evidencias.

ABSTRACT

This text analysis the major advances produced over the 
last trirty years in the analysis and interpretation of the 
meaning of Rosalia de Castro´s texts. Additionally, it is 
noteworthy that academic discourses contain reluctances, 
silences, ambiguities or ever censorship attitudes that, more 
often than not, characterize a nebulous and vague image of 
Rosalia de Castro.
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Os avances e os seus límites

Sen dúbida tense avanzado moito, nos últimos trinta anos, na análise e interpretación da 
obra rosaliana. Porén, estes avances non tiveron a eficacia ou incidencia que era de espe-
rar, para tirar dunha certa nebulosa ou vaguidade a súa figura: quen era, que perseguía e 
cal foi a causalidade da súa escrita. Posibelmente, unha das razóns desta ineficacia, non 
única, pero si determinante, está en que, malia a decisión e o arroallo que a levaron a ser 
escritora e romper moitos moldes, maneiras e tabús, non existiu esta mesma disposición 
e claridade na crítica para afrontar e caracterizar a súa personalidade nin a tendencia da 
súa obra. Pois estamos perante unha obra que, sen ser simple nin maniquea, deixa por iso 
de resultar evidente e contundente en relación cos sentimentos, pensamentos e problemas 
dun mundo que, en boa maneira, segue a ser rosaliano. Non estará de máis facer unha pe-
quena revisión dalgúns dos avances, para nos decatar de até que estremo estas análises e 
interpretacións foron, de forma maioritaria, obviadas ou asumidas de forma excesivamen-
te timorata ou comedida, á hora de axudar a revelar o sentido das obras analizadas, e non 
falemos xa á hora de reivindicar a figura desta muller extraordinaria por tantos conceptos. 
Digo todo isto sen negar que os rituais tradicionais sobre ela, os que afondaron nunha 
imaxe falsificada de santiña, muller angustiada metafisicamente e escritora ruralista, foron 
substituídos hoxe por outros nos que se vende unha certa imaxe rompedora, especial-
mente feminista, para consumo marxinal e interno, sen que a revalorización da súa obra 
nin o perfil  da súa personalidade queden prístinos. Segue habendo unha inconfesada re-
ticencia a recoñecer a elevada formación cultural de Rosalía, a súa profesionalidade, a súa 
moralidade e filosof ía heterodoxas en moitos aspectos, pero sobre todo a vela como unha 
muller que rompeu moldes e exerceu cunha dignidade inquebrantábel a súa condición de 
galega e de escritora, pagando moi caro por iso. E, desde logo, unha incomprensión total 
á hora de sermos capaces de descubrir nela unha vontade férrea de muller independente, 
precisamente estando casada e tendo que alimentar cinco fillos, en condicións de preca-
riedade e indixencia,  non desistindo de lograr ingresos co que escribía. Se nos fixásemos 
na incidencia nos círculos académicos e universitarios da cultura española, portuguesa e 
latinoamericana, por estaren máis próximas, dos avances nos estudos rosalianos, produ-
cidos estes trinta anos, especialmente na Galiza e no mundo  anglosaxón, seguramente 
comprobaríamos que é moi deficiente e limitada. Que nos revela a obra rosaliana con cla-
ridade, de seguirmos as análises  e interpretacións dos últimos trinta anos? Enumeremos 
uns cantos aspectos significativos, que non deben permanecer na vaguidade metaf ísica.

O patriotismo de Rosalía de Castro

En primeiro lugar, teríamos que sinalar un aspecto da súa obra que está provocado pola 
súa conciencia de pertenza a unha nación negada, agochada, discriminada e desprezada, 
con preocupación especial polas súas clases traballadoras do campo, e dentro delas as 
mulleres desta condición. A defensa do dereito dos pobos a existiren move o espírito 
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rosaliano a defender o dereito á existencia dunha literatura nacional en lingua galega, 
así como, consecuentemente,  a producir unha obra literaria nesta lingua que ten como 
substrato unha causa patriótica. Sen unha convicción claramente nacionalista esta obra 
literaria non se tería producido coa fondura de sentimento con que se produciu nin coa 
súa radical negación da españolidade de Galiza. Non debemos esquecer que esta súa 
actitude, única entre os tres grandes poetas galegos do século XIX, maniféstase no mo-
mento en que está en marcha e desenvolvemento a creación do Estado español, como un 
artefacto centralista destinado a lograr a unidade do mercado, a espallar a conciencia de 
sermos españois como categoría política, cultural, lingüística e histórica superior, eleva-
da, a da cidadanía da nación española, como síntoma de progreso e modernidade, con 
todos os aparellos coercitivos ao seu favor: escola,  xustiza, burocracia, exército, Igrexa… 
O dilema para as clases intermediarias galegas, aquelas que querían estar integradas e 
promovérense no novo contexto, non era outro que se veren abocadas  ao abandono de 
todo o que lembrase a súa condición nacional galega, a comezar pola lingua naturalmen-
te, mais tamén costumes, hábitos, formas de vida,  interiorizando unha desvalorización 
do país, das súas capacidades para o desenvolvemento por si mesmo que a emigración 
parecía certificar en aparencia. O resultado foi que, de forma progresiva e inexorábel, 
se foron instalando uns estereotipos negativos contra a poboación labrega e mariñeira, 
como representación simbólica dun suposto salvaxismo e barbarie do mundo galego, 
coa afán de xustificar un dominio e unha asimilación forzada desde fóra del.  Só quen 
viviu o dilema negándose a aceitar e interiorizar eses estereotipos e as causas que os 
provocaban, e rebelándose contra eles, afirmando a dignidade e racionalidade do pobo 
galego, sentíndose como parte del, podía facer o que fixo Rosalía de Castro. Vivir esta 
encrucillada crítica, con esa empatía tan forte  coa propia sociedade como referencia, 
foi unha das condicións necesarias para a obra rosaliana galega se producir. Fíxoo desde 
unha concepción cultural que acredita na igualdade dos pobos para se desenvolver en 
todos os aspectos. En consecuencia considerou a cultura popular, en particular a litera-
tura, como unha matriz desde a que desenvolver pensamentos, sentimentos, problemas 
e conflitos que evidencian a condición humana do pobo galego e a súa dignidade e capa-
cidade artística. Por iso para ela, a súa actitude, como escritora neste aspecto, constituía 
unha chamada ás xentes á guerra, erguendo unha bandeira claramente reivindicativa, no 
plano cultural, que só se podía cualificar de patriótica. Nun duplo sentido, pola causa, 
emocional e racional, que provocaba esta literatura e polo obxectivo que tiña respecto 
dos destinatarios cultos para abandonaren os seus prexuízos contra o país ou para outros 
escritores tomaren o seu exemplo. 

Tense subliñado que non hai un libro como Cantares Gallegos en ningunha outra 
literatura románica onde capacidade de recreación artística e identificación coa comuni-
dade campesiña, simbiose de autor coas cantigas do pobo, chegase a tal grao de perfec-
ción, logrando así superar os límites do ruralismo, do enxebrismo, da visión desde fóra ou 
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desde unha posición paternalista[ 1 ] . Diríamos nós que mesmo posibilitando incardinar 
esa literatura popular nos conflitos da modernidade desde ela mesma, deixando proba 
contundente dunha sociedade que ten dereito a seguir existindo nos seus riscos defini-
dores básicos: lingua, costumes, cultura en xeral….Como non podía ser doutra forma, 
percorre o libro unha sutil denuncia das inxustizas que se cometen coas clases traballa-
doras galegas do campo, unha declarada rebeldía contra o menosprezo, burla e opresión 
da que o pobo galego é obxecto nesta fase de ascenso da idea de España e un certo desa-
cougo pola súa indefensión até o estremo de se expresar tamén a necesidade de que hai 
que cubrir moitos outros campos e aspectos, no só o literario ou o sentimental, para a 
lograr que a patria galega subsista, neste novo contexto da creación do Estado español 
centralista e capitalista. Tiña, pois, Rosalía de Castro un programa cultural ben definido 
no seu campo de acción desde a súa convicción e capacidade como escritora galega, e foi-
no cumprindo sabendo ben ao que se enfrontaba[ 2 ] . Por iso, o segundo paso foi publicar 
unha narración en lingua galega, un conto[ 3 ] , con destino ao xornal, un novo chanzo de 
normalidade, pois era un xénero do que o galego, como lingua literaria, estaba practica-
mente excluído. E o terceiro foi completar o galano, cunha segunda edición ampliada de 
Cantares Gallegos (1872), e o cuarto,  intentar publicar un libro revolucionario, filosófico, 
na nosa lingua, o que superaba o atrevemento anterior, Follas Novas. Pola súa concepción 
estrutural, unha parte del, unha especie de epopea das nosas clases populares, nun intre 
crítico e convulsivo da súa historia xa longamente crítica e opresiva, os libros IV e V, pola 
súa carga filosófica, alén diso ben heterodoxa, pola súa intención de panorama humano 
como unha Divina Comedia humanizada, e pola súa orixinalidade formal (de feito, están 
todos os xéneros literarios baixo forma de poesía lírica ou épica, isto é, a narración e o 
drama, ou o ensaio e a didáctica…) con combinacións métricas e estróficas inusitadas 
nas literaturas circundantes, en concreto na española. E cunha especial atención á pers-
pectiva feminina da vida, coas mulleres como protagonistas, comezando pola afirmación 
de ser unha muller a súa autora, pero non responder aos estereotipos convencionais 

[1] É esta unha liña argumental presente, con distintas variantes e matices, nas análises e 
interpretacións  referidas a Cantares Gallegos de Carvalho Calero (1975, 1979 e 1989), Fran-
cisco Rodríguez (1988, 2011) e Pilar García Negro (2013), por exemplo. 

