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Rosalía de Castro, “un caso aparte con 
el que hay que contar”. Así encabezaba 
o estudante John Rutherford, citando a 
Cernuda na súa obra de 1957, o traballo 
que sobre a autora escribiu na primave-
ra de 1961, cando se preparaba para o 
Final Honours School en Linguas Mo-
dernas. Logo de escarvarmos un pouco 
no tempo, aparece aquí a semente do 
que, podemos dicir, virá ser máis tarde 
o Centro de Estudos Galegos (CEG) da 
Universidade de Oxford, o máis anti-
go dos enclaves académicos británicos 
que segue a irradiar e afondar no coñe-
cemento da lingua, literatura e cultura 
galegas ininterrompidamente desde a 
súa fundación no 1991.

Rosalía de Castro estúdase nas au-
las de Oxford a través dos curricula de 
literatura española, no seo da materia 
do Paper VIII sobre ‘Modern Spanish 
Literature’, pola súa produción e cir-
culación no sistema literario español, 
onde se encadraba este primeiro con-
tacto de Rutherford coa literatura gale-
ga.

Certo pouso de inocencia acom-
paña este testemuño dun inicio modes-
tamente agochado que é aquel traballo 
de 1961. Nel, o estudante Rutherford 
asumía a proposta de Cernuda referen-
dando a idea da modernidade da auto-
ra no campo literario español da época, 
a súa eventual extensión no canon de 
posteriores décadas, así como unha 
primeira xustifi cación da alegada falta 
de continuidade dunha liña rosaliana 
en autores do século XX: «if a fami-
ly tree of modern poets were plotted, 
Rosalía would not be continued by any 
important poetic tradition».
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Unha aproximación ás apalpadas ao significado de Rosalía no canon vixente consti-
tuía o cerne deste ensaio, ao seu capital simbólico en última instancia, e que Rutherford 
procuraba apreixar, cos recursos dispostos (e predispostos) ao seu alcance, calibrando so-
bre dous eixos: dunha parte, a recepción rosaliana no momento, dada a súa “reputación” 
como poeta rexionalista e popular, a da voz dos Cantares. Doutra, a de Follas Novas, a 
innovadora en canto aos repertorios e a métrica, pero sen raíces proxectadas, alén da súa 
aparente singularidade, no tempo; unha ponte entre dúas Rosalías cara a “poeta real” de 
En las orillas del Sar.

No seu persoal acto de recepción de Follas Novas, o Rutherford estudante aludía 
aínda ao galego como ‘dialecto’ e non como ‘lingua’, manifestando unha impresión de in-
congruencia entre a escolla lingüística e o maduro mundo semiótico da obra, e da autora 
mesma. Dificilmente podía sorprender, consideraba nun inicio, que a presenza de ecos 
rosalianos na poesía española de posteriores xeracións fose sutil, se acaso atopase algún. 
De aí a anexión á proposta de Cernuda, o “caso aparte” de Rosalía cuxa comparación con 
Bécquer sería inapropiada. Non obstante esta suposta falta de continuidade culminaba 
Rutherford o seu ensaio suxerindo unha Rosalía anticipadora de Machado, proposta que 
converxería coa liña crítica que argúe presenzas rosalianas en poéticas posteriores, prin-
cipalmente na denominada ‘Xeración do 98’.

Foi, así, Rosalía de Castro o primeiro contacto de John Rutherford coa literatura 
galega; a guía primeira nunha intuitiva viaxe sen retorno que emprendería, nunha sorte 
de bildungsroman, o Rutherford estudante cara ao Rutherford hispanista e, sobre todo, 
ao apaixonado galicianista no que tornou, a “ese galego que pensa que é inglés”, como ben 
o definiría o profesor Gabriel Rei-Doval anos despois na crónica escrita da súa propia 
experiencia oxoniense.

O xa Dr. John Rutherford sería el mesmo guía de novos viaxeiros nunha traxectoria 
inversa á propia, na que aquel xa afastado punto de chegada (cara a “poeta real”) que 
algún día consideraba ter sido En las orillas del Sar, tornara despois en punto de partida. 
O profesor Rutherford, desde o Centro de Estudos Galegos que hoxe leva o seu nome, 
fundado da súa man en 1991 e aloxado no Queen’s College onde era ‘Spanish Fellow’, 
animaba aos seus estudantes de Linguas Modernas a comezaren con Rosalía a través da 
súa poesía en español. Mais ese era só o comezo.

A aproximación a Rosalía nas aulas oxonianas foi co tempo diversificándose a través 
de cada un dos sucesivos lectores que exerceron a súa docencia no CEG, e dentro do que 
os conservadores pero relativamente elásticos lindes do currículo oxoniense permiten, 
coas súas particulares perspectivas e bagaxes, até o día de hoxe.

Pode que as materias de Lingua teñan sido preeminentes cuantitativamente, en canto 
á demanda por parte do alumnado, fronte ás intens(iv)as disciplinas de literatura do último 
ano do grao en Linguas Modernas -onde a escolla galega era unha das posíbeis-, o ‘Paper VIII’ 
(unha visión panorámica da literatura galega de 1811 á actualidade) e o ‘Paper XII’ (optativa-
mente sobre Sociolingüística Galega ou Literatura Galega Contemporánea), que seguen a ser 
desenvolvidas como un acompañamento de tipo titorial e case individualizado.
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Benigno Fernández-Salgado, hoxe profesor de Lingua na Facultade de Ciencias So-
ciais e da Comunicación da Universidade de Vigo, chegou ao CEG de Oxford no mesmo 
ano da súa fundación, exercendo o seu lectorado entre 1991 e 1994, logo de o ter feito en 
Birmingham. Foi, pois, o primeiro de nós.

Alén de Lingua Galega, e alén de ter vertido a Méndez Ferrín e Manuel Rivas ao 
inglés no cadro do ‘Galician Translation Workshop’, Fernández-Salgado impartiu Socio-
lingüística e outra materia sobre Historia da Ortograf ía Galega, sen tratar en ningunha 
delas asuntos rosalianos. Porén, tivo ocasión de dar unha sucinta presenza a Rosalía pe-
rante unha ampla audiencia na conferencia que, convidado pola Asociación Salvador de 
Madariaga, ofreceu no St Antony’s College o 17 de xaneiro de 1993, baixo o título “Gali-
cia, entre la imaginación y el recuerdo”. Coa lectura aínda fresca das Imagined Commu-
nities de Benedict Anderson, referiría nela o papel da tríade novecentista galega -Rosalía, 
Curros e Pondal- no comezo da capitalización e instrumentalización da lingua como 
principal elemento definidor da identidade comunitaria a través da literatura.

O relevo do profesor Fernández-Salgado en Oxford tomaríao o calidoscópico artista 
Xelís de Toro até 1997, nun período máis enfocado á produción contemporánea, no que 
á literatura se refire, ao igual que máis tarde acontecería coa profesora e tradutora Laura 
Sáez no seu exercicio, de 2009 a 2012, tanto nas aulas de lingua como nas actividades 
literarias que artellou. 

Entre 1997 e 2002, o profesor Manuel Puga Moruxa, alén das clases de Lingua, tivo 
a oportunidade de impartir a materia do ‘Paper VIII’, onde entre outros autores lerían e 
debaterían sobre Rosalía, especialmente a Rosalía de Follas Novas. Daquelas aulas garda 
Puga entrañábeis lembranzas, de como se producía a recepción, e reacción, dos estu-
dantes perante a voz rosaliana. Acaso un dos primeiros contactos, para a meirande parte 
deles, coa literatura e cultura galegas.

