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Presidente
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ESDE a presidencia e a executiva da Fundación
Rosalía de Castro f íxose ineludible hai xa un tempo a
promoción dunha revista que acollese e fomentase os
estudos rosalianos, que dalgún xeito fose tamén voceiro
das principais actividades da Casa de Rosalía e que se
guiase por un mínimo de rigor académico. O camiño da
Revista de Estudos Rosalianos, dirixida por Xesús Alonso
Montero, necesitaba con urxencia ser reemprendido e
anovado. O plenario comprendeu esta necesidade, tendo
en conta ademais, que na última renovación importante
dos seus membros acababan de formar parte importantes
vultos do rosalianismo. É dicir, contabamos cun equipo
humano moi capaz de levar adiante o proxecto, un
proxecto necesario para atender a extraordinaria
dinamización dos estudos sobre Rosalía (e tamén
Murguía) que se estaban operando nos últimos anos.
En todo caso, esta presidencia, grazas á xenerosidade dos
membros do plenario, puido xuntar un equipo a partir
do cal se formou un Consello de Redacción. Non se
tardou en deseñar a arquitectura da publicación cos seus
apartados, en elucidar os seus principais obxectivos e en
establecer tanto a súa periodicidade como a súa natureza
editorial. Pensamos, neste sentido, que a publicación
non ía renunciar á impresión en papel e que esta podería
moi ben combinarse coa edición dixital da mesma. E
aquí cómpre entender a necesidade de patrocinio para
cada un dos números que se vaian publicando e que a
Fundación quere atopar nos concellos veciños da Terra
de Iria e outros concellos rosalianos. Canto ós contidos
e á súa organización pensamos que a revista, coma neste
primeiro número, poida abordar nos seus artigos un tema
monográfico e teña a súa particular coordinación.

8

ANXO ANGUEIRA

Quero darlles as grazas a Xosé Luís Axeitos, que vén colaborando íntima e
xenerosamente con esta presidencia e que asumiu a responsabilidade de dirixir este
novo proxecto, e a tódolos membros do Consello de Redacción: a Pilar García Negro,
que coordinou a sección “Artigos” deste número, a Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, que
coordina a sección de “Textos e documentos”, a Carmen Blanco e a Xosé Carlos Beiró,
que aceptou as funcións de secretario.
Tampouco podo deixar de facer constancia do meu agradecemento a tódalas persoas
que aceptaron integrarse no Comité científico, algunhas son tamén do plenario da
Fundación, pero outras moitas delas están lonxe de nós e aínda así dentro, moi dentro
do universo rosaliano. Con elas á nosa beira, o camiño da revista será máis doado e na
medida do posible tamén máis brillante. E por suposto tamén a miña gratitude coas
persoas que fixeron posible coa súa colaboración este primeiro número.
Follas novas. Revista de Estudos Rosalianos é pois a canle ideada e promovida pola
Fundación Rosalía de Castro para cristalizar nunha publicación todo o magma actual
en que viven os estudos rosalianos. Na medida do posible, tamén queremos que sexa
a revista da Casa de Rosalía, a quen temos por epicentro das nosas actividades e dos
nosos esforzos renovadores.
Longa vida para Follas novas!

A
Xosé Luis
Axeitos
Director de
Follas Novas

o iniciarse con este número a publicación de Follas
Novas. Revista de Estudos Rosalianos, semellan
inexcusables unhas breves palabras que manifesten os
afáns, propósitos e obxectivos que a animan. O título da
revista, subliñado pola tipograf ía da primeira edición
da obra homónima de Rosalía, alén de situarse baixo
a súa sombra protectora, quere xa evocar e mesmo
anticipar as principais arelas da mesma. Partimos, logo,
do convencemento, e coa conseguinte vantaxe, de que
a nosa convocatoria arredor de Rosalía e a súa obra é
motivo especialmente significativo e dotado tamén dunha
particular intensidade emocional.
Follas Novas aspira a ser vehículo de comunicación entre
todos os rosalianos calquera que sexa o campo concreto
que cada quen cultive. E facemos un chamamento expreso
a converxer nas nosas páxinas apelando á xenerosidade
e honestidade individuais na certeza de que a reflexión
e a actividade intelectual non teñen sentido máis que en
xénero plural.
Este afán está fundamentado na nosa confianza nos
esforzos colectivos e no traballo en equipo. Neste senso
todas as decisións, empezando polo título e seguindo pola
estrutura, deseño e contidos da revista, foron resposta de
todo o consello de redacción, que ten vontade firme de
seguir nesta liña . A simple enunciación en cada número
do consello de redacción, do equipo científico e do elenco
de colaboradores ratificará a nosa vocación colectiva.
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Malia que non se debería nunca subliñar o que é obvio, a publicación respectará sempre
a libertade dos seus colaboradores no plantexamento, enfoque e desenvolvemento dos
traballos que publiquen e non aspira máis que a contemplar a obra de Rosalía como un
fecundo proxecto para o país. Manter este principio fará máis heteroxéneo o contido da
revista facilitando a posibilidade de catalizar e xenerar debate, obxectivo irrenunciable
de calquera círculo de reflexión como pretende selo Follas Novas.
A conformación da revista en seis seccións facilitará a ordenación dos contidos e
mesmo garante a diversidade dos mesmos. Así, neste primeiro número a sección
Artigos, coordinada pola profesora Pilar García Negro e dedicada monograficamente á
prosa rosaliana, contará coas colaboracións de Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Pilar
García Negro, María López Sández, Kathleen N. March e Francisco Rodríguez.
A sección II, Textos e documentos, coordinada por María Victoria Álvarez Ruiz
de Ojeda, publicará unha carta de Alfredo Vicenti a Manuel Murguía que achega
interesantes datos biográficos.
A sección III, Recensións, recolle un traballo da profesora Iria Sobrino Freire sobre o
Congreso Internacional Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, celebrado
en Santiago no ano 2013; e outro sobre o libro coral No tempo de Follas Novas. Unha
viaxe pola literatura universal, editado e coordinado pola profesora Pilar García Negro.
A sección IV, Bibliograf ía, conta cun traballo dos profesores Aurora López e Andrés
Pociña que recolle exhaustivamente as aportacións dos estudosos rosalianos nos
últimos anos.
A sección V, Varia, pretende acoller as crónicas rosalianas dos numerosos Centros de
Estudos Galegos diseminados polo mundo. Nesta ocasión serán tres colaboracións,
unha desde a Universidade de Oxford a cargo da profesora Laura Blanco de la Barrera;
outra desde Kiel que nos envía a profesora Antía Marante Arias e a alumna Anna
Krontal; a terceira, desde Barcelona, é responsabilidade do profesor Xaquín López
González e a exalumna Cristina Masdeu Cotán.
Por último a sección VI, Casa de Rosalía, ademais de facer a crónica das actividades
desenvolvidas na sede da Fundación ao longo do ano, recolle o traballo do deseñador
Pepe Barro sobre a nova musealización e imaxe da casa.
A todas estas persoas que tan xenerosa e desinteresadamente nos axudaron cos seus
traballos, mil grazas e o noso profundo respecto.

PRESENTACIÓN
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A revista terá unha peridicidade anual e procuraremos que a súa presentación coincida
sempre con algunha efeméride rosaliana que faremos constar no correspondente
colofón.
Follas Novas, que terá formato dixital, non renuncia a ser imprentada toda vez que
contamos coa xenerosa colaboración dos concellos que de algunha maneira forman
parte das Terras de Iria. Así, este número será subvencioando polo de Rianxo e temos o
compromiso para o vindeiro número do concello de Padrón.
Pretendemos que Follas Novas sexa unha revista anual que manteña con regularidade
a cita co mundo rosaliano porque a Fundación Rosalía de Castro, entregada a estudar e
divulgar a memoria de Rosalía e da súa obra, necesita unha revista que traslade alén do
horizonte xeográfico da súa influencia as novas e a mensaxe esperanzada dun traballo
que nos dignifique e nos faga máis libres.

I. ARTIGOS

FOLLAS NOVAS
REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS
Nº1 · 2016

ARTIGO

Sobre a recepción
e fortuna crítica
do chamado
“Conto gallego”
de Rosalía de Castro

Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Universidade da Coruña
carme@udc.gal

PALABRAS
CHAVE
Rosalía de Castro,
Narrativa galega,
“Conto gallego”,
Recepción crítica,
Feminismo

RESUMO
O denominado “Conto Gallego”, único exemplo de prosa
narrativa galega de Rosalía de Castro, foi considerado durante
anos un texto de dubidosa autoría, en parte polos problemas
ligados á súa problemática difusión, o que provocou un certo
silencio bibliográfico e que fose un texto escasamente estudado.
No artigo ofrécese unha completa revisión das valoracións
e lecturas que sobre el se teñen feito, como exemplo da
reavaliación crítica a que foi submetida a obra rosaliana nos
últimos trinta anos.

KEYWORDS

ABSTRACT

Rosalía de Castro,
Galician narrative,
Critical reception,
“Conto gallego”,
Feminism

For years, scholars have argued over the authorship of Rosalía
de Castro’s only narrative prose text in Galician, her so-called
Conto Gallego (‘A Galician Tale’). The confusion with regard to
the identity of its author, due in part to problems in relation to
how the text was originally transmitted, has led to its frequent
omission from de Castro’s bibliography and a tendency to be
overlooked by scholars of her work. This article proposes a
complete reassessment and revision of the tale, as part of the
critical reappraisal of de Castro’s writing over the past thirty
years.
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Como acontece con moitos outros aspectos biobibliográficos relacionados con Rosalía de
Castro que, por se manteren nunha certa zona de sombra ou confusión, condicionaron
a lectura e interpretación da súa obra, resulta certamente sorprendente –e significativo– que non se lle teña asignada á nosa escritora, de maneira indubidábel, a autoría do
denominado “Conto gallego” até hai ben pouco tempo e que, mesmo, despois de publicados artigos concluíntes a respecto desta cuestión, non sexa infrecuente ler comentarios
valorativos referidos, aínda, ao conto “atribuído” a Rosalía de Castro.
Nos últimos tempos, e moi especialmente a partir da redescuberta dalgunhas edicións do conto, varios traballos ocupáronse deste relato, primeiro exemplo de prosa narrativa galega da autora e único coñecido, polo menos, a día de hoxe. A maior parte
destes estudos centraron a súa reflexión na interesante peripecia editorial do texto, intimamente relacionada coa cuestión da delimitación da súa autoría e mais coa análise do
manuscrito conservado na RAG. Neles apuntáronse, asemade, algúns dos problemas que
o contido da obra ten suscitado entre a crítica pois, tal como veremos, a percepción do
relato foi mudando substancialmente, confirmando como cuestións como fortuna editorial, autoría e interpretación do texto, neste caso, aparecen estreitamente relacionadas.
Na nosa opinión, as diferentes valoracións e interpretacións que sobre o denominado “Conto gallego” se teñen feito até o presente constitúen un perfecto exemplo da reavaliación crítica a que ten sido submetida a obra rosaliana nos últimos trinta anos, razón
pola cal consideramos de interese ofrecer unha completa revisión das mesmas.

Sobre a peripecia editorial e/ou autorial do relato rosaliano
Como é sabido, durante moitos anos este conto foi considerado un texto póstumo, só
dado a coñecer moito despois da morte da escritora, en concreto, en 1923, en Bos Aires,
no Almanaque gallego. Alí, o seu fundador, Manuel Castro López, edita o relato baixo o
título “Conto Gallego por Rosalía Castro de Murguía” e inclúe unha extensa nota en que,
para alén de explicar a procedencia do orixinal[1], introduce outras apreciacións sobre a
autora.
Non semella haber máis noticias do texto na Galiza até que é redescuberto en 1946
por Fermín Bouza Brey, quen o reproduce (cunha actualización ortográfica) nun artigo
publicado en Cuadernos de Estudios gallegos, ao tempo que aproveita para introducir
interesantes comentarios de carácter editorial.
[1] Orixinal (probabelmente autógrafo) que el consideraba inédito e que, segundo conta, recibira
en forma de caderno manuscrito en 1920 como agasallo de José M. González que, por súa vez,
o recibira de Florentino Corbeira Marín (nome que aparece gravado nun selo de metal na
portada do caderno) en 1873 (Torres Regueiro 2012: 118). O caderno foi doado polo propio
Castro López á RAG en 1923 e pode ser consultado enliña en: http://academia.gal/documents
/10157/2e2c38d2-dd84-443f-9078-5b9591fdabf7. Existe tamén unha edición facsimilar feita,
con motivo do Día das Letras de 2007, pola Universidade da Coruña (2007).
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O certo é que o “extraño silencio” , en palabras de Carballo Calero (1975: 227), que
seguira á publicación do conto continúa tamén tras o artigo de Bouza Brey, pois, se ben
é certo que se trataba dunha publicación de carácter erudito, resulta evidente que si era
accesíbel para o mundo do rosalianismo. En calquera caso, o conto fica fóra da terceira
edición das Obras completas de Aguilar, de 1952, e tampouco se cita ou se escribe nada
sobre el ao longo dese período.
En 1970, o relato rosaliano aparece editado de novo, agora en Edicións Castrelos, na
popular colección d’O Moucho, recollido na antoloxía Contos do pobo (Castro, 1970). Alí
aparece sob o título “Os dous amigos e a viúda”, título que aparece entre corchetes por lle
ser outorgado polo editor(es)[2], tal como se indica na nota que encabeza o volume (sen
sinatura mais da indubidábel autoría de Xosé Mª Álvarez Blázquez). O volume, como
moitos outros dos publicados naquela colección, tivo un considerábel suceso editorial
con reedicións en 1971 e 1975.
Pouco despois, en 1976, o conto aparece editado tamén en Prosa galega I (Cátedra de
Lingüística e Literatura Galega, 1976) e, xa en 1977, é incluído por vez primeira na sexta
edición das Obras completas de Aguilar (Castro, 1977).
O “Conto gallego” continuaría a ser considerado un texto póstumo de Rosalía até
que, en 1995 soubemos, grazas ás pesquisas de Carme Ríos Panisse, que o texto aparecera publicado por vez primeira en 1864, baixo as iniciais R. C., no xornal coruñés El
Avisador. No seu interesantísimo artigo (Ríos Panisse, 1995), a investigadora debulla as
múltiplas razóns que a levan a dar case por seguro que é Rosalía quen se agacha baixo
esas letras; porén, tras sinalar tamén algúns outros argumentos, todos eles de carácter
interpretativo e non puramente textual (polo que os analizaremos na seguinte sección),
acaba por concluír que non pode afirmar con total certeza que a sinatura do texto, as
iniciais R. C., correspondan á autora de Follas Novas.
Volvendo sobre o tema, en 2002, Andrés Pociña e Aurora López chaman a atención
sobre este texto, merecedor, na súa opinión, dunha maior atención crítica, ao tempo que
defenden a para eles evidente autoría rosaliana do relato (Pociña/López, 2002). Así, organizan a súa argumentación a partir da análise do problema paralelo da autoría do caderno
manuscrito que, segundo sosteñen, tería saído tamén da man de Rosalía[3].
Por último, xa en 2012, é Xesús Torres Regueiro quen achega unha nova información
que vén confirmar de maneira definitiva o que, anos antes, ficara só entrevisto a partir do
achado de Ríos Panisse: trátase dunha segunda edición do relato, neste caso de 1868, no
[2] Un procedemento que tamén utilizan para atribuir o título de [¡Adiante co varal!] ao poema
de Cantares gallegos tradicionalmente coñecido como “Conto de Vidal”, o segundo dos textos
incluídos nesa antoloxía. O terceiro dos textos é o poema “¡A probiña que está xorda...!” de
Follas novas.
[3] Segundo A. Pociña e A. López, as diferenzas gráficas que se teñen sinalado fronte a outros
autógrafos da autora conservados serían só aparentes, motivadas por ser esta unha “segunda
caligraf ía”, máis coidada, utilizada por Rosalía ao escribir correspondencia, fonte á máis espontánea que aparecería nos orixinais de poemas que chegaron a nós (Pociña / López, 2002: 18).
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xornal El Eco Ferrolano, que aparece, esta vez si, asinada por Rosalía Castro de Murguía.
Fica asentado, pois, que o relato é da súa autoría e, tamén, deixa –definitivamente- de ser
póstumo, xa que se verifica que foi editado, polo menos, dúas veces en vida da autora.
Para alén diso, e sen nos afastar do plano textual, non deixa de ser interesante observar
que as dúas edicións do texto levan por título “Contos da miña terra”, numerado como I,
no que semellaba ser o inicio dunha serie de relatos en prosa que, a partir das informacións que coñecemos, ficou sen continuación. O título de “Conto gallego” só aparece no
manuscrito conservado sobre o que, lembremos, seguen a existir dúbidas canto á autoría
material da copia[4]. Neste sentido, é de sinalar que Torres Regueiro (que, fronte ao exposto por Pociña e López, non acredita en que este sexa un autógrafo da autora) opina que
aquel sería un título posto por Castro López, asumido posteriormente por todos os que
o citaron ou reproduciron (Torres Regueiro, 2012: 120).