[2] Grazas á publicación das Cartas de Murguía (Axeitos / Barreiro Fernández, 2003) e Cartas a 
Murguía (Axeitos / Barreiro Fernández, 2005) en concreto das datadas entre 1859 e 1868, con 
bastantes referencias a Rosalía, alén das poucas que dela coñecemos desa  etapa, é patente  o 
proxecto cultural de dignificación e para gloria de Galiza, que ambos compartían.

[3] É o coñecido como Conto Gallego. Hoxe sabemos grazas a Ríos Panisse (1996) que foi publi-
cado, sob a epígrafe “Contos da miña terra” en dous folletíns do xornal coruñés El Avisador, 
en  1864. A súa capacidade de obxectivación deixou a algunha crítica desconcertada, pola súa 
imparcialidade perante os feitos e a súa modernidade (Mayoral, 1986: 358) ou pola  dificultade 
para saber o que a autora opina sobre eles.  Coincidimos coa opinión de Carro Roque (1984: 
351): non é unha crítica da muller protagonista, senón das circunstancias que a obrigan a 
actuar como actúa.
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sobre as mulleres e advertindo do carácter estraño, anómalo, rompente, para a ideoloxía 
dominante, do que vai seguir[ 4 ] .Este intento tivo moitos tropezos e dificultades: malia 
estar anunciado o libro de libros, Follas Novas, en varias ocasións entre 1872  e 1874, só 
apareceu, pasados máis de dez anos desde a elaboración do seu corpus básico, en 1880, 
grazas a La Propaganda Literaria de Cuba, do seu amigo de vello e padriño da súa filla 
Alejandra, Alejandro Chao, e cun prólogo, especie de salvoconduto dun influente coñeci-
do do matrimonio, Emilio Castelar, que non destaca precisamente pola súa atención real 
ao poemario  nin á súa autora. Na forma de anuncialo e na portada do libro reloce máis 
o nome do prologuista que o da autora, detalle ben significativo para entender o grao de 
marxinalidade ou ostracismo no que vivía Rosalía por entón, e as alfándegas ás que debía 
someterse[ 5 ] . 

Efectivamente, as dúas palabras da autora, todo un ensaio sobre o fracaso das súas 
intencións, a súa visión desolada do país, a especial opresión e padecemento que sofren 
as mulleres, a praga da emigración, e mesmo sobre  a sensación de fracaso respecto do 
seu cumprimento de servizo a unha causa patriótica, mostran que naquela altura, 1880, 
Rosalía estaba sumida nun proceso de derrota que a levaba, en certa maneira, a unha 
frustración destrutiva, na que só a dignidade persoal e mesmo a ironía punzante de apa-
rencia conformista, era capaz de mantela en pé[ 6 ] . Finalmente quedáballe só a súa digni-
dade actitudinal, isto é, dar fe de que nunca renegara dos seus principios nin da identi-
ficación con Galiza, para ela a súa única patria. Esta posición ideolóxica pode e debe ser 
catalogada como propia dunha nacionalista ou dunha patriota galega. A verdade é que 
limitar a concepción rosaliana a unha mentalidade provincialista ou rexionalista leva a 
confundir a ideoloxía ou as concepcións de fondo que moven a súa escrita e a súa visión 
de Galiza coas apostas tácticas ou posibilistas que, no seu tempo, se enunciaron por parte 
dos seus correlixionarios, desde a consideración de teren  incapacidade social para asu-

[4] As análises sobre Follas Novas acadan entidade crítica consoante coa importancia do libro 
por primeira vez na  década dos sesenta  do século XX coa Historia da Literatura Galega 
Contemporánea de Carvalho Calero (1975: 179-224), se ben foi na década dos oitenta cando 
se produciron novos avances interpretativos sobre o libro no seu conxunto, como estrutura 
e sentido, e sobre  moitos dos poemas en particular (en especial en Davies, 1987: 343-383; 
Rodríguez, 1980, 1988; 2011: 319-391).

[5] Para os prólogos en galego de Rosalía aos seus dous libros en galego, máis unha proba da súa 
vontade de lograr normalidade para a nosa lingua no uso escrito, auténticas chamadas reivin-
dicativas a favor da patria galega, á vez que explicación da súa causalidade e intencionalidade, 
é imprescindíbel a análise de García Negro (2010), que contempla tamén o prólogo de Caste-
lar a Follas Novas (ibidem: 104-121).

[6] A respecto das palabras que Rosalía desliza nas súas “Dúas palabras da autora” en Follas Novas 
sobre as mulleres non estaren feitas para a análise e o razoamento, Pilar Pallarés (1985: 107) 
conclúe: “A través do xogo irónico non só continúa a defender as ideas da xuventude, senón 
que ademais pon en evidencia  a fraxilidade dos argumentos  daqueles que menosprezan o 
labor creativo das mulleres”.
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mir e defender politicamente unha causa independentista[ 7 ] . Desde logo, non é posíbel 
unha obra como a rosaliana sen unha consciencia que remite á consideración de Galiza 
como a súa única patria. Así o exteriorizou, de forma explícita e implícita en varias oca-
sións[ 8 ] . Nunca considerou ser España a súa patria, por non falar de que alguén que, en 
pleno proceso  eufórico de creación da patria española, vendida como progreso e moder-
nidade, chega a dicir, “Galicia, non debes chamarte nunca española…” é un atrevemento 
indiciario do seu total desacordo co deseño do Estado español e o que viña a afondar en 
detrimento de Galiza. En termos poéticos, Rosalía expresou o rexeitamento ao que era 
unha estrutura estatal propia do imperialismo.  A Rosalía o sentimento da patria galega 
levábaa a confrontarse con toda a poderosa mitoloxía que viñese a  negala. E o Estado 
español significaba un novo e máis poderoso instrumento de opresión e indignidade, de 
renuncia á nosa condición de galegos e galegas de nación. Esta é unha cuestión innegá-
bel, por certo de grande actualidade. Que os críticos da época reaxiran máis alporizados 
polas expresións anticasteláns de Rosalía que polo seu antiespañolismo, non é máis que 
proba de como, polo menos antes de 1875, aínda se identificaba a idea de Castela como 
o símbolo máximo de España, como a súa creadora, mentres que a idea de españolidade, 
vinculada ao Estado centralista e á idea da nación única, aínda estaba a callar[ 9 ] .

[7] Un dos amigos máis estrambóticos do matrimonio Rosalía-Murguía, en carta a este, datada 
en Pontevedra o 18 de setembro de 1857, explicábao á súa maneira: “…como independientes 
no podemos ser, Ergo, a qué debemos atenernos? A nuestra dignidad provincial” (Axeitos/
Barreiro Fernández, 2003: 88).

[8] Para ela, as súas viaxes e estancias fóra de Galiza eran por terras “estranxeiras”. A súa expresión 
máis frecuente para referirse a Galiza é “país” ,“patria” e “Terra”,  e, en menor medida, “reino” e 
“provincia”, sen que as primeiras palabras  teñan  nunca un sentido restritivo, acoutado a unha 
comarca ou ao lugar de nacemento. Así o podemos comprobar nos seus prólogos a Cantares 
Gallegos e Follas Novas, nos poemas destes dous libros, en En las orillas del Sar, nas novelas 
en español e nos seus cadros de costumes como “El Cadiceño” ou “Costumbres Gallegas”.

[9] O exemplo máis claro de españolismo castelanista está na crítica de Ventura Ruiz Aguilera a 
Cantares Gallegos (El Museo Universal, números 22 e 23, 1864). Malia o seu ton laudatorio do 
conxunto, arremete contra “Castellanos de Castilla” cunha incomprensión e  unha arrogancia 
sintomáticas. En ton máis comprensivo, pero lamentándoo,  exprésase Francisco de Paula Ca-
nalejas  en relación co poema  na súa crítica ao libro (El Contemporáneo, 6-5-1864). Evaristo 
Escalera (La Iberia, 21-10-1863), pola súa parte, non deixa de reprendela por ter escrito o libro 
en galego, ironizando con que a expiación será telo a el como crítico. É síntoma de que se es-
taba aínda nunha fase de transición, entre castelanismo e españolismo, que “A Gaita Gallega”, 
cun antiespañolismo emocional confeso, en resposta ao poema do mesmo título de Ventura 
Ruiz de Aguilera, non provocase reacción similar. Polo demais, as escritoras como Fernán 
Caballero, Carolina Coronado ou Concepción Arenal eran todas elas favorábeis ao desenvol-
vemento do Estado centralista, como unha creación sobre a base hexemónica de Castela, e  
contrarias á restauración, para fins culturais e literarios, das linguas non oficiais  do Estado, as 
que consideraban residuos do pasado.
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Perspectiva feminista dentro dunha visión global