Luminosas memorias á beira do Cherwell garda Gabriel Rei-Doval do seu período 
oxoniense (2002 a 2004), xa elocuentemente retratadas na súa crónica “We’ll always have 
Oxford” (Grial 2004, n. 162). Profesor titular de Lingüística Luso-Hispánica na Universi-
dade de Wisconsin-Milwaukee (EEUU) na actualidade, as aulas de Rei-Doval en Oxford 
estaban máis centradas no ámbito da lingua e da sociolingüística, e mesmo non tendo 
desenvolvido unidades didácticas específicas sobre Rosalía, lembra a maneira en que na-
quela altura o seu nome poboaba o imaxinario do estudantado oxoniense, sendo unha 
das figuras que acudía sempre inicialmente ao cadro da súa primaria idea da Galiza, en 
boa medida polo seu acceso a ela a través da literatura española do século XIX, nova-
mente. Tempo despois, e coa bagaxe oxoniana ás costas, o profesor Rei-Doval terá, en 
experiencias máis recentes nas aulas en Milwaukee, conversas e discusións inseridas en 
debates de teor sociolingüístico, sobre as escollas lingüísticas de Rosalía e a súa instala-
ción no castelán na produción dos seus últimos anos.

Cóntanos María Liñeira que, cando chegou a Oxford en outubro de 2004, «tiña cla-
ro que quería evitar unha visión estereotipada, habitualmente compañeira dunha visión 
da galeguidade morriñenta e sentimental, mais dei as miñas primeiras aulas sobre ela 
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ás atoutiñadas». Profesora de Estudos Hispánicos na Universidade de Exeter, Liñeira foi 
lectora en Oxford entre 2004 e 2009. A súa viaxe a través de Rosalía foino tamén a través 
de si mesma como receptora e como docente. Traballou especialmente cos poemarios 
en galego mais foi despois, no seu período de tese sobre o criterio filolóxico, cando tivo 
a oportunidade de lecionar sobre a autora nas aulas de literatura española e ir alén da 
poesía en galego para encontrarse coa súa obra en castelán tanto poética coma narrativa 
e ensaística. Con toda certeza, moi similarmente ao que tería acontecido na experiencia 
dos seus predecesores, foi comprobando como as palabras de Rosalía falaban por si mes-
mas e o seu alumnado, maioritariamente feminino, tivo unha resposta excepcional vendo 
alén dos prexuízos en que a maioría de nós temos medrado nas aulas galegas. Non sen 
xusta clarividencia adiantaba María Liñeira que «o espazo que a autora ocupa entremu-
ros na universidade británica non é aínda o que será, porque os tempos de Castro están 
por chegar».

Tempo de seren chegados tal vez coa propia ‘aportación’ de Diego Pardo Amado no 
CEG de Oxford entre 2012 e 2015, que sen dúbida será o período onde a presenza rosa-
liana comece a habitar un espazo centrípeto. Actualmente profesor de ensino secundario, 
trátase do primeiro especialista en literatura galega do século XIX, e concretamente en 
Rosalía de Castro, sobre a que realizou o seu doutoramento, que ocupa o cargo de lector 
no enclave oxoniense.

Tendo pouco antes publicado títulos como Rosalía de Castro. A luz da ousadía 
(Laiovento, 2009) ou Rosalía e Murguía na procura da patria soñada (Lóstrego Edicións, 
2011), derivados da súa investigación sobre a identidade feminina na produción da auto-
ra, o profesor Pardo Amado achegou as súas propias conclusións en Oxford impartindo 
aulas maxistrais arredor da tomada de posición rosaliana con respecto ao matrimonio 
e á soltaría feminina, que postulaba como lícita alternativa á degradación e á submisión 
da muller no sistema social e legal da época. Pardo Amado propón a idea dunha autén-
tica revolución rosaliana no campo literario galego onde converxería a causa política 
coa causa feminista; unha Rosalía vista como ‘precursora’, inserindo a súa produción nas 
correntes emancipistas, unha produtora heterodoxa –léase, distante da ‘doxa’ da época- e 
singular con respecto a outras autoras coetáneas tanto desde a doxa como desde a praxe.

Alén diso, nas súas titorías de Literatura empregou en varias ocasións outros recur-
sos e materiais propios que tiña preparado para a exposición “Rosalía sempre viva, viva 
Rosalía” co motivo da conmemoración do 125 aniversario do pasamento da autora, da 
que fora comisario en 2010, e algúns dos seus estudantes no CEG participaron na acti-
vidade da AELG “Eu son Rosalía” gravando recitados de textos rosalianos en galego e en 
inglés.

A actual lectora, Laura Blanco de la Barrera, recolle desde outubro de 2015 o facho 
aceso dos seus predecesores no CEG da Universidade de Oxford, coa fonda vontade de 
facer xustiza ao seu legado, mais creando o propio en futuros viaxeiros.

Oxford, primavera de 2016



O lectorado de galego da Universitat Au-
tònoma de Barcelona (Estudis Gallecs 
UAB) foi creado a partir da sinatura dun 
convenio de colaboración entre a UAB e a 
Xunta de Galicia no ano 1997. Desde en-
tón, vénse renovando e actualizando esta 
relación mediante a cal a Xunta de Galicia 
achega unha dotación económica para o 
salario do lector e para os gastos deriva-
dos da programación de actividades, e a 
UAB achega o salario de outro docente e 
coordinador, así como todos os recursos 
materiais e humanos necesarios para des-
envolver o acordado no marco do conve-
nio vixente.

O lectorado está inserido na estru-
tura da Facultat de Filosofi a i Lletras do 
Campus de Bellaterra e pertence ao De-
partament de Filologia Francesa i Romà-
nica, dirixido na actualidade pola profe-
sora Roser Gauchola. Forman o seu equi-
po dúas persoas: Sonia Varela Pombo que 
exerce como docente e coordinadora aca-
démica, e Xaquín López González, que é 
o lector nomeado pola Xunta de Galicia. 
Anteriormente desenvolveron as tarefas 
de lector: Teresa Bermúdez (1997-2002); 
Sonia Varela Pombo (2002-2007), actual 
coordinadora; Paulo Filgueiras (2007-
2010) e Miguel Anxo Solla (2010-2013). 

Segundo o establecido no convenio 
entre a UAB e a Xunta e de acordo coas 
novas titulacións de grao derivadas da 
adaptación ao Programa de Boloña dos 
plans académicos, o Departament de Fi-
lologia Francesa i Romànica da Facultat 
de Filosofi a i Lletres, oferta os programas 
de Menció/Mínor en Estudis Gallecs. O 
Mínor e a mención son itinerarios especí-
fi cos que poden escoller os estudantes de 
grao da UAB, teñen un recoñecemento no 
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expediente académico como se se tratase dunha especialidade. Para poder obter o reco-
ñecemento de Mínor ou Mención, o estudante deberá superar 30 créditos ECTS que, no 
noso caso están compostos polas seguintes materias:

-Idioma Modern I, gallec (6 ECTS) 
-Idioma Modern II, gallec (6 ECTS) 
-Història Social de la Llengua Gallega (6 ECTS) 
-Literatura Gallega (6 ECTS) 
-Cultura i Societat Gallegues (6 ECTS)

Este itinerario está ofertado a toda a comunidade universitaria da UAB. Ademais 
os estudantes da Facultat de Filosofia i Lletres poden escoller calquera das materias de 
galego como materias optativas.

Se analizamos os contidos académicos do Mínor, decatarémonos de que os estudos 
de galego na UAB, por unha banda axéitanse ao tipo de coñecementos sobre a realidade 
galega que poden ter os estudantes potenciais, e pola outra, harmonizan os seus progra-
mas docentes cos dos outros Mínor da Facultat de Lletres. Por exemplo, se comparamos 
os contidos do Mínor en Estudis Bascos co noso itinerario veremos que a estrutura é se-
mellante. O conxunto do programa ten como obxectivo principal o de fornecer ao alum-
nado de coñecementos básicos sobre a lingua, cultura e literatura galegas desde unha 
perspectiva diacrónica e sincrónica, coa finalidade de coñecer as múltiples perspectivas 
da realidade cultural galega contemporánea e poder establecer diálogos futuros de con-
tacto e aproximación persoal e/ou académica.

