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Se hai un significante, unha palabra, 
que teña adquirido máis e máis 
significados, ao longo dos últimos 
cento cincuenta anos da lingua e da 
cultura galegas, ata converterse nunha 
pura exhalación, esa palabra é Rosalía. 
Muller inquieta e inquietante a un 
tempo, percorreu a súa idade coa 
ousadía dos xenios e soubo estar alerta 
a todas as alarmas, a todos os sinais 
que daban conta dun tempo novo, un 
tempo que ela soubo prever, visionaria, 
máis libre, máis galego, máis de muller.

E non foi fácil devalar por ese século 
sombrío, desde 1837 ata 1885, sen 
deixar no empeño a pel, acaso a alma, 
para morrer con apenas corenta e oito 
anos dun cancro que non estaba só no 
seu propio corpo senón tamén no do 
país. Partir do pleno romanticismo, 
en que se formou e encontrou o 
alento dos seus primeiros versos (La 
flor, 1857), para chegar aos ecos do 
simbolismo francés (Follas Novas, 
1880; En las orillas del Sar, 1884), 
sucando mentres tanto o realismo 
(Cantares Gallegos, 1863), con obras 
plenas, rotundas, ciceladas cunha 
voz a un tempo musical e meditativa, 
popular e enigmática. 

Curros Enríquez soubo vela como 
figura fantasmática, dez anos despois 
da súa morte, durante o traslado dos 
seus restos mortais ao Pavillón de 
Galegos Ilustres (“Do mar pola orela,/ 
mireina pasar./ Na fronte unha estrela,/ 
no bico un cantar./ E vina tan soia/ na 
noite sen fin/ que inda recei pola probe 
da tola/ eu que non teño quen rece 
por min”). Noriega Varela encontrou 
nela a nai da Saudade. (“Sol a venta 



O DIÁLOGO DE MARÍA XOSÉ QUEIZÁN E ROSALÍA 193

e auga a molla/ e anda a probiña sen 
guía/ buscando quen a recolla/ desque 
morreu Rosalía”). Luís Pimentel 
asegurou que con ela remataba o 
tempo do pranto para Galicia (“Non 
convén chorar máis./ Ela chorou por 
todos e pra sempre”). Os ensaístas de 
Galaxia viron nela os fundamentos do 
pensamento existencialista. E axiña 
chegarían novas perspectivas críticas 
a dar conta dunha autora contestataria 
(“Castellanos de Castilla”), feminista 
(“A Xusticia pola Man”), visionaria 
(“Negra Sombra”)…

Rosalía converteuse así no símbolo 
de Galicia. Símbolo como premio e, 
tamén, como castigo. Santa e rebelde. 
Obxecto de culto e de desprezo. 
Premio por ter enxergado os estragos 
que a decadencia do Antigo Réxime 
causaba no país; castigo por atreverse 
a denuncialos. Santa porque a súa 
lealdade aos principios da revolución 
(liberdade, igualdade, fraternidade), 
e dun certo cristianismo, estivo por 
enriba de calquera outra tentación. 
Rebelde porque eses principios foron 
durante moitas décadas, aínda despois 
da súa morte, insoportables para o 
conxunto dos poderes económicos e 
políticos. Obxecto de culto porque a 
calidade da súa obra e a singularidade 
da súa figura só podían engalanarse 
coa aura dos grandes autores. Obxecto 
de desprezo porque a súa defensa das 
clases populares, das mulleres, da 
afirmación nacional de Galicia, era 
daquela, como hoxe, materia de escaso 
aprezo nas mentes benpensantes. 

Autora dun cento de poemas 
inesquecibles, de contos, de novelas, 

converteríase nunha das figuras máis 
analizada da historia da Literatura 
Universal. Mesmo o polémico Harold 
Bloom non esquece mencionala no 
seu controvertido Canon Occidental. 
A súa vida garda, ademais, un 
enigmático paralelismo con esoutra 
poeta das sombras en lingua inglesa 
(Emily Dickinson) con quen comparte, 
ademais dunha chea de coincidencias 
literarias, as décadas de morte e 
nacemento. Moderna e tradicional 
a un tempo, Rosalía soubo, desde a 
vangarda da súa época, incorporar as 
transformacións que a convulsa Europa 
foi producindo en materia literaria, 
sen deixar de ter sempre presente o 
ecoar das voces do pobo. Ademais, 
Rosalía pensou, formulou situacións e 
comentarios, que xorden a través dos 
seus personaxes, dunha actualidade 
candente. Atreveuse a deixar de cantar 
“ás pombas e ás flores” con eficacia 
recoñecida e con enorme valentía. 
Soubo elaborar unha resposta crítica 
ao seu tempo sen perder en finura, en 
categoría, en sobriedade.

