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Rosalía de Castro, estranxeira na súa 
patria (a persoa e a obra de onte a 
hoxe) é un libro redixido ao longo do 
ano 2010, ano en que se facían 125 
anos da morte de Rosalía, e que ve a 
luz en 2011. Redixido en 2010 mais 
que, en palabras do autor, "recolle 
as cavilacións e as conclusións 
dos últimos anos, como lector e 
investigador da obra rosaliana”.
Cavilacións que se iniciaron por volta 
de 1970 e se difundiron primeiro en 
conferencias ou artigos na prensa; 
que se ampliaron coa preparación da 
tese de doutoramento publicada en 
1988 sob o título Análise sociolóxica 
da obra de Rosalía de Castro e que 
tiveron continuidade na publicación 
agora recensionada, xa na segunda 
edición desde xullo de 2011, que, por 
súa vez, serviu de orientación para a 
publicación, por parte da AS-PG, dun 
proxecto musical Os ollos que falan e 
un documental, I ante aquel silencio 
mudo.

Para alén do esforzo e da 
investigación individuais, este libro 
hai que inserilo dentro do empeño 
do autor por nos facer conscientes, 
colectivamente, do noso propio valor, 
neste caso do valor dunha obra literaria 
e dunha muller, Rosalía de Castro, que 
transcenden o campo da literatura por 
seren sintomáticas da aspiración e do 
dereito á existencia do pobo galego, e 
tamén dunha perspectiva da historia e 
do mundo xenuína e moi esclarecedora, 
imprescindíbel. Interese colectivo que 
transcende tamén na elección da propia 
editora, a AS-PG, a mesma entidade 
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que en 1988 publicou, perante o 
silencio cando non negativa das editoras 
comerciais, a Análise sociolóxica da 
obra de Rosalía de Castro.

Mantendo o rigor analítico e o 
manexo de fontes históricas abondosas, 
característicos do seu autor, estamos 
perante un texto de fácil, entretida 
e suxerinte lectura. De seguro que 
vai incitar a reler a obra rosaliana, 
nuns casos; noutros, a lela na súa 
totalidade; en moitos, a se achegar a 
ela por primeira vez con interese e 
devezo. Sempre nos vai descubrir a 
personalidade auténtica de Rosalía, 
libre dos prexuízos e estereotipos aínda 
dominantes. A imaxe social dominante 
sobre Rosalía, na perspectiva do autor, 
segue a estar deturpada, deformada 
embora pequenos avances entre 
sectores minoritarios, porque a 
correcta explicación do fenómeno 
rosaliano tropezou e tropeza cunha 
imaxe moi consolidada, produto da 
manipulación feita durante máis de 
125 anos polos poderes ideolóxico-
políticos e culturais do Estado e os 
seus intermediarios na Galiza. As 
institucións académicas e educativas 
galegas, en xeral, non só se resistiron, 
senón que foron refractarias aos 
avances para restaurar a figura real e 
acceder a unha lectura coherente da 
súa obra. A maiores, a globalización, no 
caso galego españolización, no campo 
cultural desvaloriza, entre a ignorancia 
e o desprezo, os valores literarios 
propios, en particular os nosos grandes 
clásicos. 

O libro estrutúrase en 10 capítulos 
que se desenvolven ao logo de  732 

páxinas das que 44 corresponden ao 
repertorio bibliográfico citado no libro.
O capítulo 1, a descuberta dunha nova 
Rosalía, tomando como referencia 
o ano 1985, centenario da morte da 
autora e o Congreso que con tal motivo 
organiza o Consello da Cultura Galega 
e a Universidade de Santiago, serve 
para o autor pór de relevo a necesidade 
de situar a persoa e a obra de Rosalía 
“na súa tendencia ideolóxica, filosófica 
e actitudinal reais” afastándoa do 
retrato reducionista que a cultura 
española asigna á literatura da Galiza.
Aquel Congreso, afirma o autor, non 
serviu para inverter a imaxe de Rosalía 
mais constituíu unha plataforma 
para a exposición de novos achados 
e interpretacións,  significando un 
salto cualitativo na análise do mundo 
rosaliano.

Un deses chanzos é, sen dúbida, 
o libro Análise sociolóxica da obra 
de Rosalía de Castro, a tese de 
doutoramento de Francisco Rodríguez, 
por certo a primeira presentada 
na Universidade galega cando xa, 
na altura, había máis dunha ducia 
presentadas polo mundo adiante. 
Vinte e dous anos máis tarde chega 
Rosalía de Castro, estranxeira na súa 
patria, o único traballo que toma en 
conta, na altura de 2011 e tamén en 
2017, toda a obra de Rosalía, tanto en 
galego como en español, analizándoa 
exhaustivamente, quer dunha 
maneira individualizada quer nas súas 
interaccións. 

O libro, explica o autor, “consiste 
nunha leitura que parte do contexto da 
poeta (capítulo dous), do coñecemento 
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explicativo e causal da súa obra íntegra 
para traela á marcha da historia. 
Parte, inevitabelmente, da Análise 
sociolóxica mais estamos perante un 
libro novo, tanto polo cualitativo como 
polo cuantitativo. É unha posta ao día 
necesaria”

De especial interese resulta o 
capítulo 2, O contexto histórico. Para 
Rodríguez, fiel á liña investigadora 
que acredita que a autora para nada é 
allea ao contexto social e político do 
segundo terzo do século XIX, isto é o 
momento en que Galiza se integra, de 
maneira totalmente dependente, no 
sistema capitalista internacional en 
correlato co ascenso e expansión do 
imperialismo no mundo. O problema 
da propiedade da terra, os labregos 
como a clase traballadora máis 
importante do país, a emigración como 
consecuencia de esta problemática 
mais tamén como política de estado 
para as novas relacións económicas 
internacionais. E os aconteceres 
políticos, desde abril do 46 ao sexenio 
revolucionario e posterior Restauración 
borbónica. Todo é necesario analisar 
para entender a obra rosaliana.