Podemos dividir as nosas materias en dous grupos: aquelas nas que a formación ten 
unha perspectiva comunicativa/instrumental (materias de galego como segunda lingua) 
e aquelas máis teóricas (literatura, historia da lingua e cultura). As nosas estratexias do-
centes comezan aproveitando o descoñecemento xeral que o alumnado ten sobre a cul-
tura galega. O noso punto de partida adoita situarse na ruptura de visións estereotipadas, 
de clixés sobre Galicia, os galegos e a súa cultura que están presentes no alumando os 
primeiros días de aulas. A partir deste punto tentamos implicar os estudantes na revisión 
daqueles aspectos chave que conforman as identidades e as manifestacións lingüísticas 
e culturais galegas. Deste xeito afastámonos nalgúns puntos das marxes da filoloxía para 
ofrecer visións máis plurais e enriquecedoras. Visitar a Antropoloxía, a Historia, a Xeo-
graf ía, a Economía, a Socioloxía ou a Psicoloxía é un esforzo para o docente pero lexitima 
o noso discurso. 

Como complemento do labor docente, Estudis Gallecs UAB elabora un plan anual 
de actividades de difusión da cultura galega. Nos últimos anos a estratexia da programa-
ción centrouse en dous aspectos: difusión dos estudos de galego na comunidade universi-
taria e relación con outros grupos semellantes dentro das universidades catalás. Por unha 
banda organizamos actividades de difusión dirixidas ao alumnado como a realización de 
campañas na Festa Major da UAB, a realización de conferencias e encontros sobre temas 
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de actualidade, a proxección de filmes ou a realización de videoconferencias con persoei-
ros da actualidade galega. Doutra banda establecemos contactos con grupos e colectivos 
semellantes a nós, da propia ou doutras universidades, para a realización de actividades 
conxuntas que nos permitan dar a coñecer o noso traballo e establecer sinerxías futuras. 

Rosalía na UAB
Como se pode apreciar polo exposto anteriormente, o labor docente desenvólvese a 
través duns programas de carácter panorámico, onde se analiza a realidade galega des-
de diferentes disciplinas. Polo tanto, as achegas que facemos á figura de Rosalía son de 
perspectivas diferentes segundo a materia onde estea encadrada. Na materia de cultura 
analizamos a conformación do símbolo, a súa expansión, a súa apropiación e os dife-
rentes valores cos que se asocia na actualidade. A súa escrita, o contexto no que o fixo e 
o xeito de facelo son aspectos analizados na materia de historia da lingua. E na materia 
de literatura é onde debullamos a súa obra, desde unha perspectiva global, para coñecer 
a evolución do pensamento literario rosaliano e para exemplificar o funcionamento do 
proceso de canonización. 

As actividades concretas no plano docente baséanse na idea de lermos a Rosalía 
desde a contemporaneidade. Ler os seus textos, poñer en común as lecturas individuais 
e por último, contrastar as lecturas coas interpretacións académicas establecidas. Esta 
estratexia pretende non afogar as posibles lecturas que persoas, maiormente novas e non 
galegas, poidan facer dos textos rosalianos desde outro contexto e punto de vista. Como 
resultado, dúas impresións: a primeira é que na maioría dos casos os textos rosalianos 
seguen a ter actualidade, que son facilmente asimilados e adscritos a realidades e con-
textos contemporáneos. E a segunda é que eses contextos, eses lugares fanse universais e 
traspasan as fronteiras galegas. 

Unha das actividades das que teñen maior valoración positiva entre os estudantes 
trata a cuestión da adscrición á literatura española ou galega e a lexitimación da figura de 
Rosalía mediante o desenvolvemento dos currículos académicos. Propoñemos ao alum-
nado que realice unha comparativa entre os contidos sobre Rosalía publicados polos seus 
antigos manuais de literatura española (de bacharelato e/ou universitarios) cos manuais 
de literatura galega que temos na biblioteca (de Carvalho Calero a Vilavedra). A compa-
ración mostra discursos distintos, diverxentes e escenifica contradicións. É unha das ac-
tividades máis interesantes das que realizamos porque permite insistir na importancia da 
abordaxe global da obra de Rosalía, destapa algunhas das lóxicas dos procesos de canoni-
zación e en certo modo, serve para fomentar a habilidade crítica do alumnado na busca e 
revisión de fontes. Ademais, nun contexto multicultural como o catalán, xera e fomenta 
interesantes debates críticos sobre a arte, o consumo cultural e o seu poder simbólico.

Na outra póla do noso labor, a nosa programación de actividades aprovéitase do 
impacto da figura de Rosalía en termos puramente de comunicación. Aínda que realiza-
mos actividades de difusión dos estudos rosalianos, queremos destacar aquí o ciclo de 
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seminarios que coorganizamos coa Sección de Estudis Gallecs i Portuguesos da Univer-
sitat de Barcelona, titulado “Non só Rosalía de Castro”. Este ciclo expándense máis aló do 
ámbito académico e ten como obxectivo relatar as experiencias profesionais, artísticas 
e académicas de persoas que traballan no campo da cultura galega nun sentido amplo. 
Estes seminarios serven de lugar de difusión e debate de determinados temas culturais 
galegos pero tamén, e non menos importante, de lugar de encontro do colectivo acadé-
mico galego en Barcelona e dos seus satélites. Teñen cabida nel todo tipo de temáticas 
desde a lectura de autoras e autores contemporáneos galegos, o encontro con persoeiros 
da cultura galega que pasan pola cidade, o relato de experiencias profesionais ligadas coa 
cultura galega, a presentación de entidades culturais, etc... A nosa pequena brincadeira 
no título do programa non pretende negar a figura de Rosalía, senón que busca aprovei-
tarse do poder mediático do símbolo e do amplo consenso que xera á vez que introduce 
unha pequena e necesaria chiscadela humorística e transgresora no eido académico. 

Por último, queremos rematar esta breve exposición facendo un pequeno chama-
mento para retomar o debate sobre a articulación da política cultural exterior galega. 
Nalgún momento se chegou a falar da creación dun organismo que coordinase toda ac-
ción cultural exterior e que, acertadamente, levase o nome de Rosalía de Castro. Pensa-
mos que, despois de máis de 30 anos de experiencia, debemos, polo menos, cuestionar 
o modelo existente e iniciar un proceso de debate colectivo onde todos os actores im-
plicados acheguen propostas para intentarmos construír unha política exterior que, en 
vez de espallar redes clientelares, espalle a cultura galega e promova as relacións entre as 
comunidades galegas do mundo.



Todas as viaxes comezan cun propósito 
moi simple: penetrar no descoñecido. O 
ímpeto que move os nosos intereses por 
desentrañar eses misterios sempre vén 
da man dunha curiosidade especial. A 
cuestión é, como abordalos? Ou o que 
é o mesmo: como comezar a nosa viaxe?

A tímida achega que se fai na miña 
carreira a Rosalía de Castro pasa inad-
vertida debido ó estudo dos grandes 
autores canónicos, algúns dos cales tam-
pouco tiveron moita sorte nese século 
XIX que tanto gusta de chamarse  “ro-
mántico”. Son estudante na Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) e estou 
a rematar os estudos de “Lengua y Lite-
ratura Españolas”, polo que os contidos a 
tratar sempre quedan moito máis axus-
tados do que se pretende nun primeiro 
momento. Non é una selección a dedo, 
claramente, pois a imposición do termo 
“canon” sempre axusta –e non sempre 
de forma obxectiva- os temarios das ma-
terias de literatura; o tempo aprema e os 
autores minoritarios vense desprazados. 
Decidín, nun momento dado, que cando 
tivera a oportunidade de afondar máis 
na obra de Rosalía compraría os billetes 
para esa viaxe, e foi así como descubrín 
o Mínor de Estudos Galegos.