A recepción crítica do texto
Por máis que nos últimos anos o relato teña sido obxecto dunha maior atención por
parte da crítica, no conxunto da abondosa bibliograf ía sobre a produción rosaliana, non
son tantas as voces que analizaran este texto. Resulta chamativo observar até que punto,
durante longo tempo, existiu un mesto silencio interpretativo á vez que, tamén, resultan
contraditorios algúns dos xuízos e valoracións que sobre esta obra se teñen emitido; finalmente, a interpretación do conto que, de máis a máis, se foi asentando nos últimos
anos constitúe un magnífico exemplo do proceso de relectura da obra rosaliana e de
revisión de tópicos aínda vixentes sobre a autora; iniciado este proceso fundamentalmente a partir de 1985, propiciou, e continúa na actualidade, a consolidación daquelas
lecturas que insistían na complexidade do seu discurso e, sobre todo, no valor transgresor
e rupturista de toda a súa produción. Eis, pois, expostas de maneira sintética, as razóns
principais polas que consideramos de interese afrontar unha revisión, o máis exhaustiva
posíbel, das lecturas críticas que sobre esta obra se fixeran.
Xa Manuel Castro López, na nota que acompaña a edición de 1923, deixa constancia
da súa perplexidade ante o feito de que Rosalía, “bonísima hija, leal esposa y santa madre”,
sexa a autora dun texto de tema atrevido onde “resulta quebrantada hondamente la moral
de la mujer”. Sentíndose obrigado a xustificalo, afirma: “Festivo en apariencia, ¡qué lastimosas deformidades humanas no entraña Conto gallego! En mi sentir, no fue compuesto
con fin utilitario, como el de prevenir a la mujer contra las asechanzas del hombre, sino
puramente artístico”. A estrañeza inicial, como xa foi subliñado no seu día por Francisco
Rodríguez, tórnase en vontade de mediatizar a lectura dun texto que é valorado como
contraproducente para a consolidación da imaxe dunha “beatífica Rosalía” (Rodríguez
1988: 241). Por outra parte, e tamén dentro do que constitúen os intentos de explicación
[4] Para unha información máis detallada sobre a transmisión do texto ou a peripecia do manuscrito remitimos ao excelente artigo de Xesús Torres Regueiro (2012).
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desa estraña escolla temática, xa Castro López suxire tamén a posíbel orixe popular do
conto.
No comentario que acompaña a edición do texto en 1946, Bouza Brey desenvolve a
idea da xinea popular da narración que xustifica non só polo espírito, mais tamén polo
aspecto formal (co seu final en versos, segundo o cliché repetido na narrativa tradicional). Expón, tamén, por vez primeira, a hipótese de que o texto sería a proba da vontade
rosaliana de iniciar unha serie de narracións, das cales esta sería só a primeira (tal como
demostra o número I que precede o texto, como xa antes indicamos). E engade: “quizá
el no haber gustado el tema tratado por Rosalía haya dado al traste con el propósito de
publicación de los cuentos”.
E é xustamente esa referencia ao desgusto que o tema tratado podería ter ocasionado, tanto no tempo de Rosalía como após a publicación de 1923, o que pode axudar a
entender que non se incluíse inmediatamente este texto nas edicións posteriores e que
ficase relegado a unha especie de limbo historiográfico e crítico.
En 1970, na “Nota dos editores” que precede a antoloxía Contos do pobo, é presentada como unha senlleira peza en prosa “moi pouco coñecida”, e sinálase que debeu ser escrita algo despois da publicación de Cantares gallegos (Castro, 1970: 8). Para alén diso, o
editor, con toda a probabilidade, Xosé Mª Álvarez Blázquez, sinala que o relato demostra
o interese da autora polas manifestacións da literatura popular e expresa a “visión riseira,
ateigada de fino humor” rosaliano, para alén da esencia dun humorismo popular polo
que a autora sentiu unha grande atracción e que no volume se presentan a través dun
“conxunto de narracións tradicionales, fidelmente interpretadas pola escritora” (Castro,
1970: 8).
Uns anos despois, en 1975, na segunda edición da súa Historia da Literatura galega
contemporánea, Carballo Calero analiza o texto por primeira vez con certa extensión:
o relato debe fundarse nun apólogo folklórico e pertence ao repertorio satírico antifeminista. […]
Rosalía escribe] unhas ousadas páxinas de pesimista, pero rebuldeira sátira. A muller fica tan malparada como no máis realista “fabliau”. Non hai acedume nen carraxe no conto, non hai ningunha
intención moralizadora. Refrexa unha conceición popular da debilidade moral da muller semellante á do Arcipreste de Talavera ou algúns relatos de Chaucer. Unha enérxica gracia, unha forte
comicidade, un retranqueiro humor ben campesiño, un firme e natural fluxo narrativo caracterizan
ista pequena obra singular, chea de vidalidade e de dominio da composición (Carballo, 1975: 227).

Na procura dunha explicación para a problemática fortuna editorial do texto, introduce unha significativa valoración que vai ser recollida por boa parte da crítica posterior:
“iste é o argumento do conto rosalián, que cicáis por arriscado ficou inédito” (Carballo
1975: 227)[5].
[5] Marina Mayoral, ao comentar as palabras do editor que anteceden a publicación de 1923, afirma: ”Esas palabras nos dan la medida de la estrañeza e incluso del escándalo que debió despertar el cuento cuando fue escrito, y quizá expliquen su tardía publicación”(Mayoral, 1986a: 60).

20

CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

Pouco despois, en 1976, Mª Luz Casal Silva retoma a análise do conto. Sen se afastar
demasiado da liña interpretativa carballo-caleriana, insiste nalgúns dos aspectos apuntados:

¿Cómo espricar, logo, a visión condenatoria que da muller se dá no conto? Sin dúbida, trátase
dunha historia popular que Rosalía recollería. O tono do conto encaixa perfeitamente na literatura
burguesa, profundamente misóxina, representada nos “Fabliaux” franceses. Nestas composicións o
tema da infidelidade e das falsedades é constante (Casal Silva, 1976: 43).

Ao tempo, introduce unha observación de grande interese, ao remarcar o carácter
de elaboración culta que evidencia o “Conto Gallego”, que “está inspirado no folclore,
na narrativa popular, pero ten sido elaborado artisticamente por unha persoa culta, por
unha escritora que imprime o seu selo característicos ao relato” (Casal Silva, 1976: 44).
Unha proposta de lectura ben diferente vai ser a de Mª Carmen Carro Roque, en
1984. Esta autora comeza a súa análise sinalando o “aparente” divorcio entre a atención
crítica e a valoración existente sobre a poesía e a prosa de Rosalía, cuestión que talvez
teña a súa explicación, apunta, no escaso interese demostrado polos comentaristas en
explicitar as súas ideas, por exemplo “ a especial defensa da muller que se fai no conto”
(Carro Roque, 1984: 345). Subliña que, embora superficialmente puider semellar que o
conto presenta unha crítica contra as mulleres, esa interpretación non ten sentido sendo
un texto rosaliano pois, a autora “vai colocar a muller e a súa circunstancia vital, dentro
dunha sociedade, marcada por leis e condicionamentos de homes, defendendo ao mesmo tempo a búsqueda e realización da institución do matrimonio” (Carro Roque, 1984:
346).
Na súa perspicaz lectura, Carro pon o acento por vez primeira en varias cuestións: o
paralelismo que no conto se estabelece entre a mula e a muller, con todas as connotacións
ideolóxicas que isto supón, moi especialmente as que permiten afirmar que Rosalía está a
falar da institución matrimonial (Carro Roque, 1984: 347-348); así mesmo, na relevancia
da cuestión da herdanza no século XIX e, por tanto, do relegamento das mulleres na liña
sucesoria (1984: 348-349), o que, por outra parte, a leva a aventurar que o conto tería
sido escrito por Rosalía entre 1862 e 1867, “entre a morte de Dª Teresa de Castro, nai de
Rosalía e a publicación de El caballero” (Carro Roque, 1984: 350).
Subliña tamén o feito de que ao longo de todo o conto se estea a criticar por parte da
personaxe de Lourenzo a falsidade das mulleres, en canto non se menciona a situación
contraria, o que a leva a concluír que Rosalía quere “deixar ben patente todos os condicionamentos machistas non só do protagonista senón de toda a sociedade. A propia Rosalía
no seu artigo Las literatas pasará revista a este mesmo problema” (Carro Roque, 1984:
351-352). E remata : “Trata-se, por tanto, de mostrarnos unha muller e a súa circunstancia vital, non unha crítica para ela” (Carro Roque, 1984: 351).
A poeta e crítica Pilar Pallarés propón, xa en 1985, unha lectura feminista da obra
rosaliana e, así, afirma: “Moitos anos antes de que a discriminazón feminina fose analisada desde as perspectivas do marxismo, ela diferéncia xa, subtilmente o status social da
muller traballadora do rural, da traballadora urbana e da burguesa” (Pallarés, 1995: 108).

SOBRE A RECEPCIÓN E FORTUNA CRÍTICA DO CHAMADO “CONTO GALLEGO” DE ROSALÍA DE CASTRO

21

É por isto que, ao analizar o primeiro destes grupos, reflexiona sobre como a opresión das
mulleres se manifesta a través da indefensión económica e xurídica e, xustamente, un dos
exemplos que utiliza para desenvolver a súa tese vai ser o “Conto Gallego”. Na súa análise
apunta a dobre lectura do conto, pois se ben nunha primeira aproximación semella ser
a muller quen sae malparada, de se teren en conta os condicionantes legais do sistema
de herdanza, “a muller non ten ocasión de escoller; a ameaza da fame e da miséria non
deixa lugar para reparos ou escrúpulos. A indefensón legal, a discriminazón xurídica fan
do corpo feminino presa fácil para quen poida oferecer seguridade económica”. E conclúe
coa afirmación do Duque da Gloria: “No hay nada tan brutalmente material como la realidad” (Pallarés, 1985: 113-114).
Neste mesmo ano de 1985, Pilar García Negro aproxímase por primeira vez ao texto
e, para alén de facer súas as lecturas de Carro e Pallarés, subliña a relevancia daquel como
indicio de que debeu de existir, para alén dos dous prólogos, máis produción de prosa en
galego de Rosalía, talvez destruída á súa morte (García Negro, 1985: 49).
Pouco despois, na comunicación presentada no Congreso Rosalía de Castro e seu
tempo, Marina Mayoral reflexiona sobre a escasa difusión do relato: “El cuento da la
impresión de ser una obra maldita de Rosalía. ¿Por qué no la publicaron los sucesivos
receptores del original?”; e, apunta como unha das razóns a impresión de estrañeza que
a escolla do tema debeu suscitar a nivel xeral (Mayoral, 1986b: 357). Asemade, subliña
tamén o carácter novidoso da voz narradora escollida:
Lo absolutamente novedoso del relato es la forma de contarlo, la ausencia de
intervenciones del autor, su imparcialidad ante los hechos, que configuran una narración de una
modernidad inesperada, insólita en su tiempo. […] Probablemente la misma modernidad del cuento, la extrañeza que produjo, debió de provocar en Rosalia la vuelta a formas menos radicales
(Mayoral, 1986b: 358).

Marina Mayoral valora o “Conto gallego” como un dos máis perfectos exemplos
de narración obxectiva (Mayoral, 1986b: 341), unha obra que “nos desconcierta por el
cambio que supone en la postura del narrador. [..] El desarrollo de la acción queda encomendado al diálogo de los personajes, limitándose el narrador a la presentación de
los mismos y a brevísimas descripciones de carácter objetivo” (Mayoral, 1986b: 356). A
seguir, interrógase: “¿Pero qué piensa Rosalía de esta fábula misógina? ¿Dónde han quedado sus comentarios burlones, sus críticas, sus reflexiones al hilo del relato, sus juicios
sobre los actos y conductas de los personajes? […] es incluso dif ícil decir si participa o no
de la misoginia del relato” (Mayoral, 1986b: 356). E acaba concluíndo que “el narrador se
limita a contar unos hechos que dejan muy mal paradas a las mujeres: no es moralizante,
es simplemente pesimista sobre la condición femenina (Mayoral, 1986b: 356-357)[6].
[6] Pon en relación o uso desta voz obxectiva coa presenza doutras voces poéticas que aparecen
ao longo dos poemarios da autora. O conto, afirma, “nace de ese mismo talante: refleja una
realidad dolorosa sin comentarios porque, evidentemente, detrás de, o, mejor dicho, a través
del humor, lo que se ve es una sociedad pobre e injusta en la que la viuda sin hijos tiene que
recurrir a artimañas para subsistir” (Mayoral, 1986b: 357).
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Noutro lugar, a propia Mayoral volve responder á súa interrogante, agora, concedéndolle maior relevancia aos condicionantes socioeconómicos que pesan sobre as mulleres:
El cuento pertenece, sin duda, a la tradición misógina, popular, folklórica, pero ¿qué sentido tiene
en Rosalía? […] Yo creo que la clave está en los matices que Rosalía le ha dado al cuento, la viuda
accede a acostarse con el presunto sobrino no por deseo carnal, sino para resolver su situación
económica. […] Aquí no hay vicio sino miseria y, una vez más, situación injusta para la mujer
(Mayoral, 1986a: 61-62)[7].