Toda a obra rosaliana contén  unha perspectiva feminina, dentro dunha visión global da 
sociedade, do mundo, con Galiza como unha parte central desta visión universal. Esta 
perspectiva está presente non como un apriorismo ou condicionante biolóxico, ideoló-
xico, moral ou cultural, derivado do papel da muller na sociedade, senón xustamente 
para superalo desde o coñecemento que unha situación marxinal e discriminada fornece 
para entender os mecanismos da opresión e posicionarse contra eles. É a perspectiva da 
muller con aspiración a ser libre, a vencer a escravitude a que está sometida, denuncian-
do a permanencia desta opresión no capitalismo liberal, baixo formas, se cabe, aínda 
máis perversas e degradantes. Pois en contraste cunha cacarexada liberdade individual 
ábrese paso unha descarnada desigualdade económica, social, cultural, política e se-
xual, que mantén as mulleres nun papel subordinado aos varóns, con grave impacto nas 
mulleres de clase traballadora. A muller non ten dereito aínda a ser persoa independen-
te, non se considera tampouco apta para desempeñar todo tipo de funcións, tampouco 
posúe os dereitos políticos que se recoñecen aos varóns,  con determinada capacidade 
económica, no seu tempo. Curiosamente, segue a ser o matrimonio a única saída re-
coñecida como natural, a única forma de realización socialmente considerada normal, 
isto é, a función de compañeira do home e a necesaria procreación, bendicidas por unha 
moralidade patriarcal católica, especialmente belixerante coa idea de liberdade para o 
xénero feminino, pois redúceo a un rol familiar, a unha escravitude, con restrición de 
afectos, sentimentos e desenvolvemento intelectual. Non en balde algunhas mulleres, de 
condicións sociais, económicas e culturais determinadas, coa disposición familiar favo-
rábel e comprometida, e contando ás veces con apoios “institucionais” ou de protectores 
interesados, intentaron superar, vencer, estas limitacións a través do desempeño da ac-
tividade literaria, unha forma de expresión que posibilitaba presenza social, desenvol-
vemento intelectual e comunicación de sentimentos, afectos e pensamentos inusitados 
ou vedados ás mulleres na vida familiar, alén de poder constituír unha fonte de ingresos 
que axudase á súa liberación na sociedade decimonónica. Intentaban demostrar así o 
seu valor intelectual, a súa aposta pola independencia de criterio e mesmo poder ex-
presar, de forma fantástica, os seus desexos máis íntimos, e os problemas derivados das 
súas experiencias vitais e afectivas, ou mesmo os que a súa identidade sexual, presa dos 
estereotipos femininos, debía soportar.

Dicimos todo isto para comprender por que o carácter feminista da obra rosaliana 
ten un fundamento práctico e responde a un ideal de conduta liberadora, posibilitando 
así que asomase ou expresase  un mundo que, para os homes convencionais e mesmo os 
heterodoxos, resultaba, entón, excesivamente, anormal, estraño, heterodoxo e descon-
certante: o do subconsciente, o do prohibido pola norma social, o que preme para aboiar 
e produce espanto, medo, inquietude e desasosego[10]. É dicir, todo aquilo que existe pero 

[10] A sombra rosaliana ten a ver con este aspecto da psique, e  con todo o que agocha e á vez pode 
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hai reticencia a nomealo e moito máis a recoñecelo, a comezar polos afectos e condutas 
sexuais “anormais” ou “heterodoxas”, aquelas que non se adecúan aos estereotipos da 
dualidade masculino/feminino, ou non responden a normas de conduta heterosexual, 
que son as que debe rexer tamén as relacións dos homes entre si e das mulleres entre si. 
Nunha palabra, o forzado e exclusivo reino da heterosexualidade, con todos os hábitos, 
costumes e educación sociais que a adornan e a privilexian, está posto implicitamente en 
cuestión na obra rosaliana, que resulta todo un contraste pola súa disposición a asumir 
o que a moral convencional considera “enfermidade”, “vicio”, “dexeneración”, “inversión”, 
que debe merecer non só o repudio social senón o castigo máis drástico,  o desterro e o 
refugo  social en vida. Dentro da enfermidade ou vicio, a palabra tabú é homosexualida-
de, na década dos sesenta do século XIX, un neoloxismo moi recente en lingua alemá, 
que se foi introducindo como máis técnico e obxectivo que inversión ou androxinia, esta 
realmente máis ampla e de connotacións máis simbólicas[11]. Rosalía vaise aferrar a esta 
última para englobar moitos fenómenos sexuais, afectivos e mesmo avogar por un espíri-
to verdadeiramente creador e capacitado conxuntar unha dualidade que, na súa unidade, 
asusta, repele e é motivo de abominación social. A verdade é que moi poucos escritores 
ou escritoras foron quen antes de 1880 de moverse por estas esferas da condición hu-
mana, e só o fixeron quen aliaron unha fonda capacidade de coñecemento da psicoloxía 
das persoas e un refinado sentido estilístico ou unha grande capacidade de agochar a 
realidade, expresándoa, a través do simbolismo ou da alegoría. Mostrouna, sen aludila, 
Eça de Queiroz, e algún outro novelista do denominado realismo decimonónico, e por 
suposto mostrouna, dentro dunha panorámica social e con recurso a personaxes-símbo-
lo, ou historias de intención alegórica, Rosalía de Castro, cando non coa contundencia  de 
diálogos de que só nós podemos descifrar e desvelar o seu sentido, colocando a respon-
sabilidade de facelo na nosa propia asunción da verdade[12]. E non vou falar doutros poe-

revelar. Álvaro Paradela (La Voz de Galicia, 10-10-1951) sinalou até que punto hai concomi-
tancias e resonancias coa sombra rosaliana na obra de Stefan Zweig. Simplemente a leitura de 
Confusión de sentimientos (1927) pode exemplificalas, como pode evidenciar o uso común da 
imaxe de Tántalo para expresar a tortura do desexo que aspira a cumprir un afecto insistente 
sen velo cumprido xamais. 

[11] El caballero de las botas azules (1867) é a exaltación clamorosa do espírito andróxino, tanto 
na forma de presentar a Musa no diálogo inicial, como fonte na que procura o home a súa 
inspiración, como na moral e a filosofía  que ese ser andróxino enuncia, a da comprensión  e a 
mudanza, a da fin da hipocrisía e metalización da sociedade burguesa. Por outra parte, teñen 
algo de andróxinos no seu aspecto, na súa vestimenta,  na súa psicoloxía, ou mesmo no seu 
f ísico, personaxes clave da novela, como o propio cabaleiro, de orixe misteriosa, que vén revo-
lucionar a Corte madrileña,  ou o seu paxe Zuma…

[12] O poema “¡Nin ás escuras!”, situado na parte III Varia de Follas Novas ponos nesa tesitura.  
Os poucos críticos ou analistas que se atreveron a comentalo, aínda que fose brevemente, 
coinciden en que é un poema de temática amorosa ou sexual, por dicilo claramente. Porén, 
deron por sentado que estamos perante  a manifestación dunha relación heterosexual, aco-
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tas, que polos mesmos tempos, mostraban unha sensibilidade plenamente homosexual, 
como Whitman ou os denominados poetas malditos franceses, Verlaine e Rimbaud, sen 
dúbida, en parte, irmáns de Rosalía de Castro, pero sen dúbida tamén máis onanistas ou 
menos proteicos e sociais[13].

O que as mulleres pensan e senten 

Estamos xa en condicións de constatar até que punto o feminismo rosaliano, alén do 
seu compoñente de reivindicación a prol da igualdade social da muller, está vinculado 
desde o seu inicio a unha especial sensibilidade para valorar o xénero feminino, en todas 
as ordes, incluída a fermosura f ísica, non como un tópico ou estereotipo, ditados desde 
a permitida atracción e pracer do sexo masculino, senón como atracción e gozo  desde 
a contemplación polo mesmo xénero, como fermosura, beleza e erotismo, visto así con 
ollos de muller[14]. O dereito ao afecto e á atracción por aquelas que son semellantes por 
condición de xénero, pola súa psique, polo seu corpo. O homoerotismo, e mesmo a an-
droxinia, coloca a emisora da obra rosaliana por enriba dos convencionalismos da época 
á hora de observar o mundo real e reflectilo. Quizais por tratarse dun homoerotismo 
feminino ou de enunciados de suxeitos que agochan ou non marcan, de forma descarna-
da, unha aspiración directamente sexual, os afectos entre mulleres, o recoñecemento dos 
seus atractivos sensíbeis, esperten menos receos e suspicacias que se foren dirixidos ou 
provocados pola fermosura masculina desde unha perspectiva declaradamente varonil. 
Non só a sutileza da escritora senón tamén o  contexto dos leitores inflúe, pois os homes 
foron máis vixiados e castigados, debido ao seu papel patriarcal dominante, se atentaban 

modándose a un convencionalismo que nin a forma, nin a estrutura, nin as marcas sexuais ou 
de xénero, nin o ambiente nin a contundencia negativa aclaratoria do seu título, como unha 
especie de conclusión, apoian. Para a interpretación que me parece máis conforme co poema, 
o seu lugar de ubicación, a forma de comportamento e expresión dos dous personaxes que 
dialogan primeiro e o monólogo posterior de un deles, Rodríguez (2011: 365-372).