Dicir Rosalía é xa dicir todo e nada. 
O seu signo medra e o seu significado 
faise máis e máis inatinxible. Congresos 
e simposios, xornadas e debates, 
libros, conferencias, documentais, non 
conseguen abranxer a súa densidade, a 
súa identidade, tan chea de sentido se 
nos revela a súa obra, a súa escondida 
biograf ía, o seu misterioso talento. 

É nestas coordenadas da historia 
do propio país e da historia do 
desenvolvemento dun dos seus 
símbolos onde xorden obras que 
procuran dar conta deste enigma, 
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como o son todas as marcas e 
meladuras que deixaron o seu signo 
sobre o corpo do país. E velaí o libro 
de M. X. Queizán Rosalía de Castro e o 
poder sexual. 

Sitúase no ano 1985 o comezo 
dunha nova perspectiva na recepción 
da obra de Rosalía, a través da 
publicación da revista A Festa da 
Palabra Silenciada e o Congreso 
Internacional que se celebra nese 
mesmo ano. Foi nesa revista 
fundamentalmente onde MXQ leva a 
cabo, durante anos, o seu diálogo con 
Rosalía, diálogo do que este volume 
quere ser unha testemuña e unha 
mostra exhaustiva. 

O libro preséntasenos, pois, como 
unha miscelánea de textos diversos que 
comprende artigos, comentarios de 
poemas, relatos e poemas, mais sempre 
con Rosalía como obxecto de reflexión, 
de elexía, de ficción. Toda unha vida, 
parece dicirnos a autora, á sombra fértil 
da que foi fundadora das nosas letras 
contemporáneas. Dentro dos ensaios 
sobresae o primeiro e que dá título 
ao volume “Rosalía e o poder sexual”. 
Comparte a autora a idea de Kathleen 
March de que a opresion da muller 
é o tema único de Rosalía e de que o 
enfoca desde a perspectiva femininista 
máis avanzada politicamente. A figura 
de Murguía e a súa influencia sobre a 
existencia de Rosalía e, aínda alén diso, 
sobre a posteridade do seu legado e 
da súa memoria suscita as evidencias 
da numerosas probas que contradín a 
visión murguiana dunha muller triste 
e desencantada. Hai dous aspectos que 
convén salientar: o feito de que Rosalía 

non quixese perder a súa marca de 
xénero como autora, ao igual que todas 
as galegas escritoras importantes da 
súa época, como Emilia Pardo Bazán 
e Concepción Arenal, e o completo 
desleixo con que se desentendeu dunha 
das teimas histórico-literarias do seu 
home, o celtismo. 

Salienta, ademais, a autora que foi 
a partir de 1985, ano da publicación 
do primeiro dos volumes da revista 
Festa da Palabra Silenciada e da 
celebración do primeiro Congreso 
Internacional sobre Rosalía de Castro, 
cando irrompe da perspectiva feminina 
como unha perspectiva ineludible para 
afrontar a súa lectura. O esgotamento 
das anteriores vías analíticas, que 
tan celebrados resultados deran nos 
ensaios de Carballo Calero, García-
Sabell, Fernández de la Vega, Dámaso 
Alonso, Bouza-Brey, acelera a mudanza 
de paradigma. E Rosalía parece estar 
reclamando este novo modelo de 
análise de interpretación desde a noite 
dos tempos. O feminismo canxa como 
un anel no dedo de tan alta poeta e 
permite achegarnos máis ao fondo do 
seu percorrido vital e creativo. 