De entrada, os coñecementos que 
tiña sobre a literatura galega non eran 
moi amplos –directamente, non eran-. 
Na miña cabeza existían termos aparen-
temente mudos como “Séculos Escuros”, 
“Rexurdimento” ou algúns versos desor-
denados como “Adeus, ríos, adeus fon-
tes” que en pouco tempo colleron voz 
propia: comprendín a loita do galego e 
entendín que existía unha Rosalía máis 
alá dunha “Negra sombra”, pero como a 

Cristina Masdeu Cotán
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maioría dos que lemos por primeira vez este poema, pensei na morte e na escuridade 
destes versos, aínda que tamén na figura dunha nai dun pobo que non só se define pola 
fala, tamén polo sentimento. É verdade: son filla de pais catalás, son catalá e sempre o se-
rei, pero teño unha nai adoptiva e moitos irmáns que, coma min, se namoraron da paixón 
dunha muller adiantada ó seu tempo, entregada ao labor literario que demandaba Galiza 
nese momento e da valentía que supuxo o feito de empregar –e de recuperar- o galego 
para escribir as súas obras. Está claro que, nestes momentos, a viaxe que emprendín hai 
dous anos non parece ter fin.

Ó principio era un feito máis ben intimista, o que experimentaba coa lectura de “Fo-
llas Novas”; non vou mentir, a realidade é que toda a súa obra está tinguida dunha dor e 
solemnidade latente que, lonxe de diminuír co paso do tempo, avívase nas voces dos que 
a len e a recitan: Rosalía é unha soa voz feminina na gorxa de miles de homes e mulleres, 
pois o que a fixo inmortal non foi a súa existencia, senón a liberdade –e non obstante 
crítica-, esa herdanza que só poden difundir os que a senten tal e como é: sen prexuízos 
e sen medo.

Tiven a oportunidade de coñecer Santiago de Compostela grazas ó Curso de ve-
rán de lingua e literatura galegas no ano 2014, o que sen dúbida resultou ser unha das 
mellores experiencias da miña vida: persoas de diferentes partes do mundo colleron un 
avión para visitar a terra de Rosalía. Eles tamén sentiron a chamada do galego e non tiñan 
ningún medo a demostralo: unha pequena parte de Croacia, de Brasil, de Rusia, de Italia 
e de moitos outros países máis estaba en Santiago. Eramos alumnos pero falabamos do e 
en galego como se foramos fillos do mesmo. Experimentamos, malia o marabillosa que 
é, a dureza da morriña e entendemos que esa parte croata, brasileira, rusa, italiana e o 
conxunto de nacionalidades que levabamos no corazón, quedaría alí para sempre. 

Persoalmente, foi na segunda visita a Santiago, o ano seguinte, cando sentín máis 
en profundidade o que ata o momento era un sentimento ancorado nos momentos de 
soidade e reflexión. Foi un venres, despois dun Seminario sobre a literatura de posguerra 
con María Xesús Nogueira, cando cheguei á casa da Matanza, en Padrón. Non esperaba 
descubrir nada novo, e non se trata das miñas expectativas, pero o que nun primeiro 
momento era unha visita “académica” converteuse nunha experiencia realmente enri-
quecedora. Creouse un espazo de lembranza e ledicia -e podería dicir que incluso máxico 
e non estaría esaxerando- grazas á magnífica palestra recital de Anxo Angueira, na que 
puiden vivir como unha galega de verdade os versos da nosa nai: neses momentos estiven 
con cada un dos traballadores exiliados nas provincias da Península, e botei de menos a 
cada pai que emigrou, sentín a dor da súa muller pero tamén a súa forza, porque iso é o 
que Rosalía manifestou dende un principio: valentía, forza, paixón, coraxe... valores que 
entregou aos seus fillos e fillas e que moitos, coma eu, aínda hoxe lembramos nos mo-
mentos de fraqueza, pois “Inda estou vivo... inda podo/Subir para me vingar”.

Barcelona, febreiro de 2016
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Introducción.

A influencia de Rosalía na música e o grande poder fecundador dos seus poemas na 
imaxinación dos compositores son ben coñecidos por todos. Aquí se relacionarán as 
obras escritas sobre poemas de Rosalía de Castro por membros da Asociación Galega de 
Compositores.

Ademáis diso, a influencia de Rosalía na música ten unha dimensión muito máis 
profunda que a musicación dos seus poemas, menifestandose como unha forza lírica que 
está no propio sustrato noso do que é imposible desvincularse. Rosalía forma parte do 
cosmos galego de tal forma que, por calquera lugar, agroma de xeito espontáneo.

Poemas de Rosalía musicados polos compositores da Asociación 
Galega de Compositores.

A Asociación Galega de Compositores (en adiante AGC) naceu legalmenteen 1987 e 
dende entón leva organizadas ininterrumpidamente diversas actividades, principalmente 
ciclos de concertos, co fin de difundir a música dos compositores socios. Na actualidade 
a AGC abrangue 36 compositores vivos[1], ademáis de dous socios falecidos (Xoán Viaño 
e Carlos López García).

Para a redacción do presente traballo tratei de establecer contacto con todos eles e 
repasei, no posible, os catálogos dos falecidos. Non conseguín contacto ca totalidade de 
compositores, polo tanto non se pode asegurar que a relación de obras que aquí se da 
sexa exhaustiva ao dia da data.

Dentro da música vocal producida polos compositores da AGC aparecen, como non 
podía ser doutra maneira, textos de Rosalía. Textos que excitando a creatividade dos no-
sos compositores dun xeito espontáneo -en ningún dos casos media encargo- dan como 
resultado diversas composicións vocais para diversas plantillas (voz e piano, coro, voz e 
orquestra, coro e orquestra). A relación de obras escritas polos compositores da AGC so-
bre textos de Rosalía (sinalando os poemarios dos que estan quitados, Cantares Gallegos, 
Follas Novas e A mi madre) co seu detalle de publicación (no caso de que estea publicada 
a partitura), estreno e nome dos intérpretes do estreno, aparece na Táboa I.

[1]  A relación de socios compositores vivos pertencentes á AGC, a día da data, é: Antón 
Alcalde, Manuel E. Alejandre Prada, Fernando Alonso, Israel Alonso, Pablo Beltrán 
Sobrado, Jorge Berdullas del Río, Risardas Biveines, Miguel Brotóns Pérez, Gabriel 
Bussi, Carlos Cambeiro Alís, Luis Carro, Javier Ces Calvo, Xavier Comesaña, Pablo 
Devigo Vázquez, Juan Durán Alonso, Ermitas García Ríos, Jesús González López, 
Yerko Pètar Ivánovic Barbeito, Javier Mª López Rodríguez, María Mendoza, Julio 
César Montero Rodríguez, Manuel Mosquera, Xavier de Paz, Antonio Peña, Pauli-
no Pereiro, Juan Pérez Berná, Jesús Rodil Rodríguez, Iván Rodríguez Armán, Julián 
Samuel Rodríguez, Gloria Rodríguez Gil, Joam Trillo Pérez, Juan Vara, Octavio Váz-
quez, Xoán Antón Vázquez Casas, Eligio Vila e Margarita Viso Soto.
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Campanas de Bastabales (Cantares) (Voz e piano). Publicada en: Dezaseis 
cancións para voz e piano. XXV anos da Asociación Galega de Compositores 
(1987-2012). Consello da Cultura Galega. Santiago, 2012. Estreada o 21 de 
agosto de 2013 no Castelo Templario de Ponferrada. Soprano: Julieta Mar-
tín Mateos. Piano: Manuel Alejandre Prada.

El lejano campanario (A mi madre) (mezzo e orquestra). Estreada no 4º 
concerto do XVI Ciclo da AGC. 15 de novembro 2011. Teatro Colón, A 
Coruña. Orquestra Gaos. Voz: Alba López Trillo; Dir.: Fernando López 
Briones.

Tembra un neno no pórtico húmido (Follas). (Coro mixto). Estrenada 5 de 
febreiro de 2011. Teatro Principal da Estrada. Coral Polfónica Estradense.

