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En maio do ano 2018 reeditouse a es-
quecida Rosalía de Castro. Raíz apasio-
nada de Galicia (1945), unha das obras 
da etapa do exilio mexicano da escritora 
Luisa Carnés (Madrid, 1905 – México, 
1964). Esta publicación trae consigo un 
interese duplo, xa que, por unha banda, 
Carnés está a ser fortemente reivindi-
cada como novelista: non hai máis que 
comprobar o éxito editorial que gozou a 
reaparición, no 2016, da súa Tea Rooms. 
Mujeres obreras. Por outra, o rescate 
dun texto practicamente descoñecido 
sobre unha figura como Rosalía de Cas-
tro non pode senón, cando menos, cha-
mar a atención e espertar curiosidade, 
e máis, neste momento, ligado á auto-
ra que o firma. Con todo, cómpre pór 
de relevo as peculiaridades desta obra, 
oscilante entre a biograf ía e a novela, 
para valorala ponderadamente e ofrecer 
unha lectura máis axeitada e compren-
siva.

Rosalía de Castro. Raíz apasionada 
de Galicia publicouse orixinariamen-
te en 1945 en Ediciones Rex (México), 
como volume número XIV da colección 
«Vidas Españolas e Hispanoamerica-
nas». A obra contará con outras dúas 
edicións posteriores a cargo de Alejan-
dro Finisterre, a segunda na editorial 
Ecuador en xuño de 1964, e a terceira 
como separata da mexicana Compostela. 
Revista de Galicia, en 1967, até chegar á 
máis recente, no 2018, da man da xixo-
nesa Hoja de Lata. Ademais, Carnés par-
ticipou na obra colectiva Retablo hispá-
nico (1946, editorial Clavileño) cun breve 
capítulo dedicado a Rosalía de Castro.

Pese a ter sido obviada pola críti-
ca, para todos os estudosos que, cando 
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menos, a mencionan, Raíz apasionada 
é unha obra dif ícil de catalogar. Evi-
dentemente, posúe trazos que a sitúan 
no campo da biograf ía: á fin e ao cabo 
consiste nun relato da vida de Rosalía de 
Castro. Mais precisamente no termo re-
lato captúrase a clave da súa problemá-
tica, o punto intermedio entre historia e 
literatura, xa que aos feitos reais únense 
hipóteses, comentarios, valoracións per-
soais e mesmo invencións que, xunto á 
estrutura novelesca da obra, dificultan 
a súa clasificación. Quizais se temos en 
conta que a biograf ía de primeira me-
tade de século concibíase tamén como 
unha narración de carácter literario, 
cunha máis que asumida —ás veces, po-
lémica— mestura de realidade e ficción 
e cun especial énfase nos aspectos psi-
colóxicos da personaxe biografada, non 
resulta estraño o uso da imaxinación 
para completar os ocos na vida de Rosa-
lía. Por tanto, débese valorar a presenza 
da intuición e da subxectividade como 
un trazo definitorio desta clase de textos 
nese momento. Non obstante, co tempo 
non deixan de sorprender algunhas pa-
saxes ou datos claramente inventados, 
ou a construción de presuntos diálogos e 
cartas (ver 2018: 132, 138). Non se trata 
dunha biograf ía académica, exhausti-
va nin erudita, senón dunha especie de 
homenaxe que dá a coñecer a personaxe 
retratada.