[13] Desde o meu punto de vista, o máis próximo a Rosalía de Castro é OscarWilde, especialmente 
após pasar polo calvario da condena por gross indecency a partir dunha sentencia de 26 de abril 
de 1895, que o levou ao cárcere e a ser borrado o seu nome de toda parte. O Wilde de De pro-
fundis ou A balada do cárcere de Reading é o máis rosaliano, mesmo no uso da figura de Cristo 
para simbolizar, entre outros proscritos, as “nacionalidades oprimidas”. Unha suxestiva aproxi-
mación ás concomitancias de Rosalía de Castro con outros escritores e escritoras de literaturas 
europeas e americanas en M. Pilar García Negro, ed., No tempo de Follas Novas, 2015.

[14] Limitándome só a algúns exemplos poéticos, “Eva”, publicado no Almanaque de El Museo Uni-
versal para 1861, “Miña Santa Margarida…”, en Cantares Gallegos, “Santa Escolástica”, en En 
las orillas del Sar, ou “A Pilar Castro y Alván”, datado en Padrón o 13 de xuño de 1884, como 
lembranza e evocación dunha adolescente amiga da súa filla Alejandra, morta aos catorce 
anos, demostran un erotismo e un encantamento polo xénero feminino  sen o menor recato 
ou ambigüidade, deixando claro que é ela ou unha muller quen os enuncia.
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coa súa conduta publicamente contra a norma da heterosexualidade que excluía, con 
contundencia, mesmo os síntomas de afectos ou contactos f ísicos e sexuais entre eles. 

Era Rosalía moi consciente da discriminación e subordinación das mulleres por ins-
titucións e en funcións que as mantiñan á marxe da igualdade social, económica, política, 
e da liberdade de pensar, sentir e actuar, unha manifestación de desprezo  que se compen-
saba con idealización. A falta de liberdade para pensar e sentir como tais e a ideal iden-
tificación de muller con nai, alén das condicións obxectivas da súa desigualdade social e 
política, obrigaron as mulleres que non se sentían cómodas nin incluídas ou identifica-
das  na dualidade masculino/feminino, que a sexualidade e afectividade imperante facían 
norma  de conduta, a elaborar estratexias de expresión para burlaren a censura, a propia 
negación e desestima, evidenciando, ademais, que non era posíbel colocar o corazón e a 
sexualidade humanas sometidas a un clixé de forza interesado socialmente e destrutivo 
para o individuo humano como ser con dereito a unha realización plena. Por iso Rosalía 
de Castro non só deu cabida na súa obra a tipos, situacións e condutas que expresaban a 
dualidade masculino e feminino como estereotipos, deixando de manifesto os prexuízos 
para as mulleres con este modelo, e o desequilibrio que representaba esta convivencia 
entre individuos que non eran igualmente libres[ 1 5 ] . Tamén abriu o escenario a tipos, 
situacións e condutas dislocadas da normalidade, heterodoxas, fóra de norma, estrañas, 
tanto de homes como de mulleres, a veces de consecuencias tráxicas, tristes, por situarse 
por enriba ou contra das convencións sociais estabelecidas[ 1 6 ] . Non descoñecía Rosalía 

[15] A súa novela Flavio (1861) narra unha historia modélica neste aspecto sobre a relación dunha 
parella que acaba en fracaso, por causa da desigualdade entre home e muller, con distintas 
consecuencias , para el e para ela, un matrimonio de conveniencia e unha soltaría con digni-
dade, respectivamente. En todo caso, como novela sentimental ou psicolóxica aborda as rela-
cións sentimentais tradicionais entre home e muller. A partir das análises tan sintéticas como 
afortunadas de Otero Pedrayo (1957, 1969) e Carvalho Calero (1952), primeiro, e máis tarde as 
de Davies (1987) e Rodríguez Sanchez (1988), de maior amplitude, desatouse un interese crí-
tico pola novelística rosaliana inusitado, especialmente desenvolvendo a interpretación femi-
nista das mesmas. Nesta orientación están os estudos de Kathleen N. March, que se iniciaron 
con Novela e feminismo (1990) e De musa a literata: el feminismo en la narrativa de Rosalía 
de Castro (1994), ou os de Pilar García Negro que se iniciaron cunha análise de Flavio (1986), 
e  outras contribucións, especialmente de mulleres, nos últimos anos. Hai que recoñecer que, 
sobre a prosa rosaliana, Salvador de Madariaga (1972), de forma perspicaz,  escribiu algunha 
páxina moi  lúcida e positiva, malia a súa posición ideolóxica antinacionalista.

[16] Ruinas (Desdichas de tres vidas ejemplares), publicada ao longo de 1866 en El Museo Uni-
versal, é toda unha parábola de intención filosófica, con personaxes, por unha banda arque-
típicas, e pola outra, individuos senlleiros e fóra de norma. O máis curioso é que os tres son 
solteiros, o mozo Montenegro, Don Braulio e Dona Isabel, e os tres viven na pobreza, non pola 
mesma causa. Posibelmente sexa a novela rosaliana onde se mesture de forma máis simbólica, 
á vez que realista e simple, o problema da emancipación feminina, a crítica do capitalismo e a 
necesidade da súa transformación, así como a metalización dos sentimentos por interese. Os 
tres personaxes son todo un contraste coa sociedade burguesa nunha vila comercial impor-
tante como Padrón naquel  momento histórico.
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o travestismo que caracterizaba homes que sentían como muller e vestían como homes 
ou que, sentindo así, pretendían imitar a vestimenta, acenos e actitudes da convención 
social feminina. Ou mulleres que sentían como homes e vestían como mulleres ou se 
arriscaban a vestir como homes, homologando sexualidade e identidade de xénero[ 1 7 ] . 
Non era Rosalía proclive a facer unha atomización das condutas derivadas dos conflitos 
entre sexualidade e identidade de xénero, nin sequera das condutas sexuais en toda a 
súa casuística, a que tan dado é o actual capitalismo, porque sabía da elasticidade que a 
imaxe do andróxino agochaba, naquel momento histórico, resultando suficientemente 
ilustrativa e alegórica da verdade que se pretendía descoñecer, e, de detectala, perseguir 
e castigar.

Temos, pois, a plasticidade e elasticidade das condutas sexuais e afectivas, tal e como 
se expresan, con plenitude ou de forma encuberta, dificultosa e mesmo tráxica, segundo 
o grao de adaptación social posíbel, nos personaxes e situacións que Rosalía de Castro 
insire no fresco social que a súa obra é. Unha obra inseparábel neste aspecto tamén do 
contexto en que xurdiu, por máis que o supere en conciencia das causas que producen 
os fenómenos, das contradicións á vista e as súas consecuencias para a felicidade e a es-
peranza, a igualdade e a liberdade que se proclaman como bandeira dos novos tempos. 
Hai un afán de totalidade social en Rosalía, mesmo preferindo personaxes marxinais, 
discriminados ou torturados, tristes, como ela mesma, en moitas ocasións. Este afán de 
totalidade, de falar e identificarse co próximo, de sentir o que pasa ao arredor,  levou a 
desconsiderala como contestataria e revolucionaria en materia estética, moral, sexual e 
relixiosa. En definitiva, dificultou a súa valoración tamén como unha extraordinaria poe-
ta do mal, que ten experiencia do mal, tal e como a consideraba Torrente Ballester (1966), 
curiosamente. Esta desconsideración está reforzada pola visión dominante de poeta para 
andar por casa, asimilándoa, de forma tan intencionada como errónea, mesmo en contra 
da intención rosaliana, a poeta localista, enxebrista, ruralista, nos xuízos tan apresados 
como interesados dos que acreditan, en nome dunha xerarquía valorativa dependente da  
visión global, na supremacía cultural dos imperios. Nesta óptica, xa sabemos que papel 
ocupa a cultura e a literatura galegas: a desconsideración  prepotente do diferente e o 
desprezo máis olímpico do que, en verdade, se descoñece a fondo, característica da actual 
crítica académica española. Esta desconsideración e desvalorización medra ourefórzase 
cando constatan que a preocupación social, polo colectivo, incardinada ou dirixida ás 
clases traballadoras dunha nación, hoxe tan ignorada e oprimida como entón, era outra 
das súas obsesións, dos riscos caracterizadores da súa obra e da súa razón de ser. Nunha 
palabra, non foron e menos son frecuentes escritores, e non digamos mulleres escritoras, 
que aliasen unha perspectiva nacional e de clase, tan sabiamente mesturadas como na 