Un repoludo gaiteiro (Cantares) (Voz e piano). Publicada por 
VISO, A Coruña, 2002. Estreno: 10 de mzarzo de 1997. Bürgersaal, Hirsch-
berg (Austria). Soprano: Carmen Durán, Piano: Ulrich Paetzholdt.

Tecín Soia (Follas) (Voz e piano). Publicada en: Dezaseis… Estreno: Segun-
do concerto do Ciclo Canción Galega de Concerto da AGC: 29 de decembro 
2011. Auditorio Conservatorio Profesional de Música. A Coruña. Soprano: 
Gloria Amil Romero. Piano: Gabriel López Rodríguez.

Vaguedás (Inclúe: ‘Ben sei que non hai nada’ e ‘Tal com’as nubes’ de Follas) 
(Voz e piano). Publicada en: Dezaseis…Sen estrenar.

Has de cantar (Cantares) (Versión A: Voz e piano; versión B: Coro mixto 
e pandeireta opcional) Versión A: Estreno: 28 de decembro de 2008. I Ci-
clo “Cancións sobre poemas galegos” da AGC. Mezzo-soprano: María José 
Ladra. Piano: Javier Vázquez-Grela. Versión B: Estreno17 de xullo de 2010- 
Auditorio de Ares. Coral Polfónica do Sporting Club da Coruña. Dir.: Juan 
Pérez Berná.

Como chove miudiño (Cantares)(Voz e piano). Estreno: 16 de outono de 
2013. CGAC. Santiago. Tenor: Joaquín Pixan. Piano: Alejandro Zabala.

En Cornes (Follas) (Voz e piano). Publicada en: Dezaseis…Estreno: 15 de 
decembro de 2012. Ciclo FAIC (Federación de Asociacións Ibércas de Com-
positores). Escola de Artes Escénicas. Ourense. Soprano: Teresa Novoa. Pia-
no: Alejo Amoedo.

Negra sombra (Follas) (Coro mixto). Sen estrenar ainda.

Teño tres pitas brancas e un galo negro (Follas) (Coro mixto e orquestra). 
En proceso de composición.

Manuel Alejandre Prada

Gabriel Bussi

Xavier Comesaña

Juan Durán 

Juan Durán 

Antonio Peña

Juan Pérez Berná 

Octavio Vázquez 

Octavio Vázquez

Xoán Antón Vázquez Casas

Xoán Antón Vázquez Casas

Táboa I 
Música vocal escrita polos compositores da AGC sobre textos de Rosalía
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De sempre son moi numerosas as aportacións de compositores tanto galegos como 
alleos á musicación de poemas de Rosalía, especialmente de Cantares Gallegos e de Fo-
llas Novas. Da simple observación desta táboa se desprende que os poemarios favoritos 
entre os nosos compositores son, sin lugar a dúbidas, Cantares Gallegos e Follas Novas, 
resultando excepcional neste sentido a inclusión dun fragmento do poema A mi madre. 
O seu autor, Gabriel Bussi explicabame, nunha nota privada, o motivo que o levou a 
súa composición: “Es mi obra favorita por ahora, la escribí con una de nuestras gemelas 
en estado grave por su condición cerebral, que al final le costó la vida a los 15 meses 
de edad. Obviamente me atrajo el texto que Rosalía escribió para su madre difunta. Es 
un extracto hermoso. Muy Mahleriana la obra, además elegí la misma plantilla que las 
Kindertotenlieder.”

Polo que respecta á publicación Dezaseis cancións para voz e piano. XXV anos da 
Asociación Galega de Compositores onde se recollen Campanas de Bastabales, Tecín 
Soia e En Cornes, se trata dunha publicación conmemorativa, como indica o seu pro-
pio título, polo 25 aniversario da AGC que publicou o Consello da Cultura Galega. Son 
cancións escritas para esta ocasión nas que as condicións de composición foron exclu-
sivamente: que tomaran poemas galegos (o poeta era de libre elección), unha extensión 
determinada en nº de páxinas, e a plantilla de voz e piano.

A influencia profunda de Rosalía na música dos compositores
da AGC.

O humus nutrinte que ten demostrado ser a obra de Rosalía na nosa cultura maniféstase, 
no tocante a AGC, de diversas maneiras que describiremos neste apartado.

1) Música sobre poemas adicados a Rosalía

É ben coñecido de todos que a propia figura de Rosalía ten inspirado multitude de poe-
mas a vates propios e alleos. Estes poemas teñen sido musicados tamén en diversas oca-
sións. No que respecta aos compositores da AGC, figura a súa relación na Táboa II.
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2) A conmemoración do 150 aniversario de Cantares Gallegos

No 2013, con motivo do 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, o Consello 
da Cultura Galega f íxolle á AGC un encargo colectivo para conmemorar todos e cada un 
dos poemas contidos no libro de Rosalía. Se trataba de escribir unhas pezas, dun minuto 
de duración para un conxunto instrumental determinado, destinadas a un espectáculo 
onde se ían recitar todos e cada un dos poemas. O resultado foi unha colección de tantas 
micro-pezas como poemas ten Cantares, cada unha delas inspirada no poema corres-
pondente, que se interpretaron nun acto solemne diante da sepultura de Rosalía e con 
asistencia do Presidente da Xunta de Galicia e demáis autoridades. Cada unha das pezas 
se intercalaba co recitado de seu poema correspondiente. Tamén constituíu unha publi-
cación do Consello da Cultura Galega. A relación, en Táboa III.

Táboa III
“Aqueles doces cantares. Unha ofrenda musical a Rosalía de Castro”.

Consello da Cultura Galega. Santiago 2013.
Estreno conxunto: Concerto “Día das Letras Galegas”, 16 de maio, 2013. San Domingos de Bonaval,  Santiago. 
Intérpretes: Violín: Paloma Diago Busto; Viola: Isabel Arregui García; Violoncello: Gabriel Tanasescu; Con-
trabaixo: Antonio Romero Cienfuegos; Frauta: Patricia González Moreira; Óboe: Verónica Cruz Rodríguez; 
Clarinete: Emilio Alonso Espasandín; Fagot: Patricia Castro Vázquez; Trompa: Martín Naveira Grela. Direc-
ción: Maximino Zumalave.

Tres cancións pra Rosalía: 1. Hai unha voz; 2. Cantiga funeral de Padrón; 
3. Benzoada. (Soprano e orquestra de arcos). Estreno: 3º concerto do Ciclo 
Canción Galega de Concerto da AGC. 8 de decembro de 2012. Conservato-
rio Profesional de Música. Culleredo. Soprano: Alba López Trillo. Orquestra 
Gaos. Dir.: Fernando L. Briones.

A Rosalía (Coro mixto) A iniciativa de Xulio Mosquera, presidente da Fe-
deración Coral Galega. Sen estrear.

Canción de cuna para Rosalía Castro, morta. (Coro mixto). Escrita pola 
mesma inicativa ca anterior. Sen estrenar.

Rosalía abríu a fiestra (Voz e piano). Estreno: 1º concerto do Ciclo Can-
ción galega de concerto. 28 de decembro de 2011. Auditorio do Conserva-
torio Profesional de Música da Coruña. Tenor: Ramón Farto. Piano:Vanesa 
Salgado.