A edición actual mantén a organi-
zación da biograf ía en cinco capítulos, 
cada un dividido en tres partes de ex-
tensión similar (marcadas a segunda 
e a terceira con «II» e «III»), e remata 
cun «Epílogo iluminado». Se ben segue 
unha orde cronolóxica, algúns capítu-

los, como «El Amor», indagan tamén en 
ámbitos concretos da vida de Rosalía. O 
primeiro, «Infancia y juventud», ocúpa-
se destas etapas da poeta e termina coa 
súa viaxe a Madrid en 1856. Resulta es-
pecialmente significativo neste inicio a 
ambientación do relato, a reconstrución 
da liñaxe rosaliana e, sobre todo, o halo 
misterioso e supersticioso co que Car-
nés tingue Galicia e os galegos. A Santa 
Compaña, a peneira, o mal de ollo, etc., 
atravesan as páxinas de Raíz apasiona-
da, considerados parte da idiosincrasia 
galega. De feito, ref írese detalladamente 
a anécdota da lenda e ritual do sepulcro 
do Corpo Santo, no cemiterio de Adina, 
ao que Teresa Castro someteu á súa filla 
para mellorar a súa fráxil saúde, segundo 
se conta.

Dunha forma moi novelesca, nai e 
pai son introducidos nas primeiras pá-
xinas. Mentres Teresa Castro descríbese 
como unha muller triste, avellada e sen 
ilusións, a identidade do pai —a quen, 
porén, non se lle dá nome— ocúltase até 
que, tras unha serie de alusións, revélase 
que Rosalía era «fruto de los amores de 
doña Teresa de Castro y el canónigo de la 
parroquia de Santa María de Iria» (2018: 
29). Continúa o capítulo coa transcrición 
da partida de bautismo de Rosalía: se ben 
a edición actual intervén engadindo o 
ano correcto (2018: 29) —o que non su-
pón rectificacións noutras inexactitudes 
posteriores, como veremos—, Carnés 
descoñece o erro no documento, e por 
iso vemos, nas edicións de 1945 e 1964, 
que Rosalía nace en 1836, desaxuste que 
repercute nalgunhas outras datas no res-
to da obra. A continuación, a biógrafa 
relata a infancia de Rosalía xunto a nai, 



ARIANA GARCÍA GONZÁLEZ188

opción sorprendente posto que, até hai 
só uns anos, dábase por feito que a nena 
vivira coa familia paterna. Teresa Castro 
encárgase de educar á filla, cuxa forma-
ción complétase en Santiago, no Liceo 
de la Juventud, onde a moza Rosalía par-
ticipa en obras de teatro e mesmo recita 
versos propios.

Iníciase o segundo capítulo, «Cas-
tilla», coa primeira viaxe de Rosalía a 
Madrid —asunto que, segundo o texto, 
«aparece un poco oscuro» (2018: 47)— 
motivada por dificultades económicas 
que mesmo a levarían a buscar sorte 
como actriz, segundo Carnés. Na capi-
tal, Rosalía fuxe do ambiente dos cafés, 
que cambia pola compañía de Gustavo 
Adolfo Bécquer. É tamén entón cando 
Manuel Murguía entra en acción. Unha 
vez publicada La flor (1857) e o eloxioso 
artigo daquel en La Iberia respecto do 
poemario, a admiración e interese que 
o historiador arteixán sentiu pola poeta 
conduciron a un primeiro encontro en-
tre ambos. A relación prospera e, só un 
ano máis tarde, en 1858, Rosalía e Mur-
guía casan na capital.

Cun título para o terceiro capítulo 
como «El Amor», queda claro o asunto 
do que vai tratar. Este sentimento en to-
das as súas vertentes (conxugal, mater-
nal, etc.) ocupa as páxinas desta sección, 
quizais dunha forma un tanto esaxerada: 
«todo es amor en Rosalía: amor a su ma-
dre; amor a Galicia; amor a los gallegos; 
amor, y siempre amor en su vida» (2018: 
79). Nesta liña temática faise unha lectu-
ra da «negra sombra» en clave amorosa, 
aventurando, sempre sen afirmar nada, 
que poetiza unha lembranza propia. 
Ademais, lígase este motivo co matrimo-