A continuar con esta revisión, en 1988, Pablo del Barco, indo un paso máis alá na interpretación do conto como expresión dun discurso misóxino, sitúa esta obra no parámetro
inverso de “Las literatas”, isto é, como exemplo de crítica social contra a muller[8], e salienta
o seu interese como anticipo da postura antifeminista que, de acordo coa súa lectura, Rosalía explicita en El caballero de las botas azules (Barco, 1988: 70).
Nun sentido inverso, nese mesmo ano, Francisco Rodríguez presenta unha lectura
que, orientada desde unha perspectiva sociolóxica, rebate a suposta misoxinia do texto,
ao tempo que se ocupa de o contextualizar no panorama literario e histórico en que se
xera. Con todo, ao noso xuízo, o que constitúe o aspecto máis radicalmente novo da súa
aproximación é que, por vez primeira, o conto é presentado no contexto da análise global
do discurso rosaliano pois Rodríguez sitúao en paralelo con Cantares gallegos, caracterizado pola súa osmose co pobo e pola utilización da poesía popular como vehículo da
protesta e a afirmación patriótica (Rodríguez, 1988: 220), por corresponderen os dous a
un programa literario semellante, definido pola súa vontade de creación dunha literatura
nacional.
No seu estudo, detense especialmente na análise dos condicionantes que dificultaron a publicación deste (e outros) textos da autora, en particular dos narrativos, sobre os
que comenta: “A dificuldade consistía nas posibilidades da prática social na Galiza para
desenvolver unha representación da realidade na nosa lingua, que non fose lírica, isto é,
isolada e individual, como correspondía aos escasos individuos que volvían, contra vento
e maré, ás fontes, e nas condicións do mercado editorial (editor, público leitor, censura…)” (Rodríguez, 1988: 240)
Neste sentido, subliña que o conto “sobrepasaba os limites impostos á práctica literaria galega (a poesía) e os limites morais dos receptores”, polo que o editor do texto se
sente obrigado a mediatizar a súa lectura, feito que torna evidente “o carácter crítico e
[7] Na edición da obra rosaliana publicada en 1993, reproduce este mesmo argumentario cando
afirma: “No hay, como es habitual en Rosalía, lujuria ni erotismo, solo miedo a la pobreza”
(Mayoral, 1993: XXIII). Bastante aproximada, por outra parte, é a lectura que fai Baltasar Porcel para quen, no conto, “dos desalmados campesinos suscitan la aún mayor insensibilidad de
una viuda, el mismo día del entierro de su marido. Pero todo ello se manifiesta sobre un fondo
de miseria, de la que son consecuencia los seres y los sentimientos” (Porcel, 2005: 15).
[8] Segundo este autor, “la crítica social contra la mujer es más que evidente a pesar del tono
irónico del relato, a pesar de que pueda justificarse dentro de una tradición popular gallega
–narración oral, leyendas, consejas– en el tratamiento de la mujer” (Barco, 1988: 70).
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heterodoxo da narración, perxudicial para a imaxe, por aquel entón xa asentada, dunha
beatífica Rosalía” (Rodríguez, 1988: 240-241)
O investigador ferrolán sinala como data de composición do relato a de 1867, ou
outra inmediatamente posterior, por mor da relación que el estabelece entre este texto
rosaliano e o de Juan Manuel Paz Nóvoa, “Maruxa e Mingos” (publicado en 1867, en
español, e logo en galego en 1887), dedicado “Á señora Rosalía Castro de Murguía, e
que ten como tema central a crítica aos matrimonios por interese. Na súa opinión, o
relato rosaliano funciona, quer como resposta, quer como discurso complementar do de
Paz Nóvoa, pois, tal como fora subliñado por Carme Carro, o conto supón unha crítica
contra a institución matrimonial, que subordina ás mulleres e que só se establece en función do beneficio económico (Rodríguez, 1988: 243). Para alén disto, o autor insiste na
necesidade de valorar convenientemente, tanto as condicións histórico-sociais, como as
contradicións ideolóxicas en que se moven as personaxes:
Máis unha vez a intención rosaliana non é facer un xuício moral sobre as persoas, senón colocá-las
nas suas específicas circunstáncias sociais e económicas. Non se trata dun conto misóxino que
realce a inmoralidade e volubilidade das mulleres; trata-se dun conto sobre a concepción que os
homes populares, neste caso, teñen da muller; ou ben é santa nai e esposa, ou ben é a orixe de todos
os males (Rodríguez, 1988: 243).

E remata: “Este conto, como tantos poemas de Rosalía, necesita unha leitura contextualizada (tanto estrutural, sintagmática, como histórico-cultural) para ser entendido
e valorado correctamente. Só así comprobaremos cal é a súa intención e non confundiremos a conciéncia dos personaxes coa conciencia da autora” (Rodríguez, 1988: 244)[9].
Esta liña interpretativa non é recollida de ningún modo na valoración que presenta
Modesto Hermida en 1995 quen, tras sinalar que o relato evidencia a “experiencia da
escritora” (Hermida, 1995: 75), volta a lecturas anteriores (aquí expostas, talvez, de modo
máis explícito) e pon o acento no sorprendente que resulta a filosof ía que emana do
conto pois, “cabería afirmar que a misoxinia que desprende a historia relatada mellor lle
acaería a aqueles autores masculinos máis recalcitrantes” (Hermida, 1995: 76).
En 1995 Carme Ríos Panisse publica o artigo onde, como xa se comentou, dá conta
da primeira edición do conto no xornal coruñés El Avisador e, a seguir, analiza polo miúdo os argumentos a favor e en contra de que Rosalía sexa a quen corresponden as iniciais
R. C. De entrada, case como nun xogo policial, a investigadora vai presentando os hipóteticos candidatos que poderían corresponder a esas iniciais, mais todos fican desbotados,
xa que, á vista da súa produción, non resulta verosímil que ningún deles puidese ser o
autor “dunha obra en prosa tan elaborada como os Contos da miña terra” (Ríos Panisse,
1995: 262); a seguir, tras mencionar tamén algúns outros argumentos paratextuais, o
[9] Rodríguez apunta tamén que o conto presenta unha estrutura dramática, tanto pola acción e
suspense progresivos, como pola técnica escénica a base de diálogos e pola súa condensación
temporal; unha estrutura para a que Rosalía se sentía especialmente hábil, como se demostra
en moitos dos seus poemas, para alén da súa coñecida afección polo teatro (Rodríguez, 198:
243-244).
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feito de que esta obra sexa unha recreación dun relato popular, na liña dunha parte da
produción poética de Rosalía e, sobre todo, a análise dos seus trazos lingüísticos, levan a
autora do artigo a concluír que a lingua e o estilo do conto son practicamente idénticos
aos de Cantares gallegos.
Porén, a pesar de todos estes indicios máis que reveladores, Ríos Panisse mantén
aínda unha certa reserva; pasa a analizar as razóns á contra e, así, ao reflexionar sobre o
semi-anonimato que rodeou esta publicación, afirma:
Outro argumento que se pode alegar na busca das causas deste anonimato é que Rosalía practicou
nalgúns dos seus escritos unha certa defensa da muller e, quizais por iso, non asinou abertamente
os Contos da miña terra, pois non quería que se danase a súa faceta feminista […]. Paréceme,
sen embargo, dubidoso porque, aínda que é certo que Rosalía é das primeiras voces galegas que
defenden os dereitos femininos, as súas reivindicacións estaban nese momento dirixidas, principalmente, cara ós dereitos da muller a ser sabia e instruída e poder desempeñar un papel dentro
da intelectualidade dirixente. […] A idea que circula nalgúns estudios sobre que no Conto gallego
Rosalía quería facer unha denuncia da situación social feminina, paréceme errada. Considero que
(de ser a autora de Contos da miña terra) quere nesta obra recrear unha divertida historia con afáns
reivindicativos (lingüísticos e literarios) da creatividade popular (Ríos Panisse, 1995: 266).

Finalmente son estas valoracións, non textuais, nin estilísticas, senón obviamente
ligadas á interpretación do texto (paráfrase dun conto popular misóxino ou reescrita do
mesmo desde unha perspectiva crítica; discurso humorístico ou discurso crítico; denuncia feminista só dos problemas das mulleres intelectuais ou tamén dos que padecen as
mulleres populares…) as que están a condicionar a lectura crítica da persoa que, lembremos, nos guiou a través dunha viaxe polas probas materiais, e non só, da autoría; ao
cabo, é a análise do significado do texto a única razón que impide a Carme Ríos Panisse
afirmar con total seguridade que o relato foi escrito por Rosalía de Castro; unhas dúbidas
que aínda mantén catro anos máis tarde noutro artigo en que profundiza sobre a orixe
popular deste texto (véxase Ríos Panisse, 1999).
Moi conectados con este, por se centraren na análise das relacións entre a literatura popular e as súas reelaboracións cultas, están os traballos de Camiño Noia relativos
ao texto que nos ocupa. Nuns documentados contributos, a profesora viguesa analiza o
tema da viúva infiel que se desenvolve, tanto no relato de Rosalía, como noutros contos
orais galegos, de modo que, acaba concluíndo que se corresponden co modelo da Matrona de Éfeso (Noia, 2005, 2007). En todos eles, e dando xa por estabelecido que o conto é
de Rosalía, Camiño Noia insiste en que se trata da reelaboración literaria dun conto oral
de contido misóxino, de modo que o centro do seu interese está na estudo das diferentes
versións da historia e da súa tipoloxía e orixes. Non existe, pois, na súa aproximación ao
conto, excepción feita desa intertextualidade cos textos orais, ningunha referencia á interpretación do texto no conxunto do discurso rosaliano, nin tampouco á posíbel lectura
do conto como un contradiscurso. Esta ausencia resulta especialmente sorprendente no
capítulo en que desenvolve un breve panorama da narrativa galega desde unha perspectiva feminista, pois, ao reflexionar sobre as razóns da dificultosa transmisión do conto,
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introduce apenas o seguinte comentario: “Y, quizás, el anonimato se deba también al
argumento del cuento, que trata en clave de humor un tema popular: la apuesta de dos
amigos sobre la infidelidad de las mujeres” (Noia, 2000: 244)
Volvendo de novo ao ano 1995, Carmen Blanco, na súa liña de interpretación da
literatura galega á luz da teoría feminista, pon de relevo un aspecto de grande interese:
“O texto fai unha disección das intrincadas relacións existentes entre sexo e poder, a
propósito dun motivo tomado da tradición misóxina popular relativa ás viúvas” (Blanco,
1995: 88)[10]. Porén, na liña da autora anterior, semella compartir aínda unha certa dúbida
a respecto do problema autorial, pois, en 2000, ao reflexionar sobre o carácter feminista
da obra de Rosalía, Carmen Blanco afirma:
Este profundo feminismo parece conformar también el conjunto de su obra gallega, tanto los dos
poemarios citados, de manera más implícita el primero y de una forma más declarada el segundo,
como posiblemente la ambigua narración a ella atribuida que recrea un motivo folclórico de la
tradicional disputa entre filoginia y misoginia a propósito de la figura de la viuda y que se conoce
como “Conto gallego” (Blanco, 2000: 181).

En calquera caso, a certeza a respecto da autoría semella consolidarse definitivamente e, así, en 2002, retoma a inicial asertividade e volve insistir no carácter antipatriarcal do
discurso que se presenta a través da historia da viúva e os dous homes:

A figura real da viúva é tamén o eixo temáticos do seu ‘Conto gallego’, peza narrativa de inspiración
folclórica que disecciona con técnica obxectiva as relacións entre sexo e poder, desvelando as bases
da dialéctica entre misoxinia e filoxinia, así como a construcción patriarcal dos estereotipos xenéricos tradicionais e a conformación da subxectividade (Blanco, 2002: 10).

En 1996, Pilar García Negro e Francisco Rodríguez, no capítulo da Historia da Literatura galega que leva o significativo título de “Literatura feminina e feminista da segunda metade do século XIX” retoman, no substancial, a mesma lectura que xa propuxera
Rodríguez en 1988, se ben agora cun maior peso da focaxe feminista:
Esta narración en galego non é un xuízo moral sobre o xénero feminino, senón a mostra dunhas
condutas determinadas polas circunstancias socio-económicas, especialmente lesivas para as mulleres na norma hereditaria no caso do matrimonio. Pero é moi especialmente a máis dura denuncia
obxectiva da misoxinia dos homes, educados na valoración da Muller como virxe e nai, ou como
demo e prostituta, ambas as duas igualmente prexuizosas” (García Negro /Rodríguez, 1996: 377)

Tamén Pilar García Negro, xa en 2006, volve centrar a súa atención neste relato, do
que afirma que é “un ejemplo de narración objetivo-cronística fría y cruda, que deja a la
vista la cosificación de las mujeres por parte del impostor y su amigo, así como la nula seguridad jurídica de las mujeres sin patrimonio o rentas en aquella altura” (García Negro,
2006a: 347). Ao mesmo tempo, subliña que o conto debe ser ligado, retrospectivamente,
[10] A cita continúa: “Esta contribución rosaliana á narrativa galega está, pois, en consonancia coa
crítica y lúcida visión carencial do amor e das relacións entre os sexos que mostra a práctica
totalidade de súa obra, pero está especialmente próxima a Follas novas e, en particular, ao seu
apartado ‘As viudas dos vivos e as viudas dos mortos’“(Blanco, 1995: 88).
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tanto con “Lieders” como con La hija del mar e, indiciariamente, con poemas de Follas
novas e coa posición autorial (no que ten de descrición ou chamada de atención, non de
moralismo) do artigo sobre a prostitución hospitalaria. Neste punto, insiste en que é o
distanciamento narrativo “a mellor pista para disterarmos mentalidade misóxina dos personaxes e posición da autora”, quen, segundo a súa lectura, no conto fai unha disección
“nos seus termos máis materiais e brutais, do machismo, da institución do matrimonio e
do Dereito civil” (García Negro, 2006b: 93).
Continuando nesta liña de revisión das lecturas asentadas sobre a obra rosaliana,
Olga Rivera, en 2007, introduce interesantes cuestións ao focar a súa análise desde a disección do proceso de negociación amoroso-sexual que presenta o texto, proceso onde o
enxeñoso e suxestivo xogo lingüístico[11] entre as personaxes (que cualifica como un dos
maiores acertos do relato), adquire unha enorme relevancia (Rivera, 2007: 265)[12].
Afirma que Rosalía desenvolve o tema da sedución sexual feminina cun tratamento
realista e irónico que subverte os topoi de la literatura romántica folletinesca que proxectan a muller como un ser submiso, inocente e pasivo (Rivera, 2007: 263). Tamén, que no
conto se cuestiona a interpretación da infidelidade como un trazo inherente ás mulleres e
a percepción da moral feminina como unha categoría esencial, atemporal e abstracta (Rivera, 2007: 266). Ao tempo, sinala que Rosalía se resiste a representar o suxeito feminino
como un ser sexualmente pasivo: “En “Conto gallego” el cuestionamiento de la voracidad
sexual atribuida a la figura femenina por el seductor misógino se produce sin negar la
presencia de las urgencias sexuales en la mujer y sin desterrarlas al ámbito exclusivo de la
realización afectiva” (Rivera, 2007: 267).
Finalmente, afirma, esta obra posúe una poderosa singularidade, tanto no conxunto
da narrativa rosaliana, como no da literatura decimonónica que desenvolve o tema da
seducción.
Al inscribir el proceso de la seducción femenina en un contexto realista que sitúa a la mujer no solo
como víctima de las circunstancias jurídicas y económicas y de los prejuicios sociales, sino también
como un agente activo en la búsqueda de una solución a sus necesidades materiales, afectivas y
sexuales, Rosalía de Castro configura un personaje que se aleja substancialmente de los paradigmas
de la fémina inocente y el ángel del hogar; representaciones literarias que contribuían a reforzar el
papel subordinado de la mujer en el estado del matrimonio y las ideas sobre la pasividad sexual del
sujeto femenino (Rivera, 2007: 268).

En 2009, Diego Pardo, na liña doutras lecturas sociolóxicas xa vistas, sinala que
[11] Un exemplo deste recurso obsérvase no dobre sentido co que xoga no uso das palabras “tío”,
“sobriño” e “tía”.“Las relaciones de parentesco producidas por el juego lingüístico permiten
que la pareja se reconozca como “tío” y “tía”, creando un vínculo ficticio que los sitúa en una
seudo-relación conyugal que los autorizaría a compartir el lecho matrimonial”(Rivera, 2007:
266).
[12] Rivera subliña, como xa fora feito noutros estudos previos, o carácter teatral do texto, polo
uso predominante de diálogos e pola estrutura en escenas (Rivera, 2007: 264).
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É considerando o desamparo das viúvas que debe ser lido e interpretado o Conto Gallego (1864)
[…] En consecuencia, o Conto Gallego non significa a demostración da tese misóxina que Lourenzo mantén, senón que máis unha vez o fantasma da indixencia ou da prostitución é a explicación
da actuación da viúva, obrigada socialmente a gardar un loito rigoroso, en moitas ocasións muro
infranqueábel para a súa prosperidade (Pardo Amado, 2009: 53-54).