Os capítulos seguintes, do 3 ao 7, 
céntranse na análise sobre Rosalía e a 
súa obra, precisamente nese contexto 
de conflito en que un modelo de 
sociedade esvaece, ou desaparece, e 
outro ocupa o seu lugar. O contexto 
preciso para que o “fenómeno” 
rosaliano poida aparecer. 

Xa no capítulo 4 defende o libro 
dunha parte a orixinalidade da 
novelística rosaliana que configura 

en si mesma, di o autor, “un proceso, 
un debate co momento histórico, xa 
que nelas se revela como comentarista 
directa da realidade social 
transfigurada, ubícase nun punto de 
vista inequívoco, de identificación 
ou crítica, relacionándose cuns 
interlocutores ou destinatarios 
significativos” e doutra constata o 
fracaso de Rosalía como novelista con 
influencia social debido precisamente 
a que a súa é unha novela afastada do 
escapismo folletinesco que triunfaba 
na época, para voltar a ollada cara a 
unha concepción do mundo en aberto 
confronto cos valores da ideoloxía 
dominante.

Se o capítulo 4 se centra en 
pór de relevo a importancia e a 
orixinalidade da novelística rosaliana, 
moi superior á literatura española 
do momento, e a vontade de Rosalía 
de ser escritora e viver da literatura, 
os capítulos 5 e 6 entran na análise 
e no papel de Rosalía na creación 
dunha literatura nacional, a través 
de Cantares Gallegos e Follas Novas, 
cos prólogos de ambos libros como a 
primeira mostra de texto ensaístico 
en galego, e o Conto Gallego. Estamos 
perante unha tomada de conciencia 
sobre a realidade do país, realidade 
xa presente en novelas como La hija 
del Mar ou Flavio en aspectos socias, 
xeográficos ou paisaxísticos. Mais 
agora esta tomada de conciencia 
abranxe tamén a lingua e a situación 
do económica e social do propio 
suxeito lingüístico, o pobo galego que 
toma así, nestas obras, existencia real.
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Curiosamente é a lingua a que 
serve de fío condutor aos capítulos 
7 e 8. Nun caso, o capítulo 7: Unha 
autobiografía profunda: En las Orillas 
del Sar e no outro, capítulo 8: O 
problema lingüístico e a obra de 
Rosalía para sinalar como, embora 
poda parecer paradoxal, a escritora 
fundacional da literatura galega é 
tamén a autora do mellor libro de 
poesía en castelán do século XIX.

Entramos nos dous derradeiros 
capítulos.

O 9 analiza o proceso de 
comprensión da obra rosaliana, e da 
propia persoa, desde a heterodoxia á 
beatificación, ao agochamento, nunha 
palabra, dunha obra que rompía cos 
estereotipos do dominante, que non 
correspondía nin ao pensamento 
nin ao gosto da xeneralidade e que 
avogaba por un novo porvir a partir 
da conciencia do real: o aquí e agora 
dunha Galiza sen conciencia de seu e 
inserida na marxinalidade periférica do 
emerxente sistema capitalista español, 
por súa vez periferia no contexto 
internacional. Galiza como periferia da 
periferia.

As derradeiras cen páxinas do 
libro, correspondentes ao capítulo 
10 poderían por si soas formar un 
libro distinto. Trátase dun capítulo 
no que en base, sobre todo, á 
escasa correspondencia directa que 
conservamos de Rosalía e á máis 
abundante indirecta, Rodríguez realiza 
un percorrido en que mostra como 
“seres de carne e óso” vivos, por tanto, 
os nosos precursores, situándonos, 

a través da información que nos 
ofrece, na mentalidade e na atmosfera 
social do momento. Esa mocidade 
que se move entre o autoodio e a 
reivindicación, movida por unha 
bohemia moitas veces catalizada polas 
aspiracións de se desprazar á corte, 
sabedores de que serían considerados 
provincianos, os seus proxectos 
culturais e a necesidade de establecer 
redes socias para os levar a cabo. As 
propias agonías de toda unha xeración.

Rosalía de Castro, estranxeira na 
súa patria (a persoa e a obra de onte 
a hoxe), sendo unha análise específica 
dunha obra literaria concreta, que 
tamén axuda a visualizar, de forma 
efectiva, a súa autora, é, ademais, 
unha ventá aberta para comprender 
o mundo rosaliano e, aínda, o 
noso propio. Da leitura deste libro  
chegaremos a ter resposta a moitos 
interrogantes sobre nós mesmos, 
como pobo, e a nos orientar mellor 
no medio de tanta confusión. Nel o 
autor corrobora aquelas teses coas que 
hai máis de trinta anos afirmaba que 
Rosalía era unha escritora profesional, 
unha muller enérxica e profundamente 
culta, iniciadora dunha literatura galega 
feminista, abertamente contestataria 
na súa denuncia dos poderes civís, 
militares e eclesiásticos. Por iso foi, e 
en parte segue a ser, Estranxeira na 
súa patria como ben aclara o título do 
libro.