nio Castro–Murguía, sobre o que a bió-
grafa amosa unha postura clara. Carnés 
ve diferenzas irreconciliábeis cimentadas 
en personalidades diferentes e sentimen-
tos desiguais: amor e admiración por 
parte de Murguía e un afecto calmo no 
caso de Rosalía. As reflexións ao respec-
to multiplícanse, espalladas ao longo do 
texto; algúns exemplos: «siempre tuvo el 
sentimiento de no ser comprendida por 
él. Tal fue el drama en la vida conyugal 
de Rosalía de Castro y Manuel Murguía» 
(2018: 88), «Un algo que nunca pudie-
ron penetrar quienes le conocieron (¿la 
enfermedad de la poetisa? ¿el amor de 
adolescencia que se le atribuye?) separa a 
Rosalía de Manuel Murguía» (2018: 130), 
etc. Chégase á conclusión de que ambos 
buscaban «paz interior» (2018: 85), ou 
«un sosiego egoísta» (2018: 65) por par-
te del. Agora ben, se o matrimonio está 
cuestionado de principio a fin do texto, 
esta biograf ía non alberga ningunha dú-
bida sobre o amor de Rosalía por Galicia 
e polos seus fillos (descríbese, de feito, 
unha maternidade exaltada).

Como ocorría co anterior, o título do 
penúltimo capítulo, «La muerte», explí-
case por si mesmo. Se ben os trazos que 
caracterizaran a Rosalía até entón –me-
lancolía, pesimismo, hiperestesia etc.– 
redobran a súa forza coa proximidade 
da morte, a actitude da poeta descríbe-
se como a dunha muller forte, estoica e 
resignada. Así mesmo, recréanse as súas 
últimas vontades: a destrución dos seus 
papeis persoais, fotograf ías e inéditos e, 
finalmente, o desexo de ver o mar unha 
última vez.

Para finalizar, Raíz apasionada in-
clúe un «Epílogo iluminado» no que, 
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primeiro, a biógrafa emite unha queixa 
polo descoñecemento de Rosalía e da 
súa obra e pola indiferenza coa que se 
respondeu, en xeral, á súa morte. Non 
obstante, máis adiante produciuse unha 
transformación nesa actitude pasiva 
cara a revalorización da poeta, cunha 
serie de homenaxes póstumas como a 
conferencia celebrada no Liceo de Ar-
tesáns da Coruña en 1885 ou a cons-
trución dun monumento á escritora en 
Santiago, entre outras. Así mesmo, re-
látase detalladamente o acto de traslado 
dos restos da autora de Cantares galle-
gos a Santo Domingo de Bonaval. Por 
outra parte, cítanse algunhas das figuras 
responsábeis da reivindicación de Rosa-
lía, como Miguel de Unamuno, Azorín, 
Enrique Díez–Canedo e Federico Gar-
cía Lorca.

A carón da traxectoria vital da poeta 
galega, a obra rosaliana está igualmente 
presente en Raíz apasionada, tanto con 
comentarios sobre a súa recepción e as 
valoracións desta poesía e dalgúns textos 
concretos feitas pola biógrafa —sobre 
todo no capítulo «La Obra»—, como coa 
intercalación no texto de citas de versos 
de Rosalía de Castro. Concretamente, 
transcríbense fragmentos de poemas 
de Cantares gallegos, Follas novas e En 
las orillas del Sar, así como dos prólo-
gos dos dous primeiros. A prosa queda 
completamente apartada; á fin e ao cabo, 
segundo esta biograf ía, textos como El 
caballero de las botas azules, El primer 
loco e Domingo de Ramos «pasarán por 
la literatura española sin gran relieve» 
(2018: 124), e encontramos afirmacións 
como que «la primera lírica moderna 
de Galicia no llega a ser una escritora 

de personalidad propia, ni siquiera una 
novelista de segundo orden» (2018: 123).