Ao tempo, achega un dato relevante cando sinala que non é este o único texto
rosaliano onde se enuncia unha situación semellante, e apunta para unha escena do romance Flavio (1861) onde se presenta outro retrato da penosa situación das viúvas[13].
Nunha liña crítica semellante, en 2010, no seu discurso de entrada na RAG, afirma
Bernardino Graña:
É un conto de todo feminista. Feminista porque a muller, nunhas condicións de marxinalidade e inferioridade, nin era dona de si mesma […]. O seu porvir: o matrimonio. Neste conto preséntasenos
unha muller que acaba de perder o seu marido, A ocasión de unirse a outro é lóxico que lle apeteza.
É lóxico que queira aproveitar a ocasión. É o seu posto de traballo (Graña, 2010: 25).

En 2011, Francisco Rodríguez, no seu monumental Rosalía de Castro, estranxeira
na súa patria, volve achegarse ao conto rosaliano. Neste traballo, para alén de incorporar
informacións relativas a algúns dos aspectos que analiza (relación cos editores ou experiencia como actriz de Rosalía, por exemplo), ou repasar como a situación política e as
tensións existentes no mercado editorial condicionaron o proceso de publicación da súa
obra, actualiza nalgúns puntos a súa lectura do conto de 2008. En concreto, á luz do achado da edición de 1864 en El avisador, revisa a súa análise do diálogo intertextual entre
o relato rosaliano e de Juan Manuel Paz Nóvoa (lembremos, publicado por primeira vez
en 1867) e constata que o proceso fora xustamente ao revés do que podía supor en 1988:
é o conto de “Maruxa e Mingos” o que completa “a visión rosaliana, desde outra óptica,
tamén crítica coa institución [matrimonial]” (Rodríguez, 2011: 312). O diálogo existe
“mais foi ela a primeira en elaborar o seu conto, nada menos que en galego. Sen dúbida
era un atrevemento, tanto moral como creativo” (Rodríguez, 2011: 313).
En 2011, Anxo Angueira, na liña doutros traballos seus anteriores que se centraran
na análise das diferentes transgresións que Rosalía executa ao reelaborar o repertorio
procedente da literatura popular, achégase ao conto coa intención de verificar se se podería estender a este texto a tese sustentada por el en relación cos textos poéticos da autora
(Angueira, 2008), isto é, que “Rosalía utiliza os cantares populares para levar á literatura,
so a aparencia dun marxinal literario inofensivo, todo o seu pensamento crítico: social,
feminista, nacionalista” (Angueira, 2011: 418).
Así, a partir das versións populares do conto conservadas, Angueira analiza polo
miúdo as alteracións que Rosalía efectúa sobre o material popular de base e o seu rendemento desde o punto de vista semántico, poñéndoo nalgún caso en relación con poemas
da autora (“Que lle digo?” ou “Xan” de Follas Novas). Na súa opinión, o método empregado é similar ao aplicado en Cantares Gallegos (en concreto, no poema “San Antonio
[13] Neste caso, a través do relato que a tía Andrea fai das circunstancias en que ficou a súa irmá
tras a morte do home (Pardo Amado, 2009: 54).
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bendito”), pois “a intervención está dirixida a converte-lo discurso misóxino dun conto popular de procedencia antiquísima (Fedro e Petronio), nun artefacto literario moito
máis ambiguo respecto do papel desempeñado pola viúva e que, en última instancia, se
revira cara un posicionamento, aínda que velado, cremos que abertamente feminista”
(Angueira, 2011: 426).
Subliña tamén outras cuestións xa vistas, como que Rosalía converte a viúva nunha
categoría socioeconómica (o que lle serve para denunciar a situación legal discriminatoria) ou que o papel que xoga a muller no proceso de achegamento e sedución contradí
tanto a tópica do conto popular como os paradigmas literarios ao uso (nin demo, nin
anxo, nin pasiva, nin inocente). E, afirma, “ó final, o conto de Rosalía non só intenta desmontar o discurso misóxino do conto popular e da sociedade en xeral. […] sempre desde
unha óptica feminista, o texto tamén viría cuestionar abertamente a escolla do casorio
como vía única para a realización social e supervivencia económica das mulleres” (Angueira, 2011: 427).
Finalmente, conclúe que o conto se enmarca nunha estratexia de selección e intervención reorientadora e crítica similar á que autora utiliza en Cantares gallegos (Angueira, 2008: 427).
Dolores Vilavedra, en 2012, a propósito da reflexión sobre as linguas rosalianas de
expresión literaria e a dos xéneros literarios con que traballou, formula a hipótese de que
Rosalía non se sentiría cómoda ou segura no cultivo da narrativa e que, nese sentido, a vacilación idiomática sería un dato máis que ilustra o proceso de procura autorial. Así, Vilavedra pon en relación o silencio que rodea a aparición do conto co problema da utilización
ou non da lingua galega: “¿Cuáles podían ser las razones que explicasen la inseguridad y
las dudas que parecen acompañar a este proceso? Escribir narrativa por aquel entonces
para una autora como Rosalía implicaba, desde luego, hacerlo en castellano: véase como
prueba el silencio que rodeó la aparición del “Conto gallego”, y su práctica desaparición de
la bibliografía rosaliana hasta que reaparece […] ¡en 1923! (Vilavedra, 2012: 50)[14].
Porén, canto á interpretación do texto, o único comentario que introduce semella
asentar nunha lectura do relato apenas como exemplo de reescrita culta do repertorio
tirado da literatura oral tradicional: “Parece, pues, que en aquel momento la escritora
estaba interesada por los temas y tipos populares (no olvidemos que, como en el caso comentado del “Conto de Vidal”, el “Conto gallego” recreaba un relato popular)” (Vilavedra,
2012: 50).
Por fin, en 2014, rexistramos tres achegas críticas ao texto de Rosalía que, na nosa
opinión, resultan de especial interese, en tanto que fornecen, a modo de resumo, unha
fotografía bastante exacta das diferentes lecturas que este conto ten suscitado e, ao tempo,
tamén deixan entrever as distintas “Rosalías” que subxacen nelas.
En primeiro lugar, X. R . Pena no segundo volume da súa Historia da Literatura
Galega, despois de facer unha revisión actualizada da peripecia editorial e das sucesi[14] Sobre este tema, véxase tamén Rodríguez, 1988: 240 e 2011: 309.
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vas achegas en relación á autoría, ao se centrar na cuestión da análise do texto, declara
concordar coa xa citada lectura de Carballo Calero, e conclúe: “Ao noso ver, e diante
dalgunha opinión que considera a posibilidade dunha crítica a institución matrimonial
[Carro Roque], consideramos que Rosalía non chega a manifestar aquí intencionalidades
moralizadoras de calquera signo” (Pena, 2014: 168). Ao tempo, afirma que está de acordo
con Francisco Rodríguez en que é preciso non confundir “a conciencia dos personaxes
coa conciencia da autora” (Rodriguez, 2011:316), a cal, segundo a lectura de X. R. Pena,
“se decide por dar constancia literaria dunha conxuntura social concreta sen, aparentemente, tomar partido por ningunha das partes implicadas”(Pena, 2014: 168)[15].
Neste mesmo ano, na edición da tradución do conto ao xaponés elaborada por Takekazu Asaka, inclúense dous breves mais, na nosa opinión, moi interesantes textos: un é
o limiar, da autoría de Anxo Angueira, e outro o prólogo á edición, elaborado por Carme
Ríos Panisse. No limiar preséntase o relato do seguinte modo:
Desta vez tócalle ao único conto que conservamos da serie “Contos da miña terra” (1864). Trátase
dunha proba máis das estratexias profundamente renovadoras con que Rosalía trata a fonte popular. O conto do que Rosalía parte, do que temos referencias de hai mais de dous milenios (Fedro e
Petronio), era desde a orixe un conto misóxino. O conxunto das alteracións efectuadas sobre a base
do conto popular traballan nunha dirección non estritamente recreadora, senón rompedora: darlle
un papel novo á muller no conto e pór de relevo unha lectura feminista do mesmo. Neste sentido, o
espírito do pobo, o Volksgeist de Herder, fica redireccionado cara posicións de pensamento crítico. Que Rosalía se revire contra os discursos reaccionarios da tradición literaria popular non é nada
novo na autora. Xa en Cantares o fixera, como no caso emblemático e similar tematicamente de
“San Antonio bendito” (Angueira, 2014: 9-10).

Na nosa opinión é este un excelente resumo do estado da cuestión crítica en relación ao relato rosaliano. Anxo Angueira sintetiza de modo moi exacto a interpretación
que, con múltiplas achegas, se foi perfilando nas tres últimas décadas sobre o conto e,
ao tempo, sobre o conxunto da obra rosaliana. Por unha parte, e na liña do seu propio
traballo (Angueira, 2008, 2011), subliña o carácter non de simple recreación, mais de
construción innovadora do conto a respecto dos modelos populares en que se inspira, e
insiste en que o procedemento forma parte das estratexias transgresoras utilizadas pola
autora para construír o seu contradiscurso. Por outra, no fondo desta lectura, subxacen
as análises que, previamente, e en especial a partir de focaxes sociolóxicas e feministas,
puxeron o acento no carácter heterodoxo e rupturista da escrita rosaliana, na súa vontade
de construír un discurso fronte á norma e, obviamente, no que hoxe denominariamos, a
consciencia xenérica, como elemento central da súa obra e arredor da cal se articulan os
discursos poéticos e narrativos.
Fronte a esta lectura, Ríos Panisse, ao falar da intención do conto, afirma no “Prólogo” que, con toda a probabilidade, Rosalía, tal vez influída polo éxito das glosas do
[15] En calquera caso, Pena concorda coas análises en que se subliña a novidosa concepción narrativa, a ausencia de intervencións autoriais (Mayoral, 1986: 358) e a capacidade dramática
da autora (Rodríguez, 2011: 314).
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Cantares Gallegos, quixo iniciar a publicación en prosa dunha serie de contos de orixe
popular (Panisse, 2014: 14). Así, insistindo no tema das orixes, sinala outras versións do
tema na literatura popular galega, común tamén na literatura universal: “O Conto gallego
pertence ó grupo máis numerosos dos contos populares, o dos contos humorísticos. Rosalía recrea un relato sobre a versatilidade feminina, vista a través da viúva inconsolable”
(Ríos Panisse, 2014: 15). Máis adiante, ao tempo que analiza a estrutura formal do relato,
e tal como xa fixera nos seus artigos precedentes, Ríos Panisse volve insistir no carácter
humorístico do conto: “Tamén procura enriquecer a tensión do relato, dando importancia a anécdota central con ideas e situacións que axuden ao lector interesarse polo relato,
eliminando ambigüidades, incrementando a coherencia e salientando o humor” (Ríos
Panisse, 2014: 16)
Poderiámonos preguntar, a que ambigüidades alude aquí a profesora compostelá?
Non semella referirse ás diverxentes lecturas que o texto suscita… Máis unha vez, o denominado “Conto gallego” de Rosalía é considerado un exemplo singular de reelaboración culta dun conto tradicional; porén, tras esta formulación, semella subsistir a idea do
interese desa recreación desde un punto de vista literario ou lingüístico, mais sen ningunha mención á posición da autora en relación ao contido ideolóxico do texto popular.