Dialoga a autora, ademais, coa 
crítica americana Susan Kirkpatrick da 
que toma a idea de que o patriarcado 
pouco variou desde o tempo de Rosalía, 
o que equivale a dicir que tamén variou 
pouco a subxectividade feminina en 
relación co desexo conformado polo 
patriarcado. Establece a americana 
dous rangos: o persoal e o político. 
E pasa a ollada por dous textos 
representativos: o poema “Un repoludo 
gaiteiro” e o “Conto Gallego”. 
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A experiencia da decepción 
amorosa centra o segundo dos breves 
ensaios “O amor na obra poética de 
Rosalía” no que se conclúe que se as 
mulleres pola educación que reciben, 
pola obediencia ao sistema patriarcal, 
están privadas da capacidade de 
actuación consciente e sumidas no 
maior grao de alienación posible, 
Rosalía, pola contra, rebélase e toma a 
xustiza pola man. 

Estúdase, a seguir, a persecución 
de Rosalía no seu tempo. Pártese do 
rexeitamento á dimensión pública 
da escritora e as críticas machistas a 
unha muller que abandona o papel 
tradicional. Daquelas que cantan as 
pombas e as flores. A perseguizón en 
Lugo de Rosalía polos círculos máis 
reaccionarios da cidade, as acusacións 
de Vicetto, inimigo de Murguía, contra 
ela, e as consecuencias da publicación 
no 1881 dunha serie de artigos baixo 
o epígrafe de Costumbres Gallegas 
nos que se gababa a hospitalidade das 
xentes do país, que a levan a renegar 
de volver a escribir nunca máis en 
lingua galega. Salienta, porén, a figura 
de Manuel Curros Enriquez, autor 
do excepcional poema “A Rosalía”. 
Carme Blanco, Elvira Souto e Kathleen 
Marcha guían a autora no seu 
percorrido. Será esta última, autora do 
libro De musa a literata, a que guíe a 
MXQ no seguinte dos artigos, unha 
reseña de lectura en que se analiza a 
importancia da escrita feminina como 
factor de resistencia. 

Completan o conxunto de ensaios 
un interesante artigo sobre “O suicidio 
na poesía de Rosalía de Castro” e unha 

análise da “Consideración de Rosalía de 
Castro a través do tempo” así como un 
breve discurso sobre o papel de Rosalía 
como precursora das narradoras 
galegas actuais 

Hai, tamén, unha lectura detallada, 
verso a verso, de “A Xustiza pola Man”, 
entre a análise e a interpretación e que 
sería un excelente punto de partida 
para un ensaio máis longo, detallado, 
que fose aos numerosos pormenores 
que esixe a figura de Rosalía. Seguen, 
finalmente, un conxunto de poemas e 
relatos en que se gaba ou se menciona 
a figura da poeta de Padrón.

En conxunto, o volume presenta a 
lectura de MXQ da obra de Rosalía ao 
longo de toda unha vida. Unha obra 
en que, xunto á sexualidade, o poder 
patriarcal constitúe o seu leit-motiv. 
O poder sexual que os homes teñen 
sobre as mulleres foi evidenciado 
por Rosalía desde a mocidade. Unha 
Rosalía que, desde a intelixencia e o 
talento, combinados coa afouteza e 
coa valentía, constituíuse un perigo 
“social” en moitos aspectos. Como 
muller, como escritora, como galega. O 
poema da “Xustiza pola Man” é un dos 
exemplos admirables desta intelixencia 
para comprender a realidade das 
mulleres do seu tempo e ao mesmo 
tempo da valentía para espallar a 
súa opinión e partillala coas outras 
mulleres da súa época e das vindeiras.  
As tres grandes escritoras desa altura, 
Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán 
e Concepción Arenal, rexeitan inscribir 
o seu rexistro literario baixo un 
heterónimo masculino. Chamáronlles 
por isto viriloides. Mais non hai un 
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só celta na poesía de Rosalía. Mesmo 
semella que a súa obra estea feita 
para contestar a de Eduardo Pondal, 
e o seu propio marido Manuel 
Murguía, defensores e impulsores do 
celtismo como corrente na poesía e 
na historiograf ía de Galicia. Rosalía, 
pola contra, fai unha epopea real das 
mulleres galegas. Sabe da fame, do 
medo, do suicidio. En definitiva, de 
todo se decantaba como principio de 
realidade. Nun tempo en que o seu 
país, Galicia, saía definitivamente 
do Antigo Réxime para se adentrar 
nunha ignota terra de ninguén, entre 
a tradición perdida aos poucos e a 
modernidade que non daba chegado. 