[17] Desde logo, non deixa de ser todo un síntoma que Rosalía cite a Rosa Bonheur no seu prólogo 
a La hija de mar (1859), unha pintora que vestía de home, fumaba puros e facía vida sexual con 
outras mulleres. Resulta rechamante que Alfredo Vicenti (1881), que tratou a Rosalía, conside-
rase un personaxe como o Luís de El primer loco (1881) un travestido, por tratarse dunha alma 
de muller con corpo e vestimenta de home.
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obra rosaliana, de forma nada dogmática, coa intención de ofrecernos unha epopea dun 
país sen clases dirixentes, entón como hoxe, a cada paso máis acurrunchado e marxinal 
na evolución histórica. E mesmo aquí, actuou sen abandonar a súa perspectiva de xénero 
nin a súa perspectiva de identificación cos tristes e perseguidos de calquera condición. 
Se en Cantares Gallegos, Galiza é unha “Virgen-mártir”subindo coa cruz ao lombo un 
camiño que evoca o de Cristo no Gólgota[ 1 8 ] ,  vinte anos máis tarde en En las orillas del 
Sar evoca o Mártir do Gólgota para exclamar perante a insensibilidade e a indiferenza da 
sociedade galega: “…Perdónales,/ Señor, porque no saben lo que dicen”[ 1 9 ] , expresando 
o seu desexos de a súa patria non morrer e de resucitar algún día á vida perdida. Se no 
primeiro caso  evocaba a metade do xénero humano que espera a súa redención, á vez 
que simbolizaba a discriminación de Galiza; no segundo, aludía a un símbolo, tan propio 
da relixiosidade católica e da súa imaxinería, para, na mellor tradición dos poetas de 
nacións torturadas, lembrar a camiño de espiñas, sufrimentos, incomprensións e burlas 
polas que pasa Galiza, mantendo só a esperanza da súa resurrección tal e como pasou 
co Cristo martirizado[ 2 0 ] . Non me cabe dúbida que entre unha etapa, a de esperanza 
e entusiasmo por levar a cabo un proxecto cultural e unha estratexia de escritora que 
pretende vivir do que escribe, e aquela na que a derrota e a sensación de illamento e 
marxinalidade pesa como unha lousa no seu espírito, houbo unha certa transformación 
actitudinal de Rosalía. Desenvolveu unha larvada tendencia inicial á conformidade co 
destino, nalgúns aspectos vitais, e a un pesimismo sen redención posíbel, que afectou 
o seu espírito combativo, malia non facelo ao seu enteiro sentido da dignidade, como 
muller e como galega[ 2 1 ] .

[18] “A gaita gallega”, en resposta ao “eminente” poeta ventura Ruiz de Aguilera, que tiña publicado 
un poema en español co mesmo título, dedicado en 1860 a Manuel Murguía, no que Galiza é 
tamén simbolizada por un Cristo mártir, un símbolo moi frecuente entón para aludir os pobos 
europeos oprimidos ou martirizados, en especial a Polonia, exemplo entón moi recorrido na 
prensa escrita.

[19] Referímonos a un dos poemas longos, e sen título, que cumpren unha función estruturante e 
nuclear no libro, en todos os aspectos, e comeza co verso “¡Jamás  lo  olvidaré…! De asombro 
llena”. Para unha contextualización socio-histórica do poema que aclare as causan que o pro-
vocaron, favorecendo a súa comprensión plena, véxase Rodríguez (2011: 410-415).

[20] Non se esqueza que o  traslado dos restos mortais de Rosalía de Adina a Santo Domingos de  
Bonaval en 1891 estivo inspirado no do poeta patriótico polaco Mickiewitz a Cracovia, reali-
zado había dous anos. O poeta polaco tamén defendera a súa patria recorrendo a simbolizala 
nun Cristo martirizado, se ben desde unha posición relixiosa menos heterodoxa.

[21] Desde 1869 é evidente un devalar na súa esperanza como muller e, pasando o tempo, mesmo 
hai indicios dunha procura de maior amparo nunha relixiosidade de tipo cristiá,  con senti-
mentos de culpa incluídos, de forma esporádica. Por exemplo, un dos poemas engadidos por 
Murguía na segunda edición de En las orillas del Sar (1909) trata da caducidade e do engano 
que se esconde tras do amor, dunha forma algo tópica, pero con especial énfase na asunción 
desta verdade. Foi publicado antes co título significativo “!No sueñes!” no Almanaque de El 
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As resistencias e reticencias

Existe unha resistencia xorda a aceitar a imaxe dunha Rosalía feminista, ou mellor, con-
testataria, radical de ideas, patriota galega e moi avanzada en materia social e afectivo-se-
xual. Sería moi clarificador explicar a tendencia a non facer unha caracterización ideoló-
xica de Rosalía para non inserila nunha concepción patriótica ou nacionalista, malia non 
haber empacho en considerala rexionalista ou provincialista. Nesta ocasión, prestarei 
atención a outra resistencia, de menor calado,  a aceitar a súa natural comprensión e 
defensa de todas as condutas en materia afectiva e sexual, en contra das convencións e 
normas sociais ditadas pola lei e pola relixión. Lembra esta reticencia as súas palabras 
sobre a desconfianza provinciana a aceitar que na Galiza poden producirse fenómenos 
como en París ou Madrid, sen necesidade de seren miméticos ou copias, como se as ca-
pacidades e a creatividade artística ou literaria, e  mesmo a de pensar sobre a natureza 
humana, estiveran reservadas ao centro do sistema[ 2 2 ] . Esta nosa reticencia provinciana 
convértese en práctica desatención ou incredulidade manifesta no caso de se tratar  de 
analistas académicos ou comentaristas xornalísticos, hoxe tan de moda, pertencentes aos 
círculos centrais da cultura española. Expresan así a súa natural tendencia a desvalorizar 
todo o que ignoran, e a súa enfermiza propensión a non dar crédito a que nas nacións pe-
riféricas, sen Estado, expresado nas súas linguas, poda terse producido nada que avanta-
xe ao producido no centro ou sexa digno de consideración como novidade revolucionaria 
ou manifestación sorprendente. Libéranse así de calquera preocupación ou atención aos 
fenómenos que non contribúen á maior gloria da cultura española hexemónica e colabo-
ran tamén, coas súas censuras e desconsideracións, a que o statu quo se manteña, e un 
diálogo  e intercomunicación entre iguais sexa inviábel[ 2 3 ] .

Cascabel para 1869, estando datado en Madrid en 1868. Curiosamente, Murguía eliminou o 
título na súa incorporación á segunda edición de En las orillas del Sar. Para esa relixiosidade 
que conecta un pasado sensorial, alegre e esperanzado, vinculado a festas cun significado 
relixioso pero tamén gozoso, como o Día do Corpus, cun sentido de castigo e expiación, ver 
o poema “Corpus Christi”, publicado en La Gaceta de Galicia, 19 de setembro de 1883 (Actas 
Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, T.III, 1986, p. 439).

[22] Ironizando sobre a crenza social de os seus escritos seren obra do marido, pois unha muller 
non tería capacidade para discorrer  e escribir cousas así, resume a incredulidade social desta 
maneira: “Imposible; no puedecreerse a no ser que viniese Dios a decirlo. ¡Si si quiera hubiese 
nacido en Francia ou en Madrid! Pero ¿aquí mismo?...¡Oh!”, “Las Literatas, Carta a Eduarda”, 
Almanaque de Galicia. Soto Freire, 1865-1866.

[23] O resultado final é que hoxe resulta practicamente imposíbel esperar reaccións ou análises 
de intelectuais españois similares ás de Azorín, Unamuno ou mesmo Salvador de Madariaga 
verbo do fenómeno rosaliano, en particular, e da cultura galega en xeral. E non deixamos de 
ter presente que o interese pola nosa escritora estivese tamén provocado por unha intención 
política, non exenta de certo paternalismo, sen anular por iso a conciencia de estaren perante 
unha expresión literaria de significado extraordinario, e demostraren unha fina sensibilidade 
como leitores.
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Porén, centrando a preocupación na nosa sociedade, malia o moito avanzado para 
lograr unha imaxe rosaliana máis acorde co seu verdadeiro perfil humano e intelectual e 
sobre a tendencia e sentido da súa obra, por múltiples factores, a mudanza ten sido máis 
superficial, epidérmica e episódica ou circunstancial que de fondo e universal. Esta limita-
ción non se pode comprender se non é pola forma coa que os galegos e galegas asumimos, 
con certo bovarismo, a nosa lingua e cultura, e xa que logo a nosa  literatura, incluída a dos 
dous grandes momentos creativos, os clásicos do primeiro renacemento no século XIX 
e os do segundo renacemento na primeira metade do XX. Posibelmente non poida ser 
doutra forma mentres non venzamos os mecanismos propios do colonizado que fan que 
non nos atrevamos a pensar que o noso  pode ter  moito valor, que nos custa moito pen-
sar por nós mesmo respecto do país, valorar e concluír sen complexos sobre os distintos 
aspectos da nosa realidade, neste caso sobre os nosos escritores clásicos. Tamén a eles hai 
que reducilos a unha dimensión pequena, adecualos aos  límites deseñados e permitidos 
para pensar Galiza. E este proceso de xibarización da visión sobre nós mesmos, non fixo 
máis que medrar ultimamente en contraste e contradición cos grandes e notorios pasos 
que se deron na interpretación e comprensión da obra rosaliana. Pode parecer paradoxal, 
así é tamén por fortuna, pois este proceso non se ten producido coa mesma intensidade 
na crítica rosaliana, malia estar latente en todo momento e ás veces ser premente. No caso 
de Rosalía, estamos en algo parecido a un si, pero non, ou faise que todo acabe nun totum 
revolutum que trata como visións iguais as que son antitéticas, axudando así á confusión e 
ao escepticismo, ou simplemente á banalización do relativismo absoluto. 