Final
A revisión do estado da cuestión en relación ao denominado “Conto gallego” permite
apreciar como foi variando a percepción crítica deste texto ao longo do tempo, e moi
especialmente nos últimos trinta anos, o que, na nosa opinión, constitúe un perfecto
exemplo da reavaliación crítica a que ten sido submetida o conxunto da produción rosaliana, moi especialmente a partir de 1985.
A análise das valoracións que sobre o texto de Rosalía se fixeran permite afirmar
que se mantén, moito máis viva do que podería semellar, a interpretación do conto apenas como reescrita de modelos da literatura oral tradicional (sen vontade de reescrita ou
de cuestionamento do discurso ideolóxico patriarcal), lectura ás veces implícita baixo
outras valoracións. Fronte a esta, é outra interpretación do texto a que semella concitar
máis acordos a día de hoxe, unha lectura debedora das sucesivas contribucións a través
das que se foi consolidando unha imaxe da autora (como muller heterodoxa, librepensadora e con vontade decidida de ser una escritora profesional), moi diferente da que tradición literaria nos legara, ao tempo que se insistiu na complexidade e modernidade do seu
programa. Así, entre a crítica, vaise asentado a valoración do conto como un discurso á
contra que permite a Rosalía denunciar a desigualdade legal das mulleres ou a misoxinia
e os estereotipos patriarcais que pesan sobre elas, de modo coherente co que expón no
resto do súa produción literaria, tanto poética como narrativa.
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Finalmente, este percurso pola revisión da fortuna crítica conto rosaliano lévanos a
formular as seguintes afirmacións:.
1º) Nesta altura, a partir dos datos existentes, xa non se pode falar do conto “atribuído” a Rosalía. Acabaron as dúbidas sobre a súa autoría.
2º) Canto á interpretación do mesmo, e á vista das múltiplas achegas críticas feitas,
semella obrigado rematar coas lecturas reducionista que presentan o conto como unha
recreación sen máis de textos populares, así como coas valoracións que inciden na neutralidade da posición autorial en relación coa ideoloxía que traslocen as actitudes dos
protagonistas masculinos da historia.
3º) As relecturas actuais do conto son debedoras en grande medida de determinados
estudos que, na década de 80, revisaron este texto con ollada nova e, xa daquela, incidiron
na necesidade da súa abordaxe desde ópticas sociolóxicas ou feministas (fundamentalmente Carro Roque, Pallarés, Rodríguez Sánchez, García Negro…). Nun momento en
que sobre o conto pairaba o silencio, acentuado polo peso dos preconceptos que continuaban a condicionar as lecturas da obra de Rosalía de Castro, aqueles traballos puxeron
o foco no carácter de denuncia, de inversión do discurso patriarcal que a autora presenta
no relato, ao tempo que vincularon a súa interpretación coa análise integral do discurso
da autora. É por isto de xustiza subliñar a relevancia destes estudos pioneiros, con frecuencia ignorados e/ou parafraseados sen cita explícita en traballos posteriores.
Por último, aínda sen ser este o tema central deste traballo, e á vista do que foi exposto na primeira parte do artigo, preguntámonos se, tal vez, non sería máis acaído nomear
e recoñecer este texto co único título con que foi reproducido nas dúas edicións que,
segundo nos consta, se fixeron en vida da autora, isto é “Contos da miña terra”.
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No ecuador da década dos sesenta do século XIX, Rosalía de
Castro publica dúas pezas en prosa, “El cadiceño” e “Las literatas”
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In the middle of the sixties in the nineteenth century, Rosalia
de Castro publishes two pieces of prose, “El cadiceño” and “Las
Literatas” (1865-1866), which are fundamental in her entire
literary work. If the first is a lucid and pioneering approach to
macro - drama of the Galician emigration and its harmful effects
inside the country, the second is a masterful definition of her
social role and biographical profile as Galician writer. Both texts
retain all their validity and appeal.
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Ambas prosas da escritora –tanxentes de varios xéneros literarios, como veremos– aparecen no Almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono, dedicado á todas las bellas hijas del país, impreso en Lugo polo editor Soto Freire, publicado en
1865 con vista ao ano seguinte, 1866. É a terceira edición deste Almanaque; o seu prezo é
de catro reás e consta de case un cento de páxinas. Catro son as mulleres colaboradoras,
por vinte e cinco asinaturas masculinas. Son aquelas: “Señora Doña Emilia Calé de Quintero. Esperanza [pseudónimo dela].- Doña Rosalía Castro de Murguía. Señoritas Doña
Clara Corral.- Doña Narcisa Pérez Reoyo”. Entre os colaboradores figuran nomes como
Castro Bolaño, López de la Vega, Moreno Astray, Murguía, o mesmo editor Soto Freire
ou Villamil y Castro.
Se practicásemos o exercicio dunha leitura anónima de todos os textos contidos
neste Almanaque…, chamaríanos a atención sen dúbida o ton, o contido e o estilo dos
rosalianos nel incluídos. Tal operación non é posíbel, claro está, pois todos os textos son
titulados e nominados (e os de Rosalía sobradamente coñecidos), mais si é posíbel xogarmos ao “como se tal”, isto é, facermos unha leitura seguida, prescindíndomos da asinatura
de cada un deles. Tal exercicio, tal xogo, fixémolo na releitura do Álbum de la Caridad
(1862), a primeira colectánea de poesía do XIX galego. Nela figuran seis poemas da escritora: “¡Mi madre!”, asinado xusto un mes despois da morte desta, no 24 de Xullo de 1862,
que se integrará despois no volume-homenaxe A mi madre; os outros cinco están escritos en galego e pasarán -con modificación dos títulos- a Cantares gallegos, publicado no
ano seguinte. Tais poemas supoñen unha ruptura completa verbo do ton dominante no
conxunto, ruptura de que salientaremos unicamente un aspecto, aplicábel así mesmo ás
prosas de que nos imos ocupar: a crónica en tempo real, o uso do vaso literario ao servizo
dun contido de clara conexión socioeconómica e psicolóxica. Naquel mosaico poético,
admira a coraxe da escritora para alumar o tema da emigración desde tres perspectivas:
a do emigrante inminente; a da moza que mestura elexía e cantiga de maldizer contra os
castellanos pola morte prematura do mozo; a da muller emigrada afogada na morriña e
na dor por non poder voltar á súa terra. Neste caso, no Almanaque…, tres anos despois
deste sexteto poético, a escritora porá o foco crítico nas demoledoras consecuencias da
emigración, a través da figura de dous retornados, e mais no rol da escritora, no confronto entre vocación e profisión en exercicio e opinión-valoración social: tal abordarán “El
cadiceño” e “Las literatas”, respectivamente.
Non resistimos a tentación, en fin, de imaxinar o sorriso da escritora ao ler algunha das colaboracións presentes no volume (versos como “Tan blanca como el armiño, /
llena de orgullo y amor, / en los cristales del Miño / se contemplaba una flor” ou títulos
de obras para a infancia [“Biblioteca para los niños”] como La conversión de un libertino,
El holgazán corregido, Los pobres huerfanitos ou Los niños pendencieros). Mais, imaxinacións á parte, é o certo que os textos de Rosalía de Castro conviven na mesma publicación con artigos como o de José María Castro Bolaño, titulado “Educación de la mujer”,
antítese das ideas e da práctica da escritora, como salientou Celia María Armas García
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no seu estudo sobre a intervención literaria feminina no período 1860-1870[1]. A escritora
está presente neste Almanaque… con tres colaboracións, as dúas citadas máis un longo
poema dialóxico, sen título, só encabezado por “Poesía”, que recolle o diálogo entre dúas
personaxes, “Ángel” e “Mujer”, un poema que non fai máis que reforzar a orixinalidade
extrema de Rosalía no painel total da obra. “El cadiceño” ocupa as páxinas 37 a 41; “Las
literatas. Carta a Eduarda”, 56-58; o poema mencionado, 73-77. Nos tres casos, a asinatura é “Rosalía Castro de Murguía” e, de todos os colaboradores, resulta ser a presente
con máis obra. Estamos -convirá lembralo- na década máis frutífera do ponto de vista
creador e publicístico: entre 1861 e 1870, o poema “Eva”, Flavio, A mi madre, Cantares
gallegos, o “Conto”, as tres pezas deste Almanaque, Ruinas, El caballero de las botas azules. É de certo a de escritora a súa vocación e a súa profisión. Mais as súas posicións ideolóxico-morais, a súa insubornábel independencia de criterio e liberdade de pensamento,
evidenciadas nos textos que imos considerar, ao tempo que espellan problemas psicosociais ben reais, están a comunicar un autorretrato nada conveniente para ser abenzoada
ou moito menos aplaudida polas forzas vivas. Pasaranlle factura, en definitiva. Ese será
o prezo a pagar por quen nunca se apontou a ser “tránsfuga” ou “necia”, se o queremos
definir con adxectivos pondalianos[2], aplicados aos matadores dos mártires de Carral.
Mais vaiamos, sen máis dilación, á reprodución dos textos que conmemoramos:
El Cadiceño
Allá lejos, por el camino que blanquea entre los viñedos y maizales, veo aparecer,
como caballeros con lanza en ristre, dos hombres bélicamente armados de enormes paraguas, y cuyo aire y contoneo viene diciendo: “¡Que entramos!”.
Y a fe que no sé si retirarme de la ventana por temor a un reto de esos que hacen
estremecer las inanimadas piedras y temblar a las montañas. ¡Han aprendío tanto
esos benditos, allá por las tierras de María Santísima! Voelven tan sabios y avisaos
que no sería estraño adivinasen, con solo mirarme al rostro, que estaba tomándoles
la filiación para hacer su retrato.
Y atrévase cualquiera a mostrarle a su prójimo siquiera en leve bosquejo las grandes narices o las grandes orejas con que le dotó la pródiga naturaleza. Oh! yo sé
perfectametne cuán peligroso es tal oficio. Pronto el de las grandes orejas, o el de
las grandes narices, sin pararse a considerar que no todos podemos ser, y de ello
me pesa, lo que se dice miniaturas, se volverá iracundo contra el artista diciendo:
[1] Vid. ARMAS GARCÍA, Celia María: As mulleres escritoras (1860-1870). O xenio de Rosalía,
Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2002, páxs. 272-275.
[2] No poema “Aos Mártires de Carral” (1904): “Os traidores e infames, / os tránsfugas e necios; /
aqueles que aplaudiron / o bárbaro decreto…”. Vid. PONDAL, Eduardo: Poesía galega completa.
Poemas impresos, edición de Manuel Ferreiro, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 2001,
páxs. 82 e 242-243.
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– Voy a romperle a V. el alma, yo no soy ese fantasma que acaba V. de diseñar.
V. hace caricaturas en vez de retratos.
Y si el artista es tímido, tiene entonces que volver a coger el pincel y en dos segundos chif! chaf! pintar las narices y las orejas más cucas del universo.
Mas no haré yo tal, por solo obedecer a unha exigencia injusta, que, antes que
nada, el hombre debe ser fiel a la verdad, y el artista, a la verdad y al arte. Quieran,
pues, o no quieran, los que escupen por el colmillo, me decido a cumplir con la espinosa misión que ha sido encomendada, y advierto que como mi conciencia juega
siempre limpio, en tales lances, de hoy más, serán inútiles las protestas, inútiles
asimismo las amenazas vanas.
Siento en mí un inexplicable pero hondo deseo de desahogar el mal humor que
me produce la variedad del tiempo, que ora es claro, ora nebuloso, ora frío, ora fastidiosamente templado, y he resuelto entretenerme en dibujar varios tipos. Si a las
gentes les pareciese demasiado atrevido o trivial este propósito, murmuren de ello
en buen hora, pero no olviden que el mundo es una cadena, que el que con hierro
mata, con hierro muere; que todos pecamos, y por último, que quien escribe estas
páginas sabe harto bien que, sin haber dado permiso para ello, no habrá dejado
más de un aprendiz de dibujo de hacer su caricatura.
Dos pollinos cargados con baúles, hasta reventar, siguen humildemente a los
hombres de los paraguas, que item más de este mueble incómodo, y a pesar de
estar en el mes de Junio, traen grandes capas y botas bien aforráas y comprías
cuando la sequedad y el calor convidan a andar descalzo por entre la fresca yerba.
Al llegar a las puertas de la ciudad empiezan ya a perguntar en donde haberá
una posáa de las boenas y de segoriá por lo que hay que perder. Pero como antes
de encontrarla quieren locir los bayules de coero de Montevideo y demás prendas
y alquipaje, atraviesan por las calles prencipales, fumando un habano de la megor
cualiá, y hablando el andalú más desfigurao que pueda oir una criatura racional.
Mas a decir verdad, hablan con tan desenfado y arrogancia, con una fachenda
tan compría, escupen al uso de los currillos con una gracia tan semellante a la suya,
que naide al verlos deja de conocer que acaban de abandonar a la gaditana gente.
Cuando se han alojado, todo lo quieren a la usanza de afoera, porque dendes
que degaron el país, en jamás han poío arrostrar un chopo e caldo, como non fuese
limpo, con hartura de garavanzos…
– Cuánto tiempo han estado VV. en Cádiz? les pregunta la patrona.
– ¡Ya hay!, responde uno. Pro mi parte dus años y cinco días, y aínda más, media
miñana del güeves, en que me embarqué en la badía de Cais, y mi amigo tres años
y tres meses en Malparaíso.
– Vaya que ya traen corrido mundo!, dice la patrona, mientras que uno no sabe
salir del lugar en donde nació. ¡Y qué bien se les ha pegado el castellano, que parece que lo mamaron con la leche, y lo mismo los modos de por allá!
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– Tanta!, responde uno con mucho garbo, mientras guiña un ojo y tuerce todo el
cuerpo sobre una cadera. Lo mesmo me icían por allá las chicas. Jazú! escramaba
la Guana cuando me vestía de curro, este jallejo tanta gracia errama, que parez qu´a
nacío antre la gente zalá, pro que, neturalmente, dendes que salín da terra, nunca
puden volver a la fala, ¡de verdá!
– ¡Pues n´a ser verdá! prosigue el otro. Pro La Habana y pro Cais todos los del
puebro, chequitos y grandes, habran el andalú, y no coma por aquí que son gallegos coma las vacas.
– Cierto es, contesta la patrona, que es tan cerrada de mollera como ellos. A ir
yo a esas tierras, no hubiera vuelto a la mía, que siquiera por solo oir hablar a todo
el mundo castellano y andaluz, estaría uno a media ración… Además de que, según
me han dicho, tan buenos son esos pueblos de afuera, que no se ve en las plazas,
pan de brona, poque parece que no lo hay.
– Qu´a haber, Señora! ¿Brona? Ni los perros la arrostran, ni la hay en el mundo
coma no sea aquí. Pan branco de diario y a pasto, lo comen probes y ricos en Cais.
Por la miñana m´engollaba yo de un bocao un panisillo y dempués los que caían
por tó el día.
– Cuánto bien de Dios! No sucede aquí tal cosa, no, que con leche o papas tiene
uno que contentarse.
– Po allá carilla va la leche, pro en ravierso lo el panisillo n´es ná. Sepa osté que
a la medodía tomaba coma un caballero mi pochera con un cuartarón de carne,
patacas correspondientes y garavanzos, un neto de vino de lo tinto, y andandito.
– Qué le parece!... ¿y por la noche?
– De cea asegún pro a decote un jaspacho que m´hacía la Guana de lo chichirico.
– Ahí tienen VV. ¡Miren qué vida de reyes! ¡y váyase a pedir aquí todo eso que ya
se encontrará! Sobre todo ese gaspacho o jaspacho, que no sé lo que es, pero que
de seguro debe saber muy bien por estar hecho al uso de esas tierras.
– Pro sabío, señora. Se come crúo y parés cocío.
– ¡Eso más!, y dígame, ¿a qué vendrán aquí las gentes de esos pueblos, benditos de Dios, y lo que es más, se quedarán en este desierto donde no es costumbre
hacer gaspachos?
– Se quedan de prisisión y antramientras no acaban lo que le es menester:
algunos dirán que por aquí se comen las boenas froitas y lagumes y peixe… pro
de verdá en noestra tierra solo se atopa morriña; dego los peixes y las froitas y las
lagumes a quien las quiera y voime a foera a buscar los cuartos.
– ¿Y cómo VV. no se quedaron por allá lejos, en donde no oyesen hablar más
de Galicia?
– Tenemos mentres de volver a marchar y solo vimos a trajerle a nostra gente
las boenas cosas que ganamos. A mí no me abastaron tovía coatro bayules, bien
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atacaos y tiven que dejar en cas de un compañero varios afeutos que me mandará
por embarque.
– Eso es sabido, ninguno va fuera que no venga rico, sobre todo los cadiceños,
murmura la patrona sonriendo.
– Yo tal cual, dijo el de Cádiz, escupiendo con desdén por el colmillo, pro lo que
a mí respeuta, no es por fachenda, pro… tengo pa una infirmidá, y pa una acasión,
y pa poner mi casa a estilo de Cais.
– ¡Vaya! ¡vaya!, que ya pueden estar contentos: ¿y de qué lugar son?
– De Santa María de Meixide… pro… compañero, seica ya no daremos con la
vreda, poes con motivo de haber estao foera, se nos haberá barrido de la mamoria.
– Quixais! responde gravemente el de La Habana. Buscaremos quien nos lo
amostre.
– Pierdan cuidado, que yo lo haré, exclama la patrona: he ido muchas veces
por allí
Mi dicho, mi hecho[3].
Sin abandonar el paraguas, ni la capa ni el cigarro, se pasean por la ciudad, y
entran en casi todas las tiendas para comprar algunos objetos, que regalan a su
gente como nativas de Cais.
La patrona les enseña después el camino, como a extranjeros que han perdido
su ruta: ellos se dejan guiar como si lo ignorasen, y emprenden la marcha con el aire
más grave que pueden, teniendo buen cuidado de llevar el puro en los labios, y el
andalú en la punta de la lengua. Ninguno sabe decir ni una sola palabra en gallego,
y casi están por olvidarse de la puerta de su casa y del nombre de sus amigos. Lo
que no deja a veces de causar risa a las gentes maliciosas que no son pocas entre
nuestros aldeanos; pero los pollinos que cargados siguen a los forasteros imponen
respeto a los más, y cada cual cree adivinar un tesoro, tras el coero de Montevideo,
de que están hechos los bayules.
El padre, la madre, el hermano o la esposa notan bien pronto, después de los
transportes del primer momento, que el que vuelve al hogar de la familia no es ya el
hombre que era antes, lo cual en nada disminuye el cariño que le profesan, por el
contrario, hace nacer en su alma hacia el recién venido cierto respeto de que se enorgullecen. Y, en efecto, aquel que hace dos años era un aldeano como ellos viste
ahora de un modo distinto, habla de gazpachos, y de pan blanco comido a pasto,
o de chiniticas del Congo, detesta la brona, como si jamás la hubiese tocado, cada
[3] Tradución literal e directa da expresión galega “Meu dito, meu feito”, coherente coa secuencia
narrativa, coa semántica deste lugar do relato. Resulta deplorábel comprobar como a maioría
das edicións -inluídas as da obra completa- inseren aquí o seguinte: “Ni dicho ni hecho”, co
cal a perda de sentido está garantida. Constitúe execpción editorial -e así debe ser subliñadoa reprodución feita por Ricardo Polín (Álbum de Galicia. Os galegos pintados por si mesmos.
Homes do país, edición de Ricardo Polín, Xerais, Vigo, 1999, páxs. 99-109).
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palabra que sale de su boca es una sentencia, no teme ni a Dios ni al diablo, ni le
importan feridas d´ollo y, por último, habla el andalú coma si lo hubiese deprendido
mesmo dendes sus prencipios.
¿Cómo, pues, pueden tener en tanto al forastero y en tan poco a sí mismos?[4]
Sobre todo al ver todo el alquipaje con que cargan los pollinos, aquellas pobres
gentes, generalmente agobiadas por la miseria, o una grande escasez, no pueden
menos de mirar al cadiceño como un enviado del cielo, y, como no se guardan
demasiados cumplidos, pronto pasan, batiéndole el corazón, a revisar los baúles,
cuyas chapas y clavos dorados prometen guardar cosas muy buenas, todas venidas de aquellas tierras en donde dan pan por dormir, y en la cual el pantrigo y el
puchero con carne y garavanzos son cosa corriente para cualquiera. Cuanto se le
presente, venido de la siudá de Cais, o de esa Habana, que ellos contemplan en su
pensamiento antes de haberla visto, poco menos que como el paraíso o la ciudad
de Jauja: todo es bueno, excelente y magnífico, y el caiceño, que lo sabe, al sacar
del primer baúl los objetos que compró el el pueblo más próximo a Santa María de
Meixide, encarece su buena calidad, diciendo:
–Vayan ostés a mercar por aquí un gabón coma este, y tan bratismo, y unas sintas tan foertes y lindas y unos pañoelos tan compríos. No, d´esto n´hay nesta tierra.
Y he aquí que todo lo que viene en uno de los baúles más maníficos se reduce
a lo que, como dejamos dicho, compró en Galicia, y a varios remiendos de paño y
zapatos viejos que trujo de allí, por no atopar sitio donde tirarlos.
Pásase la revista del segundo baúl y aparecen ropas a medio uso, gorras idem,
camisas de mil colores, todas muy bonitas, pañuelos de narices, y se acabó la función. Se abre el tercer baúl ¡y aquí sí que hay novedad en las prendas! Libros a los
que les faltan la mitad de las hojas, estampas iluminadas con colores, alguna flauta
con llaves de plata, o alguna gaita con fuelle forrado de seda, ¡qué hermosura!, un
bastón con puño también de plata, ¡qué lujo!, un retrato verídico hecho a la rotografía, y después un pañuelo de crespón de la India…, ¡cuánta riqueza!,… pro… ¿y
los cuartos?