Prosa á parte, Raíz apasionada ca-
racteriza a poesía de Rosalía de Castro 
cunha serie de trazos como son lirismo, 
sinxeleza e sobriedade, a expresión dos 
sentimentos e emocións en versos uni-
versais ao par que localistas, de natureza 
popular en temática e forma. Isto dis-
tínguea do resto dos seus contemporá-
neos; mesmo chégase a bautizala como 
«la poetisa de raigambre más popular del 
siglo XIX en España» (2018: 108). Desta-
ca tamén unha preferencia por motivos 
galegos —o que Carnés entende como 
tal— desde os seus primeiros versos, 
sempre acompañados da dor e a melan-
colía, o cal lle permitía empatizar co su-
frimento e cos problemas dos galegos e 
denunciar a súa pésima situación. Unha 
última característica sería o seu carácter 
revolucionario non só no ton e no con-
tido, mais tamén no metro e na linguaxe 
poética.

Xa nesta relación de trazos poéticos 
rosalianos pódese comprobar como se 
infiltran certos tópicos acerca da poeta, 
que se estenden tamén a cuestións bio-
gráficas e persoais. Probabelmente, a fal-
ta de información sobre algúns aspectos 
da súa vida –«La vida de la tierna com-
postelana ofrece zonas impenetrables» 
(2018: 48)– favoreza que se completen 
eses ocos con suposicións e hipóteses 
fundadas nos mínimos indicios existen-
tes. Por outra banda, o papel de parte da 
crítica, movida por intereses heteroxé-
neos, xoga un rol fundamental cimen-
tando imaxes deformadoras. Algunhas 
destas, identificadas e descritas por 
especialistas rosalianos como Mª Pilar 
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García Negro, aparecen en Raíz apasio-
nada, xa intencionadamente, xa como 
mera canle de transmisión de mitos ini-
ciados moito antes de aparecer este tex-
to por vez primeira. En resumo, temos 
aquí a unha Rosalía débil, de saúde enor-
memente fráxil: nin máis nin menos, «su 
carne ha madurado para el sufrimiento» 
(2018: 102). A isto úneselle, de novo, a 
melancolía antes mencionada; non obs-
tante, a súa fortaleza e resignación, que 
forman parte dela igual que a súa fraxi-
lidade f ísica, permítenlle afrontar a vida 
con estoicismo. Por outro lado, posúe 
unha sensibilidade excepcional, expre-
sada na súa poesía, que xorde da pura 
inspiración, da súa «mente arrebatada» 
(2018: 84): non esquezamos que, segun-
do Carnés, a base da formación de Ro-
salía é, ante todo e case exclusivamente, 
popular. Mais aínda resta, cando menos, 
outra idea tópica, que fai de Rosalía e 
Galicia unha unidade indivisíbel. Seca-
sí, Raíz apasionada ofrece unha visión 
moi concreta desta relación, tratando 
de conxugar a postura crítica da poeta 
en torno ao asunto Galicia–Castela cun 
suposto amor incondicional a España 
(véxase 2018: 129).

Como achegarse hoxe, entón, a 
unha biograf ía destas características? O 
breve mais moi aclaratorio limiar de Mª 
Xesús Lama que acompaña a nova edi-
ción ofrece algunhas claves para unha 
lectura ponderada. Para comezar, pon en 
común a biógrafa e biografada e contex-
tualiza Raíz apasionada na súa época, 
lugar e proxecto editorial e ideolóxico; 
amais, concibe a inclusión de Rosalía 
como personaxe da colección de biogra-
f ías en tanto que exemplo de calidade 

artística máis representación do «crisol 
identitario español» (2018: 13).

Pero incluso máis importante que 
todo isto é a medida valoración que Lama 
fai da obra, recoñecendo o notábel resul-
tado, na súa opinión, pese a falta de in-
formación e as limitacións coas que Car-
nés inevitabelmente tivo que lidar, o que 
implica a ausencia de certas cuestións 
(ideolóxicas, políticas) hoxe capitais e 
de sobra asumidas na configuración da 
figura de Rosalía. Agora ben, a estudosa 
advirte con prudencia, respecto ao texto, 
sobre «su capacidad evocadora y su ima-
ginación para crear imágenes sugeren-
tes» (2018: 15), isto é, que se trata dunha 
biograf ía moi literaturizada, cunha forte 
pegada do ficticio, do imaxinario, como 
puidemos comprobar.