Gabriel Bussi
Textos de Luz Pozo:

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto de Curros

(en tradución ao ruso 
ademáis do original galego)

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto Federio García Lorca 

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto Avelico Cachafeiro

Táboa II 
Musica vocal escrita, sobre textos adicados a Rosalía, por compsitores da AGC
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As de cantar
Un repoludo gaiteiro

Nasín cand’as prantas nasen
Dios bendiga todo, nena

Cantan os galos pr’o día
Miña Santiña

Nosa Señora da Barca
Eu ben vin estar o moucho (Posteriormente reunidas polo autor 
nun noneto titulado After Rosalía)

Fun un domingo
Aló no currunchiño máis hermoso

Díxome nantronte o cura
Quisente tanto, meniña

Campanas de Bastabales
San Antonio bendito

Vint’unha crara noite (Posteriormente rescribida para coro mixto 
co texto orixinal)

Acolá enriba
Pasa rio, pasa rio

Adios ríos, adios fontes

Airiños, airiños aires
Vente, rapasa

Roxiña cál sol dourado
Hora meu meniño, hora

Non che digo nada…

Mais o que ben quixo un dia

Queridiña d’os meus ollos
Cando á luniña aparece

Meniña, ti a máis hermosa
Alborada

¿Qué ten ó mozo?
Miña santa Margarida

Joám Trillo 

Luis Carro

Miguel Brotóns 

Octavio Vázquez

Paulino Pereiro

Julio Montero

Xavier Comesanha Pereira

Margarita Viso

Manuel Alejandre

Karolis Biveinis

Xoán Antón Vázques Casas

Antonio Peña

Juan Durán

Julián Rodríguez Rodríguez

Javier Ces

Carlos Cambeiro

Gloria Rodríguez Gil



MARGARITA VISO SOTO
216

Jesús González

María Mendoza

Juan Pérez Berná

Castellanos de Castilla (Unha segunda versión, máis longa, Cantar 
Xemendo, estrenouse o 13 de setembro de 2015 nas Xornadas de Música 
Contempóranea do CGAC. Santiago. Contrabaixo: Todd Williamson.)
Si a vernos, Marica, nantronte viñeras

A gaita gallega. Resposta.
Como chove mihudiño

Eu cantar, cantar, cantei.

Nesta relación resulta interesante observar como tres dos compositores reutilizan a mú-
sica escrita para obras posteriores. Especialmente interesante é o caso de Jesús González 
quen nas notas introductorias á súa obra Cantar Xemendo -a obra é puramente instru-
mental- fainos ver a profundidade da influencia do sentimento que expresou Rosalía: 
“Está inspirada en uno de los poemas del libro Cantares Gallegos (Castellanos de Castilla) 
de la escritora gallega Rosalía de Castro.

El título mismo sale del final del poema:

Hei, para vergonza vosa,
Héivos de cantar xemendo:

¡Castellanos de Castilla,
Tratade ben ôs galegos;
Cando van, van como rosas
Cando vên, vên como negros!

El tono desolador, duro e injusto que percibo en el poema, lo intento reflejar con un 
canto Siempre forte y Xemendo (dos conceptos casi contrarios a la naturaleza del propio 
instrumento) que todavía pretendo marcar más, mediante las notas tan poco definidas y 
oscuras que produce la cuerda más grave del contrabajo.

Esta obra es un canto forte y grotesco, lleno de rabia e impotencia, que por muy forte 
que se cante, nadie querrá escuchar. El desarraigo de ir y el volver sin volver.”

3) Cancións en homenaxe a Rosalía sen a súa presencia
Un caso moi curiose se deu no acto e publicación nomeados Linguas a Rosalía no que 
catro compositores foron encargados de musicar poemas románticos extranxeiros ver-
quidos ao galego para conmemorar –ademáis do centocincuentenario do Conservatorio 
de Pontevedra- a primeira edición de Cantares Gallegos. Destes catro compositores, 
tres pertencen a Asociación. O detalle do estreno e publicacións conxuntas vémola na 
táboa IV.
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Táboa IV
Linguas a Rosalía. 

Catro cancións galegas sobre textos de poetisas e poetas románticos. Na conmemoración da fundación do 
Conservatorio de Pontevedra e da primeira edición de Cantares Gallegos. 

Diputación de Pontevedra. Pontevedra 2013. Estreno: 14 de maio de 2013. Museo de Pontevedra.

4) Presencia explícita de Rosalía

A presencia explítica de Rosalía ademáis do visto nas táboas I a III, ten, non obstante 
outros xeitos de manifestación na música dos compositores da AGC en formas diversas. 
É o caso das obras que se citan na Táboa V. 

Táboa V
Presencia explícita de Rosalía. 

Na primeira destas obras, A Illa das lembranzas, obra puramente instrumental, o so-
lista de óboe, nun momento de silencio pouco antes do remate da obra, ten que recitar 
varias veces o verso “Eu cantar, cantar, cantei” (Cantares). 

Sobre a segunda delas, Widows of the Living and of de Dead, o autor explica nas 
notas ao programa do estreno como a figura femenina solista o motivou: “Fomentada por 

Carlos Cambeiro
Texto William Blake,

trad. Manuel F. Vieites

Luis Carro
Texto Emily Dickinson,
trad. Manuel F. Vieites

Juan Durán
Texto Texto de Víctor Hugo,

trad. De Teresa Bermúdez

A rosa enferma (Voz e piano). Soprano: Rosalía Manuela Cid Tarrío. 
Piano: Leticia Folgar Ferreiro.

Pobre corazonciño! (Voz e piano). Soprano: Antía Otero Represas. Piano: 
Leticia Folgar Fereiro.

Aubade (Voz e piano). Mezzosoprano: Ana García Díaz. Piano: Angel 
Villafáfila Aparicio.

Juan Pérez Berná

Octavio Vázquez

A Illas das lembranzas (Óboe e piano). Publicado en: Recursos Musicais 
para Conservatorios. Óboe. Xunta de Galicia. Santiago 2014. Estreno: 9 
de febreiro de 2015. Auditorio do Conservatorio Profesional de Música. A 
Coruña. Óboe: Juan Pérez Berná. Piano: Javier Vázquez Grela.

Widows of the Living and of de Dead.  Publicado polo Conwell 
Publishing Group, New York. Estreno: 2 de xuño de 2016 - Auditorio de 
Galicia. Gaita: Cristina Pato. Orquestra Real Filharmonia de Galicia. Dir: 
Paul Daniel. (O terceiro movemento, Elas, fora estrenado previamente en 
Detroit en febrero de 2015 pola Sphinx Symphony Orchestra, dir: Andrew 
Grams, com Cristina Pato como solista).
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unha longa tradición de homes gaiteiros, foi unha muller, Cristina Pato, quen trouxo qui-
zabades maior atención internacional á gaita galega.” Engadindo que o concerto é “Unha 
celebración das mulleres galegas ao longo da historia. Os papeis tradicionais das mulleres 
na sociedade galega, a miúdo como resultado de circunstancias históricas adversas, non 
foron secundarios aos dos homes. A historia galega está repleta de exemplos de mulleres 
líderes, mesmo cando se trata da política e da guerra, en todos os períodos da historia 
rexistrada. Máis recentemente, as mulleres asumiron moitas veces fornecer para familias 
enteiras nun ambiente pre-industrial: da xestión de facendas á construción de estradas 
de cascallo con picarañas. Foron estas as “viúvas de vivos e mortos”, resultantes da emi-
gración en masa sufrida durante gran parte dos séculos dezanove e vinte. Este concerto 
celebra o seu espírito inquebrantábel e finalmente triunfante”. No tocante á referencia 
a Rosalía no propio título o autor informoume personalmente que “O concerto tira o 
título do verso (e poema) de Rosalía. Non é que me inspirase nela (ou non soamente ou 
especialmente nela) pero, ao ir adicado á muller galega, por unha banda Rosalía é central, 
e pola outra o verso era perfecto para recordarmos a odisea de tantas das nosas mulleres 
nos séculos XIX e XX.”

5) Recreación de obras concebidas sobre textos de Rosalía

Un caso moi interesante é o que se refire á recreación puramente instrumental de obras 
emblemáticas da nosa música que naceron inspiradas nun texto de Rosalía.

As obras que figuran na seguinte táboa pódense ter escrito porque as orixinais Rosa 
de Abril (Cantares) de Andrés Gaos e Negra Sombra (Follas) de Juan Montes levan ad-
quirido tal popularidade que son coñecidas de todos. É unha condición moi importante 
para escribir unha obra baseada noutra (variacións, paráfrases, etc) que a obra que se 
pretende variar sexa moi coñecida do público quen, desta maneira, pode seguir perfecta-
mente o traballo de ‘recreación’ que se lle presenta. 

Na táboa VI se inclúen estas obras.