A nosa mentalidade de desconfianza e desvalorización perante o fenómeno rosa-
liano, como un poderoso factor de modernidade, en cuestións que se  viven como moi 
vixentes ou preocupantes, a liberación feminina, a violencia contra as mulleres, motivo 
de campañas propagandísticas institucionais, demostra como o mimetismo acrítico, a ex-
clusión do propio, nos  aferrolla como sociedade. Manifestamos, incluído o movemento 
feminista, unha indisposición case enfermiza a  asumir o  que nós mesmos producimos 
de valor e digno de lembranza, consideración e memoria, como pensamento, arte, litera-
tura ou reacción social potente e positiva. Así na cidade na que vivo, Ferrol, seguramente 
como noutras, o goberno municipal, sen dúbida asesorado por xente ilustrada, incluídas 
mulleres, puxo  en marcha unha campaña contra o que denomina “violencia de xénero”. 
Usou os pasos de cebra en varias rúas, para escribir en letras lexíbeis frases en defensa 
da  emancipación e igualdade feminina, de autoría de afamadas, consagradas, dentro do 
marco da cultura global oficializada, mulleres, entre outras, Virginia Woolf, Simone de 
Beauvoir, Frida Kahlo, unha de lingua inglesa, outra de lingua francesa e unha terceira de 
lingua española, moi recoñecida como artista plástica tamén no mundo anglosaxón. Da 
primeira, escolleuse: “Feminismo é a noción radical de que as mulleres son persoas”. Da 
segunda: “O opresor non sería tan forte se non tivese cómplices entre os oprimidos”. Da 
terceira: “Sempre libre e vosa. Amurallar o propio espírito é arriscarse a que te devore 
dende o propio interior”. Non vou xulgar a elección e a selección. Porén, non deixou de 
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sorprenderme a ausencia de Rosalía de Castro. Non só por ser propia, alguén da casa, 
senón pola súa preocupación e claridade case obsesiva pola situación das mulleres de toda 
condición social, en especial as traballadoras, e pola específica opresión que padecen, á 
vez que por expresar as ansias de liberdade, igualdade e dignidade cunha asombrosa con-
tundencia material. E, sobre todo, porque, tratándose dunha muller de grande formación 
e capacidade intelectual, soubo das penalidades e miserias, sufrimentos e dificultades, de 
moitas mulleres casadas e con fillos. Creo que a violencia contra as mulleres, afectando 
ás de diferentes condicións, ten unha especial incidencia e gravidade nas súas secuelas 
no caso das mulleres casadas e con fillos e fillas….E non puiden menos de lembrarme de 
frases rosalianas tan contundentes ou máis que as escollidas (“el patrimonio de la mujer 
son los grillos de la esclavitud”; “todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que 
sienten y lo que saben”, por citar só dúas dos seus primeiros escritos,  “Lieders”, 1858, e  o 
“Prólogo” da La hija del mar). Tamén me lembrei dos seus esforzos por vivir como muller 
independente a través da literatura, por incidir na súa sociedade, comprometéndose con 
causas diversas, nomeadamente a defensa do seu pobo, da súa nación, e das súas mulleres 
traballadoras, duplamenteopresas. Lembreime dos seus esforzos por tirar adiante  con ca-
tro fillas e un fillo, como éxida da familia[24]. Evoquei a súa independencia de criterio como 
muller intelectual, da súa dignidade até o martirio, e mesmo do seu proceso de autodes-
trución por manterse sentindo como sentía e pensando como pensaba non só respecto de 
Galiza, en medio de todos os desterros, sufrindo aldraxes, murmuracións e insultos pola 
súa opción  a prol da liberdade e dignidade do país, e por comportarse como unha muller 
libre, disposta a defender a súa privacidade, en circunstancias de grave miseria, recorren-
do a paliativos para soportar a dor do corpo e da alma. Se se procura unha muller escritora 
que sentise unha especial predisposición emocional a sentir como propias as penas alleas, 
en particular  as das nosas mulleres traballadoras, ou  que tiver conciencia máis clara da 
muller como a outra metade do xénero humano que está aínda a esperara súa redención, 
non se atopará na cultura europea ninguén máis acaído que Rosalía de Castro.

A visión do matrimonio

Capítulo á parte merecería a súa visión e vivencia do matrimonio como unha institución 
ou contrato moitas veces obrigado para as mulleres, por causas económicas, ou a súa 
disposición á procreación, como compensación da súa ansiedade, nuns momentos nos 
que a dificultade para publicar en contraste cunha relativa seguridade económica como 
funcionario de Murguía, a partir de 1868, conducírona a non controlar a súa natalidade, 
como si fixera durante dez anos antes. Porén, esta asunción da maternidade, nunha at-

[24] É unha palabra que emprega mesmo Murguía para referirse a ela en Los Precursores. Na súa 
cédula persoal  última, depositada na Real Academia Galega,  figura como goberno da casa. En 
informacións do padrón municipal de Santiago mesmo nos primeiros anos de casada aparece, 
nalgunha ocasión, como “alimentista”.
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mosfera emocional máis tensa e chea de dificultades económicas pola perda de traballo do 
marido, a partir de 1875, coa Restauración, non logrou cubrir o baleiro sentimental dentro 
dun matrimonio que se sostiña especialmente pola consideración intelectual mutua e pola 
coincidencia nunha causa compartida. Así foi como aceitou prescindir da convivencia ma-
rital, sen preocuparse das aparencias, aspecto hoxe claramente velado polos que seguen 
mantendo unha operación de petrificación de Rosalía,  sen obviar ao tempo a descualifica-
ción de Murguía como se for a causa principal e case única das súas torturas[25]. Na altura 
de 1880 para Rosalía o matrimonio parece funcionar só como unha cobertura legal sen 
máis futuro que o de garantir que Murguía, o pai dos seus fillos, seguise a cumprir o seu 
papel de procurar  relacións no mundo editorial, entón aínda máis refractario e reducido 
verbo da escrita rosaliana, a través das amizades que lles quedaban, especialmente a el. A 
necesidade convertíase así en virtude. Desde logo, Murguía non se desembarazou dos seus 
catro fillas e un fillo, pero non os asumiu como principal responsábel en vida de Rosalía 
de Castro. Tampouco o carácter, a dignidade  e responsabilidade rosaliana renegaron  dos 
seus deberes de nai. O esforzo  pola  independencia económica e a autonomía moral e 
afectiva de Rosalía marcaron a súa vida.  Unha alternativa imposíbel, mesmo como inten-
to, para unha muller da súa condición social, fidalguía arruinada, sen dote, sen integración 
posíbel na sociedade burguesa, se non era a través do matrimonio e contando cun home 
como intermediario, seguro da súa valía, que lle posibilitase entrar nos circuítos editoriais, 
necesarios para abrise paso como escritora, grazas a esa mediación. E todo isto, natural-
mente máis complicado e dif ícil, tratándose dunha escritora cunha actitude crítica cos 
valores burgueses, a acumulación monetaria, a propiedade como valor superior, a ortodo-
xia católica, e disposta a denunciar o papel de Galiza dentro dunha España en construción 
como nación única, lingua e cultura española hexemónicas, e gravemente opresiva para 
as nosas clases traballadoras, tratadas como indíxenas dunha colonia, á deriva por falta de 
clases dirixentes propias. Non creo que sexa necesario explicar que a obra rosaliana (ela, 
muller casada e con fillos) transmite unha forte desacougo e ironía respecto do matrimo-
nio como a forma institucionalizada de relación entre homes e mulleres. Moito menos 
espero ter que demostrar que o matrimonio tradicionalmente non foi unha institución 
excluída para moitos homosexuais de ambos sexos, como tampouco a procreación, senón 

[25] Esa interpretación está presente nas páxinas  da biograf ía Murguía, escrita por Xosé Ramón 
Barreiro Fernández (2012), para a editorial Galaxia. Por outra parte, non deixa de ser sorpren-
dente o interese que, nela, se demostra por xustificar a ausencia frecuente de Murguía da casa 
familiar, na Matanza, dando por sentado que vivía nela, ou por xustificar que alugase un piso 
en Santiago, Tras do Pilar, 7, polas necesidades derivadas da redacción da Historia de Galicia. 
Máis sorprendente resulta aínda como se pretende  explicar a súa ausencia  cando morre Ro-
salía: “Quizais porque nada facía pensar na inminencia da morte, Murguía, como era habitual 
nel, deixou A Matanza ao coidado das fillas e marchou para Santiago. Iso é o que explica que, 
no momento de expirar Rosalía, non estivese” (p. 447). O que non impide que, comentando 
unha información de Jaime Solá a este respecto, diga: “…sorprende non só a ausencia f ísica 
de Murguía senón e sobre todo a súa ausencia moral…”(p. 448). Está claro que se pretende 
escamotear, non se sabe moi ben por que, que o matrimonio non  convivía xa. 
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unha forma de integración social ou de compañía e axuda dentro das normas vixentes. 
Tamén parece hoxe fóra de toda dúbida que unha actitude de bisexualidade, esporádica 
ou permanente e alternante, caracteriza a conduta de moitas persoas de ambos sexos. E 
non me vou referir á frecuencia das idealizacións ou sublimacións que agochan un desexo 
que non se fai manifesto no campo abertamente sexual por causas diversas que atinxen a 
diversos factores. Por outra parte, o sentimento de maternidade, a necesidade psíquica de 
realización neste campo non está directamente relacionada co tipo de sexualidade-afec-
tividade que se desexa ou practica. Dígoo porque a maternidade rosaliana non contradí 
para nada os seus sentimentos homoeróticos. Tal e como se ten producido, no tempo e 
nas formas, entre 1868 e 1876, parece un síntoma dunha ansiedade emocional que busca 
compensación para cubrir o que as dificultades da vida literaria e as limitacións do matri-
monio non enchen. O contraste entre o control da natalidade, entre 1859 e 1868, mentres 
aspira e combate por facerse un oco como escritora recoñecida e por levar adiante un 
programa cultural de rexeneración do país, e 1868-1876, é patente.  Nesta fase aboia un 
descontrol que se inicia, nuns momentos de certa bonanza e estabilidade económica gra-
zas á colocación como funcionario de Murguía e de certo desacougo dela pola sensación 
de frustración  como escritora e posibelmente esposa, e acaba cunha obsesiva maternida-
de, nas peores circunstancias económicas, sociais, políticas e familiares, simbolizada polo 
nacemento de Valentina, morta, logo de tamén  lle morrer en accidente doméstico Adria-
no Honorato Alejandro. A angustia, a agonía rosalianas tomaron entón carta de natureza 
como se o sufrimento e o martirio coroasen a súa vida, en paralelo coa súa visión dunha 
Galiza que, como pobo, pasaba por un transo que a podía levar á morte.