Por último, Lama identifica dúas 
fontes bibliográficas desta biograf ía, Los 
precursores (1885) —sobre a que non hai 
dúbida, pois menciónase explicitamen-
te no texto—, e o prólogo de Manuel 
Murguía as Obras completas de Rosa-
lía de 1909, mais tamén suxire posíbeis 
achegas de exiliados galegos en México, 
non tanto coma fontes directas, mais si 
como medio polo que Carnés obtén os 
estudos que vai necesitar. Con todo, non 
sería unha hipótese arriscada que a ma-
drileña contase con testemuños orais: de 
feito, podemos rastrexar indicios no tex-
to, expresións como «voces del pueblo 
que la vio nacer», «se dice», «se asegu-
ra» (2018: 80), e mesmo nun fragmento 
chega a dicir «cosa que se da por cierta 
por quienes llegaron a tratar a sus fami-
liares» (2018: 74). Agora, é imposíbel sa-
ber se ditas fontes existiron en realidade 
ou se esas expresións constitúen simple-
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mente unha pretensión de veracidade ou 
un recurso novelesco máis.

Tampouco debemos pasar por alto 
unhas edicións hispanoamericanas de 
Rosalía citadas directamente en Raíz 
apasionada, que Carnés talvez mane-
xou: varias publicacións cubanas de 
Cantares gallegos, e unha de Bos Aires 
(1939); unha tamén bonaerense de En 
las orillas del Sar (1941) e, para terminar, 
a edición das Obras en Espasa–Calpe de 
1943 (2ª edición) preparada por Augusto 
Cortina. Outros textos citados son Clá-
sicos y modernos (1913), de Azorín, e o 
breve estudo «Una precursora», de En-
rique Díez–Canedo, que foi apéndice do 
tomo I das Obras completas de Rosalía 
(En las orillas del Sar) de 1909 e poste-
riormente serviu de prólogo para a edi-
ción bonaerense (antes mencionada) de 
En las orillas de Sar de 1941.

No relativo á edición en si mesma, 
convén facer notar dúas diferenzas en 
relación ás dúas primeiras —a terceira, 
de 1967, é a única que non puidemos 
consultar—. Primeiro, lévase a cabo 
unha actualización ortográfica das citas 
dos poemas rosalianos en galego, ad-
vertida polos editores nunha nota a pé 
(2018: 33). Segundo, realízanse unha se-
rie de emendas como a que xa anotamos 
no ano da partida de bautismo de Rosa-
lía, sen aviso explícito dos editores. Por 
sinalar só algúns casos: corríxese a data 
de aparición de Follas novas, da que, 
na edición orixinal, dáse primeiro 1863 
(1945: 72, emendada xa en 1964: 42 e en 
2018: 95), aínda que noutras mencións 
aparece 1880 (1945: 60, 78). Encontra-
mos máis descoidos nos nomes dos fillos 
da poeta. Por exemplo, as dúas primeiras 

edicións ref írense a Ovidio como Oc-
tavio (1945: 106; 1964: 57) —se ben no 
epílogo noméase correctamente—, erro 
agora corrixido (2018: 130). Sorprende 
que, tras esa intervención, non ocorra o 
mesmo no caso de Aura e Amara, que 
Carnés rebautiza como Áurea e Aurora 
(1945: 121; 1964: 65), sen cambios na 
nova edición (2018: 145).