Táboa VI
Recreacións da música de obras escritas originalmente sobre textos de Rosalía. 

Juan Durán

Juan Durán

Juan Durán

Variacións sobre ‘Rosa de Abril’ (Piano). Estreno: 6 de febreiro de 2001. 
Temporada da Sociedad Filarmónica de A Coruña. Teatro Rosalía Castro, 
A Coruña. Piano: Gabriel López Rodríguez.

Variacións sobre ‘Rosa de Abril’ (Concerto para piano e orquestra, 
relaboración da obra anterior). Sen estrenar.

Fantasía sobre ‘Negra sombra’ (Violín e piano). En proceso de 
composición.
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Conclusión.
A herdanza de Rosalía da Castro na música dos compositores da AGC non se reflicte só 
nas obras vocais compostas directamente sobre textos de Rosalía ou as conmemoracións 
celebrativas do 150 aniversario de Cantares Gallegos senon que se subxacen en niveis 
máis profundos dando lugar a obras de segunda xeneración, como as escritas sobre tex-
tos doutros poetas sobre Rosalía. Do feito da asimilación colectiva da figura e obra de 
Rosalía xurden citas dela ao longo de obras puramente instrumentais ou mesmo algún 
dos seus versos é o título dalgunha obra debido a que sintetiza o seu espíritu.

Ademáis, e xa poderíamos falar dunha influencia ou herdanza de 3ª xeneración, as 
músicas máis famosas asociadas a versos de Rosalía son recreadas en obras puramente 
instrumentais nas que se trata o tema musical que, de seu, está vencellado aos respectivos 
poemas rosalianos.

Unha última reflexión, xenérica, iría polo camiño de estudar –se é que tal estudio é 
humanamente posible- ata que punto a obra de Rosalía, especialmente os seus poemas 
galegos, se teñen difundido históricamente a través da música, e cómo a música de tantos 
e tantos compositores que adicaron a súa arte aos versos dela, contribuíron a inxertar na 
bagaxe colectiva os versos de Rosalía. Nese sentido, os compositores da AGC non fan 
máis que continuar esta tradición.

Teño para min que a poética de Rosalía é inseparable da música.



Rosalía
de Castro 
en Kiel

Antía Marante Arias
Lectora de galego na
Christian–Albrechts
Universität de Kiel (2013-2016)
amarante@romanistik.uni-kiel.de

En outubro do 2007 creouse, no Semi-
nario de Linguas Románicas da Uni-
versidade Christian-Albrecht (CAU) o 
Centro de Estudos Galegos de Kiel. O 
labor do centro, dirixido polo Prof. Dr. 
Javier Gómez Montero e fi nanciado pola 
Xunta de Galicia, céntrase na difusión 
tanto da lingua como da cultura galega 
no norte de Alemaña e ofrece, por tanto, 
diversos cursos dirixidos aos estudantes 
da Universidade que queiran achegarse, 
por diversas razóns, á nosa cultura. 

A difusión da fi gura de Rosalía de 
Castro no Romanisches Seminar da 
CAU vén da man do compromiso e in-
terese do Prof. Dr. Gómez Montero que, 
desde as súas aulas, facilita o acceso á 
obra rosaliana aos estudantes do Se-
minario de Románicas. Comprobamos 
como, esta primeira incursión nas obras 
de Rosalía por parte dos estudantes ser-
ve tamén de incentivo para o posterior 
estudo da nosa lingua a través dos cur-
sos de lingua galega que se ofrecen no 
seminario. 

O sucinto achegamento aos estu-
dos rosalianos en Kiel que aquí ofrece-
mos pretende, por unha banda, amosar 
cales son algúns dos obxectos de estudo 
escollidos por parte dos estudantes para 
os seus traballos sobre Rosalía de Castro 
e, pola outra, rexistrar as experiencias 
de tres das estudantes que participaron, 
durante o verán do 2014, na excursión a 
Galicia “Escritores galegos e os seus es-
pazos”  e que, por ter escollido a Rosalía 
como obxecto de estudo para as súas ex-
posicións, viviron de xeito especial a visi-
ta guiada á Casa Museo da man de Anxo 
Angueira, actual presidente da Funda-
ción Rosalía de Castro.



O estudo da obra rosaliana en Kiel suxírese desde materias como “A obra literaria de 
Rosalía de Castro no seu contexto europeo”. Así, nos traballos entregados polos estudan-
tes para superar este curso, distinguimos liñas de análise que abranguen desde o estudo 
da relixiosidade na obra Santa Escolástica, do rol da muller en Cantares gallegos e La hija 
del mar, do fantástico en El caballero de las botas azules ou do imaxinario lírico rosaliano 
en Las orillas del Sar ata a lectura da obra rosaliana á luz do contexto decimonónico e da 
cultura popular galega. 

Sobrancea, ademais, a tendencia á análise comparativa entre a obra de Rosalía de 
Castro e a de autoras alemás como Annette von Droste-Hülshoff ou Karoline von Gün-
derrode. Nesta liña sitúase a tese presentada recentemente por Finja Lucassen –estu-
dante de alemán, español (Master of Education) e filosof ía (Bachelor of Arts)–que leva 
por título, “Topograf ías do desgarramento feminino na obra de Rosalía de Castro con 
referencia á obra de Karoline von Günderrode”. Lucassen analiza o discurso europeo do 
Romanticismo e da Romantikpara, a continuación, centrarse no estudo das composi-
cións poéticas de Castro e Günderrode. Lucassen clasifica algunhas composicións dal-
gúns extraídas de Cantares gallegos, Follas Novas e En las orillas del Sar, segundo as súas 
referencias a ”espazos vitais, espazos sacros ou espazos da lonxanía”. Se ben o traballo 
da investigadora contribúe á compresión da obra rosaliana, destacamos a importancia 
desta achega pola súa análise e sistematización das concomitancias e diferenzas existen-
tes entre os plantexamentos poéticos destas dúas poetas coetáneas pero pertencentes a  
xeograf ías distantes.

Finalmente, incluímos os textos de Anna Krontal, Jana Fritzsch e Mareike Sell, estu-
dantes participantes na excursión “Escritores galegos e os seus espazos” que o Centro de 
Estudos Galegos de Kiel organizou no verán do 2014. 

Anna Krontal. 

O meu nome é Anna Krontal e estudo o cuarto semestre do Máster de Filoloxía Italiana 
e Española na Christian-Albrechts Universität de Kiel. No marco deste estudo universi-
tario, o noso profesor Dr. Javier Gómez-Montero e a lectora de galego Antía Marante 
ofrecéronnos o pasado ano unha excursión a Galicia na que participei. Entre outras 
actividades e eventos culturais realizados, visitamos a vila de Padrón co fin de seguir a 
pegada de Rosalía de Castro. Visitamos o “paseo do Espolón”, onde vimos a estatua 
de Rosalía, a rúa “Juan Rodríguez” coa placa que lembra a morada da nena Rosalía, 
o “Xardín Botánico”, onde se di que escribía Rosalía, o “cemiterio de Adina-Iria Flavia” 
coa lápida que lembra que Rosalía estivo enterrada alí desde 1885 ata 1891 e, por fin, 
visitamos a “Casa Museo de Rosalía de Castro”, que en 1971 pasou a ser un museo 
adicado á súa memoria.

Antes de emprender a viaxe, cada un dos estudantes debía elixir unha temática, 
da cal se ocuparía durante e despois da excursión. Decidinme pola escritora Rosalía de 
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Castro e algúns dos seus poemas publicados en En las orillas del Sar e Follas Novas. 
Xa que a autora menciona nun dos seus poemas exactamente algúns dos espazos que 
visitamos, foi unha experiencia incrible estar nestes lugares. A teoría mestúrase, en certo 
sentido, coa praxe, o que nunca sucede nunha clase que teña lugar nas instalacións da 
Universidade de Kiel.  