[4] Unha intervención de tese directamente autorial, problemática na súa ecdótica. O que aparece literalmente na edición do Almanaque… é: “¿Cómo pues pueden tener al forastero en
tan poco como á si mismos?”, literalidade que respeita a edición de R. Polín mencionada na
nota anterior. A edición de Victoriano García Martí para Aguilar (1944 e seguintes) -e todas
as baseadas nela, incluída a de Mauro Armiño para Akal (1980 e seguintes)- transcreben:
“Cómo, pues, pueden tener el forastero en tan poco a sí mismos”, incomprensíbel, como se ve,
sintáctica e semanticamente. Optamos, neste caso, en coherencia co carácter de síntese que
ten esta frase, esta interpelación, precedida do relato do desarraigamento protagonizado polo
cadiceño, por refacer a frase tal e como a escrebemos. É a solución adoptada por Basilio Losada en ROSALÍA DE CASTRO: Antología, Biblioteca General Salvat, Salvat Editores-Alianza
Editorial, Barcelona, 1971, páx. 193.
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El cuarto baúl, que pesa como si se hallase lleno de piedras, tiene un secreto de los
pocos, y aquí es ella. El cadiceño no dice así de sopetón cuanto trae, pero empieza
por enumerar todas las mejoras que ha de hacer en la casa, las reses que ha de
comprar, los gorrinos que ha de matar, y las romerías a que ha de asistir en compañía de la familia.
No hay uno en la casa que, al ver tal, no se contemple rico y feliz, y mucho más,
cuando en medio de la alegría que reina en la casa oyen cantar al caiceño, que tiene
los cascos calientes con el vino:
Naide se meta comigo,
Que soy un lobo en Seví,
Y astra la tierra que piso
Me parese una pesoña.
Al otro día de la llegada del cadiceño, en el cuarto más retirado de la casa, es
cuando al fin, apenas rompe el día, se abre el baúl, que tiene dos cerraduras de
secreto y además el secreto de por dentro.
La tapa se entreabre lentamente, y aparece a las ávidas miradas de la madre o
de la esposa un cuero tendido. El cadiceño levanta con la misma parsimonia y lentitud el cuero, y aparece una gruesa capa de papeles cortados, levanta los papeles,
y aparece un pañuelo de yerbas, levanta el pañuelo de yerbas, y aparece acostada
una lavita de paño sedán, legítimo, y nativo de la mesma siudá de Cais, debajo de
la lavita descansa un pantalón del mismo paño. Aquella es la ropa con que foera se
vestía de caballero coma los más, porque naquellas tierras nadie gasta ni montera
ni calzones…
Pro… ¿y los cuartos?
Debajo del pantalón se descubre otro pañuelo de yerbas y otra gran capa de
papeles cortados, y allá en la profundidad del baúl reposan con todo el peso de su
gravedad multitud de guijarros…
Santo Dios… Pro ¿y los cuartos?
Nel secreto están, criatura!... responde el cadiceño sonriendo por el gran susto
que acaba de llevar la pobre mujer.
Y bien pronto con sus gruesos dedos toca una tablilla que se resbala silenciosa
y aprecen varios montoncitos envueltos en papeles blancos y amarillos. Los amarillos encierran el oro, y los blancos, la plata. Mas todo el tesoro cabe en un puño,
y alcanza apenas a arrancar de la miseria a la familia por algunos años, y hacerle
entrever un mediano bienestar.
El que ganó más rara vez vuelve a la patria, y, si lo hace, es cuando, ya viejo y
sin poder trabajar, viene, por un resto de amor al país que le vio nacer, o quizá por
egoísmo, a morir a su aldea, acabándose casi siempre con él la última moneda que
ha ganado a costa de su dignidad.
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Como generalmente aguardan al víspera del Santo Patrón para presentarse en
el lugar, y casi todos ignoran su llegada, es de ver como al otro día hacen su recepción.
Plántanse la ropa de curros, luciendo en la camisa el enorme alfiler, que, siendo
de cristal puro y sin mezcla, quieren hacer pasar por diamantes. El sombrero les
cae de tal modo sobre una ceja y es por lo regular tan chico para su cabeza que
más bien que sombrero parece solideo, la faja le envuelve el talle como una sábana,
mientras la chaquetilla laboreada se le queda en medio de las espaldas, como a un
muchacho que, habiendo crecido, lleva un traje que no creció con él.
A las mangas o les sobra o les falta, y lo mismo el pantalón, que le cae sobre las
grandes botas como a la fuerza, o se queda más arriba como por casualidad. Pero
lo que más luce y brilla en su persona es la gran cadena hecha de varios metales a
que llaman oro, y la moestra del tamaño de su sombrero a la que consultan a cada
paso muy interesados en saber qué hora es.
Con tal atavío y sin olvidarse de llevar el gran pareaugas, se encaminan hacia la
iglesia mientras todos están en la misa mayor y se colocan a la puerta en el sitio más
escondido que pueden, hasta que la gente sale.
La multitud se agolpa en tumulto, cada cual quiere salir el primero, y aprovechándose entonces ellos de la confusión que reina, nuevos Longinos, o semejantes
al caballero de la Mancha, cuando lanza en ristre se arrojaba sobre molinos de viento, enarbolan el gran paraguas, y… al pasar algunas de las jóvenes que ellos tienen
en la niña del ojo… arremetiendo con energía… pom!!! Le encajan el regatón con
toda fuerza en medio de las costillas.
La tan brutalmente herida vuélvese entonces contra el agresor lanzando un agudo grito… pero ¡oh sorpresa!
Cuando ve tan majamente vestido al cadiceño en quien no pensaba, olvídase al
punto del terrible dolor que el golpe alevoso le produjo y exclama:
–¡Nunca Dios me deixara, Antón!... ¿e ti elo? Por pouco me magoas… pro… ti
elo?
–¡Soy el mesmo! ¿Seica me iñoras?, responde el galán apurando máis que nunca la ce y hablando en la jerga máis confusa y risible del mundo. Icimo la viague
en vintidó día, desembracamo en la Cruña nantruente y aquí chegamo tan interos
coma salimos, e quielo ve?
En seguida regalan a la favorecida unos cuantos pellizcos y apretones de lo
lindo, de los cuales les quedan señales para mucho tiempo; mas para ellas todo
es miel y rosas, hallando tan dulces y agradables las chanzas y las maneras de los
Cadiceños que ya solo ellos imperan en su corazón.
Así el Cadiceño manda, reina y pervierte de la manera más peligrosa. Enfatuado
e ignorante, todo lo mira en torno suyo por cima del hombro, inspirando a los que
le oyen el desprecio de su país y contando maravillas de los que él ha recorrido.
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Solo cree en Dios, en cuanto le conviene[5], y no teme perjudicar en su provecho
a los que se intimidan con su traje y sus patillas.
Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado, y que tanto prepondera en las aldeas de Galicia, trayendo a ellas todo lo malo que han aprendido
en tierras más civilizadas, y nada de lo bueno que allí existe, pues su ignorancia y el
ansia ardiente de hacerse ricos en poco tiempo, arrastrándoles a la humillación, las
penalidades y la bajeza, no les permite modificar sus malos instintos ni aprovecharse de las excelentes cualidades que les son propias.
Pero es forzoso que concluyamos atendiendo al corto espacio de que podemos
disponer, aun cuando procuraremos no olvidar, en más propicia ocasión, el extendernos sobre un asunto que, según creemos, es de alguna trascendencia para el
país.

A peza que acabamos de transcreber[6] é mostra da liberdade de composición xenérica
que caracteriza a obra toda da escritora. Ten ingredientes de relato, de crónica, de artigo
xornalístico, de ensaio e de literatura de tese. Desmarcámonos da repetida catalogación
como relato costumista[7], pois adscrébese, segundo defendemos, á literatura de intervención. Certifica -como tantos outros textos de Rosalía de Castro- o principio de que
a súa produción -e, en xeral, toda a do XIX galego- é moito máis do que literatura, ao
asumir metonimicamente funcións de informe-crítica social que nengunha outra peza
[5] “En cuanto le conviene”, isto é, “mientras le conviene”. Tradución directa do nexo galego “en
canto que”, de claro sentido temporal. Cobra así sentido a frase, que expresa a moral oportunista e a comenencia do cadiceño verbo das crenzas relixiosas ou da súa concreción: ostentación perante a parroquia no día de festa, cando a relixión que practica é a da prepotencia e
intimidación para cos seus e as súas pares.
[6] A transcrición, con efeito, deste texto, é de certo dificultosa, se nos atemos ás edicións que
del se fixeron. Nas notas anteriores, limitámonos a sinalar algúns pormenores problemáticos,
cuxo esclarecemento xulgamos imprescindíbel para a adecuada comprensión do texto no seu
conxunto. Nós baseamos a reprodución do mesmo na leitura directa da edición orixinal, onde
é fundamental a vontade de estilo da autora á hora de diferenciar tipograficamente con toda a
precisión a súa prosa narrativa dos parlamentos e disparates dos retornados. Estes están marcados en cursiva e pensamos que é fundamental respeitar este criterio, non só por fidelidade
á vontade autorial senón por marca diferencial do arrepiante-traxicómico híbrido que caracteriza a fala daqueles e que a escritora se esmera, tal e como anunciara ao comezo do relato,
en reproducir verazmente. Modificamos a pontuación, adaptándoa a unha convención actual,
advertíndomos de que o seu carácter desordenado e falto de pertinencia semántico-sintáctica
tanto pode ser atribuído á autora como ao compositor material do texto, constante que se rexista en toda a literatura galega do XIX. Igualmente, a acentuación está homologada a respeito
do estándar do galego ou do español actuais. Do resto, reflíctese o texto tal cal aparece na
edición orixinal a que nos referimos.
[7] Vid., da nosa autoría, Cantares gallegos, hoxe. Alvarellos Editora, Santiago de Compostela,
2013, páxs. 33-36.
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da superestrutura diferente da literatura asumiría, mesmamente por existiren para manteren o estrañamento do galego, a naturalidade da súa exclusión, a lóxica da hexemonía
do español e da súa cultura e da súa política como necesarias e inevitábeis. A literatura
(en formato libro ou na prensa que a acolle, nunca nos media dominantes) convértese
así no recipiente de moitos comentarios e de moita información económica, sociolóxica,
cultural, histórica… que non van ter doada ou practicábel unha outra canle de difusión.
Ao apontado axústase esta peza rosaliana. Ela comeza e finaliza coa directa comparecencia autorial, en 1ª persoa gramatical no principio e en 4ª no final (“veo aparecer…” /
“Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado…”), o que se acomoda ben
ao carácter ensaístico que xa sinalámos. A captatio benevolentiae inicial contén elementos enteiramente novos, pois incorpora unha defensa do dereito da arte a ser veraz e realista: “el hombre debe ser fiel a la verdad, y el artista, a la verdad y al arte”, auto-mandato
que a escritora declara cumprir sen temor a protestas ou a ameazas. Engade, ademais,
significativa información acerca de si propria, isto é, sabemos que ela padeceu caricatura
e deformación sen dar pé para iso: “… quien escribe estas páginas sabe harto bien que, sin
haber dado permiso para ello, no habrá dejado más de un aprendiz de dibujo de hacer su
caricatura”[8]. Inevitabelmente acudimos, en lóxica intertextual, ao retrato do petulante
de “Las literatas”, como veremos ao considerarmos este texto, mais, igualmente, ao inicio
dunha campaña de crítica inxustificada, silenciamento, ostracismo… que han de ter a súa
acabada expresión no lapidario poema de Follas novas “Estranxeira na súa patria”.
A autora, en función de espectadora-cronista, comeza a seguir o relato. Os dous
emigrantes retornados de Cádiz e de La Habana fan ostentación de toda a pretensa riqueza atesourada, vestindo á imitación dos curros e falando un inclemente castrapo que
quer pasar por xenuíno andalú. Danse a valer perante a patroa da pousada, finxen ignorar o camiño de volta á súa aldea, ponderan todo o que coñeceron e viveron fóra como
[8] Non caricatura, senón plaxio directo e descarado, sen mención da fonte, é o que padece este
relato (como se as palabras da escritora fosen premonitorias) na tradución ao galego do seu
comezo que realiza para A Monteira, de Lugo, Manuel López Prado. No nº 55 (18 de Outubro
de 1890), sob o título “Os caiceños”, aparecen traducidos, libremente, varios parágrafos do
texto rosaliano, sen a menor atribución -como xa dixemos- da autoría orixinal. No remate,
anúnciase continuación, mais tal non aparece nos números seguintes da publicación, que edita o seu derradeiro no 27 de Decembro dese ano 1890. O plaxiario-tradutor mantén o castrapo dos retornados: “Tenemos de mentres volver a marchar y solo vimos a traguerle a nuestra
guente las boenas cosas mercadas con lo que janamos…”. Para maior sarcasmo, este furto literario -de que se desculpa o director da revista, don Amador Montenegro Saavedra no número seguinte, após denuncia de Manuel Amor Meilán en El Regional, coincide no tempo coa
publicación, nese número d´A Monteira (56, 25 de Outubro de 1890) dun texto de Lisardo
Barreiro en que refere a visita á casa de Rosalía, xa ela moi enferma, e da emoción que lle causara tal experiencia. A escritora morrera cinco anos antes, en 1885, e, ao que se ve, xa podía
ser obxecto de nova morte por silenciamento-ocultación da sua autoría. Vid. ALONSO
MONTERO, Xesús: “A Monteira: de re litteraria”, en A Monteira. Somanario de intreses rexionales e literatura, edición facsimilar, Xunta de Galicia, 1989, páx.XXXIX, e POLÍN, Ricardo: obra citada en (3), páx. 104.
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superior e, naturalmente, xa se consideran posuidores da lingua verdadeira, non como os
nativos, “que son gallegos coma las vacas”. Quer dicer, auto-odio en estado puro e bruto,
xenoestima acrítica e servil como correlato, as dúas faces da mesma moeda.
Na súa fala o grau de hibridismo, imitación forzada do castellano andaluzado, empuxe-substrato irreprimíbel do galego nativo, confusións a esgalla… acadan as maiores
cotas posíbeis de alienación: “Pro que, neturalmente, dendes que salín da terra, nunca
puden volver a la fala, ¡de verdá!”.
O retrato -que non caricatura- é demoledor. Para quen pensar, en leitura actual,
que el é froito dunha hipérbole interesada, abondará con relembrar episodios lingüísticos dos nosos días ou do noso onte próximo[9] para captar a fotograf ía do comezo dun
proceso que aquí, no relato rosaliano, comezaba a se manifestar en toda a súa crueza.
Estamos de cheo na fase máis crítica e agresiva do conflito lingüístico, aquela en que este
se encarna e reproduce en elementos da masa falante da lingua nativa. Dunha presenza
lonxincua e reverencial do castellano, con oralidade masiva en galego, descendemos á
penetración daquel nas clases medias vilego-urbanas e inclusive nas clases populares, por
imposición-imitación directa daquelas. A emigración, que comeza a ser alarmantemente
abundante a partir do ecuador do século XIX, xoga neste proceso un papel crucial, como
activador-acelerador desta despersonalización, como reforzo dispara(ta)do do auto-odio
e da alienación. O colonizador ben podería afirmar, satisfeito: “Obxectivo cumprido”: a
vítima colonizada convertida en axente da súa propria destrución, da súa propria desfiguración, como individuo e como membro dun povo que se nega e do que se renega.
O círculo vicioso perfeito. Así o analisou hai xa moitos anos coa súa proverbial lucidez
Francisco Rodríguez:
A vinculación do asimilismo lingüístico á procura de cartos está maxistralmente mostrada por Rosalía
de Castro no retrato do tipo denominado “El Cadiceño”, espécie de esperpento castrapeante, que non
contento coa sua desfiguración e perda de dignidade, serve para acomplexar e provocar hipnoses imitativas nos seus familiares, amigos e viciños que os recebian, cheos de admiración, con veneración patufa.
Eis unha das causas máis importantes que viñeron afortalar a norma consistente na sumisión a calquer
estraño que fale español, por princípio, a deixación do próprio, mesmo inecesária por motivos de trans-