Ideal erótico e compromiso patriótico

Hai unha certa relación entre o ideal erótico de Rosalía  e o seu ideal político patriótico, 
como se o seu pathos, a súa paixón como muller, fose inseparábel do seu compromiso na-
cionalista ou viceversa. Creo que esta relación, a forma de vivilas, existe, dotando dunha 
grande coherencia e autenticidade emocional, tamén, os seus pensamentos sobre calque-
ra dos dous aspectos, e á traxectoria vital de Rosalía de Castro. O sentimento de marxina-
ción ou de marxinalidade, de maltrato e inxustiza, de ocultación e desprezo que expresa 
sobre Galiza, como pobo ou nación, dentro da estrutura dun Estado en construción que 
se lexitima en nome da nación española única, cunha lingua e cultura excluíntes ou he-
xemónicas, está na mesma onda emocional que a que expresa en relación coas mulleres 
traballadoras do campo, coa opresión da poboación labrega, cos “tristes”, unha categoría 
psicolóxicosocial alusiva aos que están fóra de consideración social, dos diferentes, entre 
outros, os que sofren, padecen medos e terrores por unha sexualidade-afectividade fóra 
da norma. Velaí a raíz erótica do sentimento e do pensamento ideolóxico político de 
Rosalía, ou, se queredes, a proclividade a asumir o seu patriotismo como un sentimento 
a favor do diferente marxinado e discriminado, do igual por afinidade electiva, pois in-
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cardínase na súa propia psicoloxía e afectividade de muller non convencional. O ideal 
erótico da harmonía e liberdade para o desexo, que non debe ser reprimido, por máis que 
entre en conflito co social e dominante, está en consonancia co ideal de liberdade para a 
nación ou pobo galego, que Rosalía defendía con esmero emocional e intelectual. Com-
prometeuse nun labor de longo alcance cal era a recuperación da dignidade do pobo, que 
os labregos e mariñeiros, como clase social maioritaria e depositaria privilexiada da súa 
lingua, representaban, a través da restauración da escrita da lingua galega, como arma de 
concienciaciónpara moitos galegos e galegas cultos que renegaban do propio país.

O esforzo pola profesionalidade como escritora, xa a través de xornais, xa a través 
da publicación de libros en editoriais, dominou toda a súa vida, isto é, tratou de facer 
aquilo para o que valía e o que desexaba e gustaba de facer. Foi tamén a convicción da 
necesidade de Galiza existir, contra o proceso de españolización que a conducía ao ano-
nimato e á descrédito, a que provocou a súa adhesión aos principios patrióticos, que 
nunca abandonou, fosen cais fosen as circunstancias. O seu  afán comunicativo na arte 
literaria e na expresión xornalística só tiña sentido recorrendo ao mercado de libros e 
xornais, intentando lograr a súa confirmación e consagración como escritora recoñecida 
socialmente, incluída a especial e  influente categoría de novelista, unha forma de intro-
ducir pensamentos de todo tipo cuxa vulgarización non era doada na prensa periódica. 
Neste aspecto, cumpre lembrar, máis unha vez,  como nunca recorreu ao pseudónimo, 
tal e como foi frecuente nas escritoras europeas en xeral, entre 1840 e 1870. O máis que 
fixo, non sei se por propia iniciativa, ou por suxestión do editor, nalgunha ocasión, en 
momentos conflitivos, derivados da súa intervención pública ou nos primeiros tempos 
para ocultar a súa condición feminina, foi recorrer a usar só as iniciais do seu nome e ape-
lido, R. C, os casos de Flavio, a primeira novela que publica por entregas en La Crónica 
de Ambos Mundos, ao longo de 1861, onde traballaba Murguía, ou en 1864, o denomi-
nado “Conto Gallego” en El Avisador da Coruña. Mesmo é posíbel que, nos dous casos, 
estivese motivado por manter a ambigüidade en canto ao xénero para os prexuízos de os 
leitores non  prexulgaren sobre o que estaban lendo en función do sexo.

Mesmo cando escribe, na maior das soidades e desamparo, perdidas xa as esperan-
zas dos primeiros tempos, como é no caso de En las orillas del Sar, libro composto con 
poemas diversos, introducidos por un longo do mesmo título para favorecer unha leitura 
dos posteriores, resultando panorámico e indiciario dos que se colocan a continuación, 
todos eles posteriores a 1868, algúns xa publicados en distintas publicacións periódicas 
ao longo do tempo, Rosalía procura fondos para manter a familia. É esta presión da “ne-
cesidade” a que agrava a angustia autorial de Rosalía. Non se ten ponderado como debera 
o feito de Rosalía ter orixe fóra do mundo burgués, nunha casa fidalga en proceso de 
ruína e cun contacto moi directo co mundo labrego. Non foi dunha familia burguesa en-
nobrecida que compra influencias na Corte e mesmo na Igrexa, como a de Emilia Pardo 
Bazán. Nada tiña a ver coas orixes e status matrimonial de Fernán Caballero, Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado ou Concepción Arenal, todas elas integradas 
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na Corte, e con indisimulada protección mesmo en palacio[ 2 6 ] . Nada do que elas tiñan-
como salvocunduto e influencia, tíñao Rosalía, nin protección cortesá, nin diñeiro, nin 
propiedades nin familia ou marido con poder. Só contaba con relacións sociais e amicais,  
intelectuais e políticas, orixinadas na comuñón de ideas e na convivencia, en momentos 
da mocidade, sobre todo. Moitas veces, grazas á mediación de Manuel Murguía, o seu es-
poso, un aspecto moi a ter en conta para entender a química intelectual entre unha moza 
e un mozo galegos que acabaron compartindo o esforzo por levar adiante un plan cultu-
ral de rexeneración de Galiza desde o necesario recoñecemento de si mesma. El, cons-
ciente do valor intelectual e da determinación dela como muller e artista con aspiracións, 
ela da capacidade intelectual del e da súa disposición a traballar para abrirlle as portas do 
mundo editorial nun Madrid no que, sen influencias nin amigos, era imposíbel que unha 
muller se abrise paso como escritora. Naturalmente, a corrente de simpatía que esta con-
fluencia creou non estaba allea a sentimentos de afecto que se saldaron nun matrimonio 
tan sobrado de recursos intelectuais como escaso de recursos económicos[ 2 7 ] , cun perío-
do algo excepcional, entre 1869 e 1875, coincidindo coa designación de Murguía como 
funcionario e, en boa maneira coa maternidade obsesiva de Rosalía. Porén, non quere 
dicir que fora co período onde lle fose máis fácil publicar libros ou artigos xornalísticos, 
alén das maiores liberdades, estaren en postos de certa importancia algunhas das súas 
amizades e conviviren marido e muller de forma máis continua e menos esporádica. E 
nada a ten a ver con que se tratar dun período de especial precariedade creativa, pois 
nada menos que Follas Novas é a concreción dun proxecto, dentro do plano cultural que 
tiñan asumido, cuxa elaboración comeza arredor de 1869 e non ve a luz até a fase final do 
seu periplo, en  medio de todos os desterros (1880), a cinco anos da súa morte. 

É verdade que, co tempo, a propensión de Rosalía a retirarse a unha vida máis velada, 
con menos presenza e intervencións públicas, incluída á volta ao lugar da súa infancia, as 
terras de Padrón, sen dúbida polo que ela consideraba fracaso do seu empeño patriótico e 
por causa dunha certa sensación de hostilidade ou estrañamento social, alén da súa  tris-
teza e angustia emocional, axudou a crear unha sensación que facilitou a imaxe de escri-

[26] Cinguíndonos ao caso de Rosalía de Castro e Concepción Arenal, son moi ilustrativas as súas 
relacións cun importante político progresista e home con recursos económicos, Salustiano 
de Olózoga, á altura de 1866, para nos decatar das diferentes posibilidades, por procedencia 
social, tipo de matrimonio e capacidade económica, relacións directas nas altas esferas, ideo-
loxía, tipo de escritura e finalidade, con que contaban unha e a outra para seren promovidas, 
malia o carácter minoritario e especializado, vinculado á caridade filantrópica e ao dereito de 
xentes no caso  de Concepción Arenal. Esta foi amiga, e sentíase unha igual, do home que, en-
tón,  a protexía, exministro de Isabel II. Rosalía só o coñecía como ouvinte dos seus discursos 
no Congreso, antes de 1866, por ser o xefe político do seu marido, e como poeta que, a peti-
ción dos artesáns de Santiago, elabora un poema a el dedicado perante a súa visita a Santiago. 
Ver Rodríguez (2014).