A casa onde residiu Rosalía ata a súa morte en 1885 conserva practicamente in-
alterada a súa estrutura orixinal, o cal fíxonos posible sentir unha atmósfera especial. 
Do mesmo xeito acontece co Camposanto de Adina, onde recitamos fragmentos dos 
poemas de Rosalía en primeiro lugar porque era un lugar diferente para facer unha ex-
posición oral e en segundo lugar, porque dalgunha forma alí estabamos máis próximos a 
Rosalía. Esa proximidade axuda, definitivamente, a sentirse no lugar e posición de Rosa-
lía de Castro. En consecuencia, pódense interpretar e comprender dunha maneira máis 
clara os sentimentos que atopamos dentro dos seus poemas. Unha experiencia que 
nunca quero esquecer e que recomendaría a cada estudante, se ten esta posibilidade. 

De volta en Kiel, non me resultou difícil poñer por escrito ás miñas experiencias e 
coñecementos sobre a autora e o tema escollido así como redactar un traballo escrito 
co título “Rosalía de Castro e a vila de Padrón”. Nel describín brevemente a vida da es-
critora, a vila de Padrón e o noso roteiro literario. Tamén relacionei os lugares cos versos 
de Rosalía e combineinos coas miñas propias lembranzas. Por vez primeira, durante os 
meus estudos na Universidade, puiden expresar as miñas propias impresións co traballo 
e, desde o principio, estiven motivada doutro xeito, positivamente, cousa que noutras 
ocasións non acontece. En todo caso, se boto a vista atrás, foi unha experiencia abso-
lutamente positiva e dou as grazas a cada unha das persoas que a fixo posible. 

Jana Fritzsch. 

Cando o meu profesor de literatura española, Javier Gómez-Montero, nos dixo que 
os curso do vindeiro semestre ían tratar sobre a obra de Rosalía de Castro, non tiña 
ningunha referencia sobre ela nin sobre os seus escritos. Entón, comecei a ler sobre a 
escritora, sobre a súa vida e a súa obra. A vida desta escritora galega fascinoume moito: 
as circunstancias da súa infancia na vila, a súa mocidade en Santiago de Compostela, 
os anos en Madrid, a vida cos seus nenos, o seu rol de escritora nun mundo de homes, 
os seus últimos anos de vida. Durante varias clases limos algúns capítulos das súas 
novelas, como La hija del mar, pero adicámonos máis á súa obra poética.

 Para esta materia presentei un traballo titulado “Os lugares sagrados de Santia-
go de Compostela na lírica de Rosalía de Castro”. Para tal fin seleccionei nuns poemas 
todos aqueles lugares mencionados e percurei que relación tiña Rosalía de Castro con 
eles. Xa que nunca estivera en Santiago de Compostela antes, busquei imaxes dos lu-
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gares, marqueinos nun mapa e fixen un paseo imaxinario pola cidade, tentando vela cos 
ollos de Rosalía. Tiven unha magnífica impresión, con moitas ganas de facelo realidade 
algún día. Non me podía imaxinar que ía ter a oportunidade de percorrelos en persoa 
durante o verán e iso aledoume moitísimo. 

 A finais de xullo do 2014 cinco estudantes da CAU de Kiel e mais eu reuní-
monos co profesor Gómez-Montero e a lectora de galego da CAU, Antía Marante, en 
Pontevedra. O plan era viaxar desde Vilanova de Arousa ata Santiago de Compostela 
percorrendo os lugares asociados a escritores galegos como Valle-Inclán, Julio Camba 
e, por suposto, Rosalía de Castro. Ao chegar a Padrón comezou a parte “rosaliana” da 
viaxe. Visitamos os sitios onde viviu Rosalía e limos algúns poemas de En las orillas del 
Sar, puidendo ver en directo os lugares referidos poeticamente por Rosalía. 

 A visita á Casa-Museo Rosalía de Castro gustoume moito, resultoume moi inte-
resante ver o seu espazo doméstico, o seu cuarto, a vista da paisaxe desde a súa xane-
la. Durante a visita dos arredores de Santiago entendín ademais porqué o noso profesor 
falaba sempre con tanta paixón da paisaxe galega mencionada e descrita por Rosalía, 
era magnífica e impresionante. Paseando por Santiago e ollando o centro da cidade, 
decateime da súa fermosura, o gran centro de peregrinación e o lugar de nacemento 
de Rosalía. Entendín os versos e sentimentos que nos transmite o eu lírico e ao mesmo 
tempo admirei o rol da poeta dentro da historia da literatura galega, o seu esforzo por 
escribir nun mundo de homes escritores e, ao fin, o esforzo por combatir a imaxe inxusta 
da súa terra natal, Galicia, fronte a Castela. 

Mareike Sell.

Durante os meus estudos na Christian-Albrechts-Universität de Kiel entrei en contacto 
en varios cursos coa autora galega Rosalía de Castro. Isto non é sorprendente xa que 
ela forma parte dos autores galegos máis coñecidos e atraeu a miña atención ao loitar 
polo recoñecemento e a posición da muller na sociedade contemporánea. Ademais 
intercedeu con intensidade a favor da lingua e cultura galegas e así non só chegou a 
ser unha das autoras máis importantes do Rexurdimento galego senón que tamén foi 
considerada como precursora da poesía española moderna. 

Nos diversos cursos na Universidade ocupámonos principamelmente das obras 
máis coñecidas de Rosalía, como Cantares gallegos, Follas novas e En las orillas del Sar. 
Desta maneira puiden ter unha primeira impresión da autora e da súa importancia como 
escritora. Cando o noso profesor nos dixo que tiñamos a posibilidade de facer unha 
excursión a Galicia durante o verán do 2014 aledeime moito, sobre todo, porque así por 
fin coñecería a terra sobre a que Rosalía escribiu tanto nas súas obras. 

Na nosa excursión detivémonos tamén en Padrón, un lugar de grande importancia 
para Rosalía de Castro, non só porque alí pasou a súa infancia e mocidade senón tamén 
porque morreu e foi soterrada alí. A importancia deste lugar para Rosalía é moi evidente 
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no seu poema “¡Padrón...! ¡Padrón...!”, do cal me encarguei máis polo miúdo e presentei 
o meu traballo aos meus compañeiros de estudos no camposanto de Adina. Aparte, 
estudei cunha compañeira o poema “Los robles” de En las orillas del Sar. Por mor desta 
análise intensiva da autora, resultaba evidente que ela pasara en Padrón os anos máis 
felices da súa infancia, pero tamén que na súa idade adulta era máis melancólica a súa 
escrita, na que reflectía as dificultades da súa terra galega. Non obstante, sobrancea a 
súa esperanza pola dignificación da lingua e cultura galegas.

Cando estabamos na Casa Museo, na antiga Casa da Matanza, onde Rosalía mo-
rreu, puiden ter máis impresións sobre Rosalía, non só sobre as súas obras senón tamén 
sobre a súa vida. A través de imaxes dela, da súa familia e amizades así como mediante 
escritos persoais e unha breve ollada á vida que levara Rosalía, sentíase máis preto a 
autora e comezamos a considerar as obras desde un punto de vista distinto e máis 
consciente.  Xa non considero as obras de Rosalía de Castro como obras dunha escri-
tora galega, senón que grazas á visita á Casa Museo, agora teño na miña mente unha 
imaxe detallada de Rosalía e podo poñerme mellor no seu lugar e, deste xeito, entender 
mellor as súas obras. 

Só podo aconsellar a todo aquel, que estuda a literatura galega e  española, que se 
adique tamén ao estudo das obras de Rosalía de Castro pois, na miña opinión, é unha 
figura esencial  para a dignificación da lingua e literatura galegas e cómpre tela en conta 
sempre para ter unha imaxe completa da literatura galega e española. Se, ademais, 
alguén ten a oportunidade de visitar a Casa Museo en Padrón, debería aproveitala en 
todo caso, xa que probablemente non se atopa un acceso mellor, ou máis intensivo, ás 
obras e á vida de Rosalía de Castro en ningún lugar. 
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