[9] “Es una vieja persona” (por “bella”: distanciamento do “vella” galego); “el domingo voy echar
a mi pueblo” (votar / botar; castigo-tradución do que se considera, por homofonía, só galego); “volvemos a Suiza por la cuesta”; “lo que me dio para pagar está en la caga”; “vine con la
lengua de fuera”; “la casa la tenemos al carón del negocio”; “en el piso aún te cogemos bien”…
A casuística é inmensa, por non falarmos dos estragos producidos pola gueada-gheada, de
que este texto dá idea na súa orixe-imitación-deformación do castellano: no mesmo falante
podemos ouvir “meninguitis” e “catejoría”, por citarmos un só exemplo da actualidade. Velaquí
as maravillosas consecuencias da invasión do idioma oficial do Estado no territorio e na sociedade galega. Como curiosidade (xa indicada nas notas anteriores): non escapa a autora á
introdución dalgún galeguismo na súa prosa: “al víspera”; “Mi dicho, mi hecho” ou “Sólo cree
en Dios en cuanto le conviene”. Explicación nosa? A escritora, cando toca tema galego, “pensa” en galego; aflóralle o galego, por moito que a concreción escrita sexa en castellano, como é
este caso.
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paréncia na comunicación, que traduce un servilismo xa secular frente ao valor e a función superior do
español, artellando curiosas condutas esquizofrénicas por canto teñen que ver con imaxes desdobradas
e conflitivas da própria personalidade colectiva[10].

A fala dos retornados é toda unha canteira de deformacións, proba palmaria de en
que condicións penetrou o castellano nas capas populares, con que violencia para co
galego nativo e con que monstruoso resultado. Achamos a verdadeira orixe da gheada,
que non é outra que a gueada, isto é, a primeira tentativa de reprodución do fonema
español que o galego non posúe: “megor”, “dego”, “degaron”, “Guana”, “güeves”, “gabón”,
“la viague” / “jallejo”, “trajerle”. Tal conduta lingüística acompáñase da ponderación de
todo o estranxeiro, comida incluída, que dá a man ao desprezo do nativo. Ora ben, tal
carga de miseria psicomoral -que provocaría rexeitamento inmediato nunha sociedade
coa autoestima normal- atopa doado asentamento -aí lle doe!- nun meio social como
o aldeán-vilego daquel momento, porque a semente do auto-odio xa estaba plantada e a
galegofobia internalizada como correlato do dominio do castellano xa presente na sociedade galega. Este é o segundo elemento fundamental do relato-crónica rosaliana. A primeira interlocutora dos retornados vai ser a patroa da fonda ou pousada onde paran. Ela,
“tan cerrada de mollera como ellos”, lonxe de supoñer contraste ou espello de sensatez e
de normalidade, reforza o disparate. Admira o ben que, segundo ela, cortan o castellano;
exhibe o seu maiúsculo desafecto cando envexa a sorte deles e deplora estar atada á súa;
admite que todos os que saen retornan ricos e felices… O grave da situación retratada
estriba en que, sendo impensábel nestes contra-heroes calquer asomo de lealdade consciente, nen sequer manteñen mínimos de lealdade espontánea. Non hai anagnórise posíbel: o diálogo estabelécese entre “triunfadores” e “frustrada”, entre nativos desarraigados
e nativos residentes á forza.
A verosimilitude desta personaxe feminina coxea lixeiramente cando formula certas
perguntas onde nos parece ouvir a voz da propria autora. Talvez realicemos, admitímolo,
unha leitura condicionada polo uso sabio que unha escritora como Rosalía de Castro
efectúa dun recurso estilístico como a ironía, tan presente noutros lugares da súa obra
toda, e os parlamentos da patroa a que nos referimos subliñen aínda máis a súa ignorancia, a súa inxenuidade parva ou a súa estupidez: “¿a qué vendrán aquí las gentes de
esos pueblos benditos de Dios, y lo que es más, se quedarán en este desierto donde no es
costumbre hacer gazpachos?”; “¿Y cómo ustedes no se quedaron por allá lejos, en donde
no oyesen hablar más de Galicia?”. A resposta dos retornados confirma a brutalidade: “en
noestra terra solo se atopa morriña”, nunha das acepcións de substantivo tan emblemático do universo galego: pobreza, miseria.
[10] Vid. “A conciencia lingüística no século XIX en relación coa dos nosos días” [1987], en RODRÍGUEZ, Francisco: Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza. A situación do galego como
síntoma, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 5ª edición corrixida e aumentada,
2015, páx.125.
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A segunda parte do relato comeza coa viaxe á aldea de procedencia, guiados pola
patroa que lles mostra o camiño como a estranxeiros, eles con “el puro en los labios y
el andalú en la punta de la lengua”: “Ninguno sabe decir una sola palabra en gallego”. É
neste ponto onde a escritora pon o dedo na ferida, en exactísimo diagnóstico: “¿Cómo,
pues, pueden tener en tanto al forastero y en tan poco a sí mismos?” A escritora acerta
plenamente na definición e caracterización do fenómeno que tardaría anos, décadas, en
ser formulado no discurso científico: as dúas faces da mesma moeda, que nomeamos
supra: a xenoestima en unión indisociábel do auto-odio. Este inza como os eucaliptos.
Nace do dominio, da miseria, da ansia de riqueza rápida, medra exponencialmente na
emigración, retorna crecido e fortalecido e retroalimenta o hábitat de onde saíu cando
o retorno se produce. Crea falsas expectativas; deseña unha ilusión ilusa; aprofunda
a metonimia degradante (só se pode progresar en saíndo da Galiza); consolida a
naturalidade-costume da emigración; esteriliza, en fin, as enerxías vitais, cívico-políticas,
para executar a protesta desde dentro, como Castelao debuxou, en estremecente estampa
medio século despois (“En Galiza non se pide nada. Emígrase”). O mesmo Castelao que,
tanto na súa obra gráfica como na narrativa ou na ensaística, tratará recorrentemente
o tema (lembremos só, en Cousas, o relato que ten como protagonista Ramón Carballo
ou o que recrea o retorno do pai de Migueliño; por suposto, vai ser tema de cuadros de
grande formato -O indiano / O emigrante-, de estampas de Nós, de viñetas de “Cousas
da vida” ou de tratamento en Sempre en Galiza).
Os retornados formatan a súa terra de orixe e as súas xentes á medida da súa alienación superlativa[11]. É tal a violencia da impostura que sen mentira, sen fraude, non se
pode manter: mercan na vila máis próxima á aldea os agasallos con que han deslumbrar
a familiares e próximos. O retrato dos cerellos ou das trapalladas que encerran os baúis
lembra vivamente aqueles relatos da nosa infancia escolar: os listos fenicios oferecendo
aos nativos hispanos doas de cores a cambio de tiraren do seu solo ouro e prata. Por
fin aparecen os cartos, a riqueza ansiada, non máis do que un paliativo temporal para a
familia de procedencia. O relato pon á vista, claro está, o altísimo prezo a pagar por este
remedio, garantía de autodestrución, sadomasoquismo, en definitiva.
A escritora entrevera a súa propria tese antes de proseguir o relato. O rico de verdade adoita ficar no país de destino (“rara vez vuelve a la patria”) e, se volver, será para ser
atendido na vellice, “acabándose casi siempre con él la última moneda que ha ganado a
costa de su dignidad”. Tal situación vaina retratar a escritora na súa obra máxima, Follas
novas (véxanse, por exemplo, os poemas “N´é de morte” ou “¿Qué lle digo?”, do Libro V,
“As viudas dos vivos e as viudas dos mortos”). Encamiñámonos á terceira e última parte
do relato. O triunfo precisa de exhibición (¿canta xente viaxaría, aínda hoxe, se se lle pro[11] De relatos vinculados á nosa memoria infantil: un individuo emigrado a Buenos Aires que se
chufaba de que tivera que ir aló para coñecer o mar (¡!). Isto na nación europea con máis Km.
de costa, a Galiza…
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hibise, á volta, dar conta da viaxe?) e nengún escenario mellor que o día da festa patronal
e a igrexa e o adro da parroquia, macro-sala de estar onde toda a aldea se ve, lugar privilexiado de socialización, posta ao día e lucimento das mellores galas. O retrato das que
vesten os emigrados é un prodixio plástico ou cinematográfico avant la lettre, mais de
novo non estamos no terreo da hipérbole senón do esperpento consentido e procurado.
O círculo da alienación cérrase cunha escena brutal (acabamos de falar de sadomasoquismo): o maltrato directo do cadiceño á moza, que disolve a dor tremenda en pasmona
e servil admiración (é a escollida polo triunfador). Á xeral denuncia da perversión unirase
agora a condena da subordinación-represión feminina.
Conclúe o texto coa comparecencia autorial, en cerramento estrutural do anunciado no comezo do mesmo: “Así, el cadiceño manda, reina y pervierte de la manera más
peligrosa. Enfatuado e ignorante, todo lo mira en torno suyo por encima del hombro,
inspirando a los que le oyen el desprecio a su país [subl. noso] y contando maravillas de
los que él ha recorrido”.
Que o tema preocupaba grandemente á escritora fica claro nas derradeiras palabras
do artigo. Limitacións editoriais (espazo posíbel) mandan e, por iso, anuncia a intención
de voltar a interesarse polo asunto desenvolvido, nunha clave que é santo e seña da
súa literatura galega ou da que toca temario galego: porque ten relevo colectivo, porque
atinxe ao conxunto da sociedade galega (“un asunto que, según creemos, es de algunatrascendencia para el país”)[12].
[12] Máis unha vez, Rosalía de Castro é pioneira na detección avant la lettre da importancia
sociolingüística do fenómeno da emigración e de como supuña unha ferida mortal no corpo
social galego. Nuclea todo o seu Libro V de Follas novas, “As viudas dos vivos e as viudas dos
mortos” ou está presente mesmo nun libro tan biográfico-testamental como En las orillas del
Sar (“¡Volved!”). Sesenta e dous anos despois de publicado “El cadiceño”, Xosé Ramón e Fernández-Oxea, “Ben-Cho-Shey”, insere nas páxinas da revista Nós (nº 41, 15 de Maio de 1927),
un conto, transcrito desde a literatura oral, en que se dan a man abandono do país (emigración) e abandono da lingua (deserción; adoración do castellano, alienadamente considerado
salvífico, pasaporte de toda boa fortuna. Os tres irmáns protagonistas reproducen o auto-odio
e a falsa conciencia contaxiada por un xa emigrante, cando eles se dispoñen a selo. Escoitando ás agachadas a varios castellanos que falan alto e seguro (autoestima elevada e complexo
de superioridade), aprenden tres palabras ou frases. Xa de camiño por Castilla, o seu bon
corazón lévaos a retiraren do camiño o corpo dun home. Estando este morto e detidos pola
Guardia Civil, non teñen mellor ocorrencia que, para se defenderen, pronunciar o que aprenderan, dándose a fatal casualidade de que esas palabras son as que os condenan de por vida. A
lección moral que o conto expresa reafirma a tráxica penitencia por esqueceren a súa lingua
pola allea. Cadea perpetua para os tres desgrazados porotagonistas, alegoría do maiúsculo
mal que significa o abandono do país e o abandono da lingua, faces da mesma moeda, doenza
mortal. Este conto foi modernamente resgatado por Francisco Rodríguez, que o publicou e
comentou nas páxinas d´A Nosa Terra, salientando o seu relevo sociolingüístico, e foi así mesmo, sob a súa dirección, obxecto dunha montaxe teatral realizada polo grupo da asociación
cultural ‘Medulio’, de Ferrol . Non por casualidade, o tempo en que Ben-Cho-Shey o publica
foi particularmente oneroso na saída de galegas e galegos do país por mor da emigración a
destinos americanos. En concreto, naquel ano 1927, 13.463 homes por 9.386 mulleres (vid.
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Efectivamente, a emigración a Cádiz é fenómeno relevante no XIX galego e, ademais, profundamente afincado no seu tecido social desde moito tempo atrás. Segundo
informa Domingo L. González Lopo[13], no censo de Cádiz de 1773, o 6´29% da poboación masculina residente nesta cidade era natural da Galiza. Porcentaxes igualmente
elevadas rexístanse en vilas como Puerto de Santa María ou Chiclana. O auxe gaditano débese a ser centro do comercio con América, ao traslado da Casa de Contratación
desde Sevilla e ao dinamismo comercial favorecido, entre outros factores, polo éxito da
produción vitivinícola (todo isto, claro está, baixo a protección dunha política do Estado
que favorece o desenvolvemento económico desta zona). Neste padrón gaditano de 1773
consígnanse nove mulleres por 2.242 varóns procedentes da Galiza. No 60%, a idade dos
emigrados sitúase entre os 15 e os 34 anos, e o 61% procedía das provincias de Santiago e
Tui. Os destinos laborais maioritarios están vinculados ao transporte e ao servizo doméstico (“mandaderos”). Mª J. de la Pascua Sánchez[14] subliña a existencia de nexos cohesivos
entre os galegos emigrados a Cádiz, tanto de morada como de relación, nos bairros máis
populares desta cidade[15]. A emigración temporaria a Cádiz constituírase, pois, nunha
tradición, un xeito de vida, un fatalismo admitido e perpetuado como un modo de ser
galego do povo. O efeito-chamada funcionaba eficazmente (como, de por parte, no resto
dos destinos da emigración e nos anos e décadas seguintes) e ficaba así garantida a reprodución do fenómeno e as súas lesivas consecuencias para a comunidade de orixe, nunha
alimentación periódica e constante (á maneira dun traballo fixo-discontinuo dos nosos
días) da infección viral. Rosalía de Castro, máis unha vez, atenta ao máximo á realidade
social do seu tempo; máis unha vez, cronista en tempo real da historia contemporánea.
CAXIAO VILA, Pilar: Muller e emigración, Xunta de Galicia, 1991, páx. 84, citando como
fonte PALAZÓN FERRANDO, Salvador: “Las repercusiones de la crisis económica de 1929
en la emigración gallega a América”, Actas de las 1as. Jornadas de la Presencia de España en
América: Aportación Gallega, Deimos, Madrid, páx. 503).
[13] Vid. “Migraciones históricas de los gallegos en el espacio peninsular (siglos XVI-XIX)”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 12, 2003, páxs. 167-182.
[14] Citada polo investigador anterior (vid. Anexo I, páx. 180, do seu artigo).
[15] Un dos “palos” ou compases do flamenco, a farruca, é atribuído por musicólogos á influencia
directa de melodías galegas levadas polos emigrantes. Produciríase, neste suposto, paronomasiaou derivación metonímica a respeito do hipocorístico máis frecuente para un dos nomes
abundantes na onomástica galega deste tempo, Francisco. Cfr. “el mísero Farruco Bragado,
hiho natural de la parroquia de San Martín de Figueiras, provincia de Mondoñedo, reino de
Galicia…”, con que Mesonero Romanos comeza a súa descrición deste “infeliz ser, casi humano” [¡!, sic], no seu relato “La posada, o España en Madrid” do seu Escenas matritenses (1835,
con moitas reedicións; este conto, en concreto, está datado en xullo de 1839). Farruco era, por
tanto, o “gallego” por antonomasia. Vid. GARCÍA NEGRO, María Pilar: O clamor da rebeldía.
Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Sotelo Blanco Edicións, Santiago de Compostela, 2010,
páxs. 38-39.
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Referímonos supra a como o discurso científico demoraría anos en definir e caracterizar o fenómeno do auto-odio e das súas consecuencias psicosociais. Se no seu día
non dubidamos en atribuír o nacemento do ensaio como xénero literario a Rosalía de
Castro[16], por moito que o seu desenvolvemento pleno corresponda aos artífices e protagonistas do Segundo Renacemento da cultura galega, xa no primeiro terzo do século XX,
de igual xeito, a literatura galega do XIX -e, nomeadamente, a da escritora que consideramos-, pola súa propria xénese e función, vai atesourar valiosas informacións sociolóxicas, económicas e políticas. Se citamos un clásico da literatura anti-colonial, no ecuador
do século XX, Albert Memmi, publicará en Les Temps Modernes (1957) unha serie de artigos que nuclearán logo o seu Portrait du colonisé (1966), prologado por Jean-Paul Sartre
e precedido dun retrato do colonizador. Memmi fala propositadamente de “bilingüísmo
colonial”, cando afirma que o colonizado non se salva do analfabetismo senón para caír
no dualismo lingüístico. O efeito na comunidade de orixe é letal, pois o colonizado, armado coa súa propria lingua, é un estranxeiro no seu proprio país. Neste contexto,
La lengua materna es humillada y aplastada en el conflicto lingüístico en qu vive. Y acabará por hacer
suyo este desprecio objetivamente fundado. Empezará a suprimir por sí mismo esa lengua débil, a ocultarla ante los extranjeros, a sólo parecer cómodo en la lengua del colonizador. En suma, el bilingüismo
colonial no es ni un desfase, donde coexistan un idioma popular y una lengua de purista, pertenecientes
a un mismo universo afectivo; ni una simple riqueza políglota, que se beneficiara de un teclado suplementario, pero relativamente neutro. Es un drama lingüístico [subl. do orixinal][17].