[27] Así o caracterizaba o nada sospeitoso a este respecto Augusto González Besada, na súa  bio-
graf ía  sobre Rosalía de Castro (2004).



FRANCISCO RODRÍGUEZ160

tora esporádica ou casual. Porén, esta imaxe non se corresponde coa realidade en ningún 
momento. O problema estivo na dificultade para publicar, que, nos últimos anos, só foi 
superada pola benevolencia dalgún amigo esotérico como Manuel Barros ou polo recurso 
a vellas amizades de Murguía e contando coa influencia destas nalgún Ministerio disposto a 
comprar exemplares. Neste aspecto, foi Murguía unha sombra tan alongada como impres-
cindíbel para Rosalía. O seu papel de promotor ou intermediario con editores foi inevitábel, 
por máis que o carácter enérxico e resolutivo de Rosalía, e mesmo a súa empatía, fosen 
maiores, como se demostra mesmo nas escasas cartas que dela ou a ela se nos conservan. 
A cada paso evidénciase máis que era moi boa comunicadora epistolar, como a cada paso 
parece máis patente que padeceu esta vertente da súa personalidade unha poda, censura e 
destrución, perfectamente deseñada, e non executada nunha soia fase nin a Murguía ex-
clusivamente imputábel. Só cabe reprocharlle abertamente a el, se, intentando protexer de 
forma discutíbel o legado da súa dona, confundiu os seus medos e temores a que a verdade 
puidese danalo e danala, máis do que xa sufrira esta muller en  vida, co respecto e admira-
ción debidas á persoa e á súa obra. Mágoa que aínda quede moito por aclarar, practicamen-
te todo a este respecto, e mágoa que non se faga, superando prexuízos que partan  de cargar 
exclusivamente sobre Murguía toda a responsabilidade, cando todos somos conscientes 
de que o legado que lle transmitiu a Naya foi obxecto de incuria, maltrato e censura, e que 
aínda hoxe se están dando a coñecer cartas a Rosalía, depositadas hai moitos anos, na RAG. 
Non hai un problema institucional e social nesta forma de tratar o legado da escritora máis 
simbólica de nós e máis universal que temos? Con este panorama acreditar en que Rosalía 
ordenou queimar os seus escritos antes de morrer pode resultar dunha credulidade exce-
sivamente simplista, e facelo sen termos presente cais foron os factores ou elementos máis 
influentes que actuaron ao seu redor os últimos anos da vida e xa no leito de morte, para va-
lorar por que, como ou quen enunciou esa orden, de terse producido, unha fácil  atribución 
das responsabilidades, como se non se desen inxerencias, presións e temores provocados 
desde fóra. Hoxe non contamos con todo o que Rosalía escribiu e descoñecemos aspectos 
moi importantes da súa biograf ía de primeira man. Porén, efectivamente, a súa obra fala 
por si soia a quen quixer escoitala sen prexuízos, coa mente libre e aberta…

O necesario contraste e debate ao respecto

Algunhas das miñas análises e conclusións sobre a obra de Rosalía, e por indución a 
maneira de relacionalas coa súa figura como persoa, teñen provocado disensión, receo 
ou incredulidade, non de forma pública, clara e argumentada, nalgúns sectores da crítica 
académica, senón de forma  solapada, xorda ou indirecta, para non perturbar o silencio, 
a censura e a eliminación do que non agrada, pois é unha estratexia máis cómoda e pro-
dutiva para manter a anomia vixente que atreverse a rebatelo provocando así un coñece-
mento que é o que se quere evitar, por máis que o corpo do delito se use, moitas veces, e á 
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carta, como fonte da que beber. E isto acontece no relativo ás febras feministas, homoeró-
ticas e homosexuais que bolen, claramente, pola obra de Rosalía, como expresión tamén 
dun desexo que aboia fronte a todas as convencións, limitacións e represións sociais. A 
verdade é que sinalar algo que é moi evidente, se un é un lector aplicado e disposto a 
detectar o que a obra rosaliana expresa en toda a súa dimensión, sen sometela ao recor-
te bovarista, provoca escándalo soterrado, non no público sen prevencións ou aberto a 
escoitar, senón xustamente nun sector académico ou intelectual resistente a admitir que, 
aquí, na Galiza, e na súa lingua, se poidan producir fenómenos que transcenden unha óp-
tica enxebrista ou vaian máis aló na conciencia dos dramas humanos do que as literaturas 
do centro foron...Significa isto que a nosa escritora era unha homosexual –lesbiana, na 
linguaxe hoxe politicamente correcta? Nunca afirmei nin neguei tampouco tal caracteri-
zación. Simplemente, neste caso, seguindo os criterios da crítica que aconsellan centrarse 
no universo da obra literaria en si, explicala e interpretala, para logo valorala, sinalei un 
dos aspectos que, no caso rosaliano, ocupa un papel crucial: o da identidade de xénero e 
as súas implicacións e relacións co travestismo, o homoerotismo, a homosexualidade e, 
por  suposto, tamén a heterosexualidade, isto é, a relación de sexualidade, identidade e 
xénero, a niveis conscientes e subconscientes. Só o desleixo, a ignorancia ou o dominio 
absoluto dos estereotipos máis falsificadores impedían ou desprezaban ver o que Rosalía 
enunciaba e mostraba. Desde logo, tiña e teño claro que unha boa parte da tendencia da 
súa obra literaria evidencia, como manifestación fantasiosa, en parte, do que lle gustaría 
vivir, que era consciente de, en boa maneira, a súa angustia estar provocada por unha 
sexualidade-afectividade moi ampla e aberta, cun compoñente claramente homoerótico. 
Os desexos fóra de norma, e non só nela ás veces, senón constatou ela socialmente ta-
mén, provocaban terror, pavor, sentimento de culpa, por mor da persecución, o castigo, 
a marxinación e a caída en desgraza que ocasionaban.

Finalmente, interésame subliñar algo que a fai especialmente orixinal e única. Como 
xa dixemos, normalmente, os escritores que, na segunda metade do século XIX, escribi-
ron desde a conciencia dunha pulsión sexual heterodoxa (Whitman, Rimbaud, Verlaine 
ou o icone, Oscar Wilde, por terse convertido en mártir público, vítima da homofobia 
institucional e social que castigaba penalmente con cárcere o delito de gross indecency) 
non se caracterizan pola amplitude do panorama social contemplado na súas obras, 
e menos por compromisos ideolóxico-políticos máis aló do xogo que as democracias 
burguesas liberais permitían ou posibilitaban. Son poetas elitistas, agás o caso de Wilde 
após a sentencia condenatoria, moi afastados da consideración da poesía como unha 
ferramenta proveitosa socialmente. Desde a óptica do desexo son máis ben onanistas, 
como diría o ensaísta ianqui, Harold Bloom[28], limitados á experiencia da satisfacción 

[28] El canon occidental (2001). Desde logo, Bloom non ten conciencia da importancia de Rosalía, 
caso de saber da súa existencia, como poeta agónica, nada onanista. Naturalmente, e sen  du-
bidar da súa capacidade e enxeño crítico, nin dun fondo coñecemento dos clásicos das litera-
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ou insatisfacción persoal, individual, esfera na que insire tamén a Virginia Woolf. É dicir 
o desexo, a libido, a sexualidade e a afectividade teñen unha dimensión onde o outro está 
só en función da experiencia propia, que inicia e remata nun. Rosalía, porén, mantén 
unha posición agónica que conta sempre co social, o contextual, o externo, a preocupa-
ción polos outros, a simpatía e empatía coas mulleres, en especial as traballadoras, pola 
posibilidade de rectificar o mundo, polo rol de homes e mulleres nel, pola liberdade dos 
pobos, en concreto do seu…É a súa unha especie de cosmovisión na que o individual e 
o colectivo están perfectamente ensamblados, e explícanse como se nada do individual 
deixase de estar moldeado socialmente ou como se a materia tivese vida tamén. Hai un 
afán de visión total, sendo unha obra a súa extraordinariamente persoal e con preocu-
pación por todo o que puider resultar estraño. Os compromisos sociais de Rosalía, o seu 
patriotismo galego sen ambigüidades, non poden obviarse, na mesma medida en que non 
se deben agochar ou desatenderse os aspectos da súa obra e da súa vida que remiten ao 
estraño, o que causa pavor, medo e sentimento de culpa deixar que aboie, mesmo sendo 
unha parte esencial do xénero humano.

turas europeas centrais e da norteamericana, non está libre das limitacións do eurocentrismo. 
Alén diso, tampouco recibiu ningún tipo de “aliciente” da Xunta  para convencelo de integrar 
algún exemplo galego nese canon, como fixo a Generalitat, para figurar un exemplo catalán. 
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