De feito, non está claro o criterio 
empregado polos editores actuais sobre 
a realización de intervencións no texto. 
Por que se modifica a data da partida de 
bautismo (que nin sequera é un erro de 
Carnés, senón do propio documento) e 
non a da primeira viaxe a Madrid, que a 
biograf ía sitúa en 1855 (1945: 33; 1964: 
23; 2018: 51) e non en 1856, como real-
mente foi? O mesmo ocorre co lugar de 
publicación de La flor, que foi Madrid 
e non Vigo (1945: 48, 51; 1964: 29, 48; 
2018: 66, 71), ou co nome de Francisco 
Añón, que pasa a ser Auñón (1945: 98; 
1964: 54; 2018: 121). Pero se entre estes 
erros algo chama especialmente a aten-
ción é a idade atribuída a Murguía nesta 
biograf ía: súmanselle, nin máis nin me-
nos, uns vinte anos por riba dos de Ro-
salía, disparate inexplicábel que, a pesar 
doutras correccións como as que anota-
mos nesta recensión, mantense desde a 
primeira edición até a máis recente sen 
ningunha advertencia (véxase 2018: 73, 
75).

Ademais, pódese sinalar un último 
detalle. Aínda que non figura por nin-
gunha parte a edición tomada como base 
para a preparación da recentemente pu-
blicada —na páxina legal figura a primei-
ra en calidade de título orixinal—, esta 
axústase máis á segunda, como amosa a 
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comparación dos textos de 1945, 1964 e 
2018, entre os que se observan unha se-
rie de variantes (obviando xa a puntua-
ción, que difire considerabelmente). Un 
exemplo: se na primeira edición dise «En 
contraste con este posible sentimiento» 
(1945: 62), en 1964 e 2018 cambia a pa-
labra «sentimiento» por «pasión» (1964: 
36, 2018: 84). Así, comprobamos máis 
casos nos que se opta pola versión da se-
gunda edición[1].

Estamos, en definitiva, ante unha 
edición parcialmente actualizada dunha 
biograf ía novelada, con toda a proble-
mática que isto implica, e que tratamos 
de resaltar nesta recensión. Raíz apasio-
nada, cos seus erros e invencións, me-
rece ser entendida na súa xusta medida, 
isto é, tanto na clase específica de texto 
na que se enmarca como nas circunstan-

cias da súa escritura. Por tanto, se o que 
se pretende é encontrar nela un relato 
completo e fidedigno da vida de Rosalía 
de Castro, quizais sexa mellor acudir a 
outras fontes. Con todo, isto non impide 
recoñecer outras caras da obra, como é a 
súa labor reivindicativa, de rescate. Aín-
da que a cuestión da selección da perso-
naxe queda sen resolver, pois non sabe-
mos se correspondeu a unha decisión de 
Carnés ou dos responsábeis editoriais, 
a pouca crítica que atendeu a este texto 
ve un nexo entre biógrafa e biografada, 
baseado no sentimento de apego á terra 
propia. Neste sentido, resulta moi perti-
nente a proposta de Mª Xesús Lama no 
seu limiar, que sintetiza o vínculo entre 
ambas mulleres nos tres conceptos que 
configuran o título da biograf ía: raíz, 
paixón e pobo.

[1]  Máis exemplos: de «Sin embargo, las voces populares que dan como ciertos lo amores de Rosalía de 
Castro y el mozo padronés, creen ver en esta sombra [...] » (1945: 62) desaparece o fragmento entre 
«las voces» e «mozo padronés» (ver 1964: 36, 2018: 83). «Si existió tal amor, fué uno de esos amores 
privilegiados que brillando sólo un instante iluminan toda una vida» (1945: 62) pasa a «Si existió, tal 
sentimiento fue uno de esos amores privilegiados que brillando un instante iluminan toda una vida» 
(1964: 36; 2018: 84). «Voces populares, del pueblo que la vió nacer» (1945: 58) reduce a «Voces del 
pueblo que la vio nacer» (1964: 34; 2018: 80).
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