Deste drama, con efeito, dá conta, en retrato absolutamente contemporáneo, Rosalía
de Castro.
Se estreitamos a perspectiva, para centrármola na sociolingüística e na psicolingüística, escolleremos como un texto fundamental o volume de Rafael Lluís Ninyoles Idioma
y poder social (1972)[18]. Á luz do seu discurso, cobra maior importancia aínda o texto
rosaliano, porque el pon o dedo na ferida do dramático proceso de desposesión procurada desde dentro, desde o endogrupo, reproducido a maior beneficio da asimilación ao
idioma dominante, e fonte de novos conflitos:
Podemos dicer que a deserción do endogrupo -deserción expresada no abandono do propio idiomaproduce case sempre unha ‘identificación conflitiva’, isto é, unha identificación (co exogrupo dominante)
que esixe -esixiu xa- unha opción incómoda: a deslealdade, máis ou menos consciente, a respecto do
[16] Vid. GARCÍA NEGRO, María Pilar: Rosalía de Castro. Ensaio e feminismo, Sotelo Blanco
Edicións, Santiago de Compostela, 2010.
[17] MEMMI, Albert: Retrato del colonizado, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1971, páx. 171.
[18] Con tradución á nosa lingua: NINYOLES, Rafael Ll.: Idioma e poder social, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2005, tradución de María Pilar García Negro e Antonio Molexón
Domínguez.
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grupo social e cultural de orixe. Nesa situación, existirá un conflito interno que apenas será recoñecido,
dado que a identificación -a diferenza da simples imitación- é mantida a nível inconsciente[19].

O auto-odio está vinculado, como lembra Ninyoles, ás actitudes de incorporación
e de identificación, de submisión e de dominio. Sendo aquel, na definición pioneira de
Allport e de Kurt Lewin, “o sentimento de vergoña que pode ter alguén por posuír as
cualidades que despreza no seu proprio grupo, sexan estas cualidades reais ou imaxinarias”[20], os individuos que o experimentan aspiran a facérense indistinguíbeis do exogrupo dominante. O traxecto a percorrer é dramático, pois para acadar este obxectivo
deben abandonar, con desprezo activo -tal e como este texto rosaliano reflicte-, o grupo
orixinario. Aliás, téñase en conta que, neste caso, o que se está a deostar non é unha clase
social ou unha minoría étnica senón a nación no seu conxunto, o universo galego totalizadora e totalitariamente concebido como desprecíbel e merecente de ser arrasado. A
nova identidade pretendida só se pode basear na demolición da real, no esmagamento de
quen a posúe, por non dar saído aínda do grupo de orixe.
Saír: palabra-clave. Saír do país (fisicamente)-saír del (socialmente, nacionalmente).
A xenoestima ten o seu vehículo expresivo e a súa ponte máis elocuente no idioma de
adopción. Nesta fase traumática, a ortopedia (deformación da lingua de orixe e da lingua
importada) resulta brutal. É tal a hiperrepresentación simbólica do español como lingua
dominante que a simples incorporación epidérmica dalgúns dos seus elementos distintivos, mesmo a custa da deturpación completa, actúa como totem, como divinas palabras,
se o dicemos en termos valleinclanianos.
A identificación, en fin, co grupo dominante, “conduce, naturalmente, a unha sensibilidade máis aguda a respecto da propia inferioridade e impulsa ao individuo a repudiar
aquelas características culturais e sociais -idioma e costumes, etc.- do grupo ao que pertence”[21]. Tal é o espello cóncavo ou convexo (esperpéntico) que oferece este retrato rosaliano. A desembocadura deste proceso non é outra que a da anulación. O individuo así
comportado renega, en apostasía laica, da súa condición orixinal de galego para, en troca,
nunca conquistar a identidade pretendida. Viverá -dentro do país ou fóra del- nunha
sorte de terra de ninguén, mais, iso si, co premio que se dá aos que o intentan, no chanzo
dos candidatos desclasados a un ascenso social que nunca se producirá plenamente, pois
o aprendizado está lastrado desde o inicio: masoquismo, autopunición, renegación. A fala
híbrida non constitúe lingua, nen é galego nen é español; é unha caricatura-deformación
de ambas, con consecuencias moi diferentes para unha e para outra. No segundo caso,
marca de bulra, parodia e represión: castígase o intento de subir a onde non se naceu, a
onde non se pertence por dereito proprio. No primeiro caso, a teor dos efeitos descritos,
[19] Ibidem, páx. 185.
[20] Ibidem, páx. 186.
[21] Ibidem, páx. 189.
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o código lacerado, mancado na súa xenuidade, castelanizado-barbarizado, é o correlato
exacto dos danos inflixidos no sistema: a desinstitucionalización do idioma, a carencia de
mecanismos de reprodución formal, a ausencia de usos secundarios, a usurpación deles
por violación domiciliar do español como lingua oficial do Estado.
O cuadro, en suma, que deseña esta peza rosaliana é decisivo para comprendermos
a entraña dun proceso sociolingüístico cuxas consecuencias chegan -patentes ou latentes- aos nosos días. A intelixencia e a sensibilidade da escritora para o captar aquilatan
aínda máis a súa capacidade de revelación histórica e de crítica social. As institucións
operantes na Galiza, herméticas ou cegas ao reflexo desta realidade, endexamais darían
conta dela, pois mesmamente existían e funcionaban para perpetuar o dominio do español e xustificar a subordinación do galego. Para fortuna histórica do coñecemento e da
contestación, unha escritora como Rosalía de Castro foi quen de rexistala e transmitila no
formato posíbel, o literario. É, para alén do seu inconmensurábel valor estético-patriótico
como fundadora da literatura galega contemporánea, quen dá fe notarial dunha fotograf ía sociolingüística na fase álxida do conflito. É, asemade, quen senta as bases para a súa
superación, obxectivo rigorosamente actual.
Las literatas. Carta a Eduarda[22]
Mi querida Eduarda: ¿Seré demasiado cruel, al empezar esta carta, diciéndote que
la tuya me ha puesto triste y malhumorada? ¿Iré a parecerte envidiosa de tus talentos, o brutalmente franca, cuando me atrevo a despojarte, sin rebozo ni compasión,
de esas caras ilusiones que tan ardientemente acaricias? Pero tú sabes quién soy,
conoces hasta lo íntimo mis sentimientos, las afecciones de mi corazón, y puedo
hablarte.
No, mil veces no, Eduarda; aleja de ti tan fatal tentación, no publiques nada y
guarda para ti sola tus versos y tu prosa, tus novelas y tus dramas: que ése sea
un secreto entre el cielo, tú y yo. ¿No ves que el mundo está lleno de esas cosas?
Todos escriben y de todo. Las musas se han desencadenado. Hay más libros que
arenas tiene el mar, más genios que estrellas tiene el cielo y más críticos que hierbas
hay en los campos. Muchos han dado en tomar esto último por oficio; reciben por
ello alabanzas de la patria, y aunque lo hacen lo peor que hubiera podido esperarse,
prosiguen entusiasmados, riéndose, necios felices, de los otros necios, mientras
los demás se ríen de ellos. Semejantes a una plaga asoladora, críticos y escritores
[22] Seguimos a edición que realizamos para ROSALÍA DE CASTRO: El caballero de las botas azules, “Lieders”, “Las literatas”, Sotelo Blanco edicións, Santiago de Compostela, 2006.
Vid. paxs. 94-99 e 505-514. Vid. así mesmo GARCÍA NEGRO, María Pilar: O clamor da rebeldía…, op. cit. na nota (16), páxs. 159-168.
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han invadido la tierra y la devoran como pueden. ¿Qué falta hacemos, pues, tú y yo
entre ese tumulto devastador? Ninguna, y lo que sobra siempre está de más. Dirás
que trato esta cuestión como la del matrimonio, que hablamos mal de él después
que nos hemos casado; mas puedo asegurarte, amiga mía, que si el matrimonio es
casi para nosotros una necesidad impuesta por la sociedad y la misma naturaleza,
las musas son un escollo y nada más. Y, por otra parte, ¿merecen ellas que uno las
ame? ¿No se han hecho acaso tan ramplonas y plebeyas que acuden al primero
que las invoca, siquiera sea la cabeza más vacía? Juzga por lo que te voy a contar.
Hace algún tiempo, el barbero de mi marido se presentó circunspecto y orgullosamente grave. Habiendo tropezado al entrar con la cocinera, le alargó su mano y
la saludó con la mayor cortesía, diciendo: “A los pies de usted, María: ¿qué tal de
salud?” “Vamos andando –le contestó muy risueña-, ¿y usted, Guanito[23]?” “Bien,
gracias, para servir a usted.” “¡Qué fino es usted, amigo mío! –añadió ella, creyéndose elevada al quinto cielo porque el barberillo le había dado la mano al saludarla y
se había puesto a sus pies-. ¡Cómo se conoce que ha pisado usted las calles de La
Habana! Por aquí, apenas saben los mozos decir más que buenos días.”
-¡Cómo se conoce que vienes de aquella tierra! –exclamé yo para mí-. Tú ya
sabes, Eduarda, cuál es aquella tierra…, aquella feliz provincia[24] en donde todos,
todos (yo creo que hasta las arañas) descienden en línea recta de cierta antigua,
ingeniosa y artística raza que ha dado al mundo lecciones de arte y sabiduría.
-¿Cómo no ha venido usted más antes? –le preguntó mi marido algo serio-. ¿No
sabía usted que le esperaba desde las diez?
-Cada cual tiene sus ocupaciones particulares –repuso el barbero con mucho
tono y jugando con el bastón-. Tenía que concluir mi libro y llevarlo a casa del impresor, que ya era tiempo.
-¿Qué libro? –repuso mi marido lleno de asombro.
-Una novela moral, instructiva y científica que acabo de escribir, y en la cual
demuestro palpablemente que el oficio de barbero es el más interesante entre todos los oficios que se llaman mecánicos y debe ser elevado al grado de profesión
honorífica y titulada, y trascendental por añadidura[25].
Mi marido se levantó entonces de la silla en que se sentara para ser inmolado,
y cogiendo algunas monedas, se las entregó al barbero, diciendo:
[23] Rosalía utiliza a “gueada” (“prólogo” inevitábel da gheada) como marca de deserción do galego, tal e como acabamos de comprobar en “El cadiceño” (vid. nota 9) .
[24] Marcelina, a crioula, que se gaba constantemente da beleza e superioridade da súa terra, é, en
El caballero de las botas azules, a concreción desta personaxe.
[25] Cfr. a discusión contida en El caballero de las botas azules, na clase media aspirante a “aristocracia incipiente”, sobre a prevalencia das respectivas profisións dos proxenitores das rapazas
casadeiras (vid. cap. XIII desta novela), a cada cal máis necesario e fundamental para a sociedade.
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-Hombre que hace tales obras no es digno de afeitar mi cara –y se alejó riendo
fuertemente; pero no así yo, que, irritada contra los necios y las musas, abrí mi
papelera y rompí cuanto allí tenía escrito, con lo cual, a decir verdad, nada se ha
perdido.
Porque tal es el mundo, Eduarda: cogerá el libro, o, más bien dicho, el aborto
de ese barbero, a quien Dios hizo más estúpido que una marmota, y se atreverá a
compararlo con una novela de Jorge Sand.
-Yo tengo leídas muchas preciosas obras –me decía un día cierto joven que se
tenía por instruido-. Las tardes de la Granja[26] y el Manfredo [27]de Byron; pero,
sobre todo, Las tardes de la Granja me han hecho feliz.
-Lo creo –le contesté y mudé de conversación.
Esto es insoportable para una persona que tenga algún orgullo literario y algún
sentimiento de poesía en el corazón; pero sobre todo, amiga mía, tú no sabes lo
que es ser escritora. Serlo como Jorge Sand[28] vale algo; pero de otro modo,
¡qué continuo tormento!; por la calle te señalan constantemente, y no para bien,
y en todas partes murmuran de ti. Si vas a la tertulia y hablas de algo de lo que
sabes, si te expresas siquiera en un lenguaje algo correcto, te llaman bachillera,
dicen que te escuchas a ti misma, que lo quieres saber todo. Si guardas una prudente reserva, ¡qué fatua!, ¡qué orgullosa!; te desdeñas de hablar como no sea
[26] Tradución española de Les soirées de la chaumière (1794), do escritor francés François Guillaume Ducray-Duminil (1761-1819). O título completo era Las tardes de la granja o Las
lecciones del padre. Don Palemón, o cabeza de familia, instrúe a seus fillos varóns e aos amigos
destes nas virtudes precisas para preparar un bon futuro e, sobre todo, casar con mulleres
que sexan boas esposas e nais. Estes son, por exemplo, os versos que encabezaban unha das
leccións: “En pleno día y llevando / encendida su linterna, / la amistad sencilla y tierna, / iba el
cínico buscando. / Y de este modo probando / esta terrible verdad: / que es tan raro una amistad / hallar desinteresada / como encontrar hermanada / la luz con la oscuridad”. Após dous
anos de virtuosas leccións, os mozos medraron e todos casaron moi ben, tiveron moitos fillos
e engrandeceron o seu patrimonio, grazas ao herdo proprio e ao das boas mulleres con que
matrimoniaran. Calcúlese, para quen coñecese esta obra, a hilaridade que podía causar a súa
“alineación”, por parte do xoven pedante, co Manfredo, de Byron, poema dramático, na liña do
Fausto de Goethe e claro inspirador de El diablo mundo de Espronceda. Pardo Bazán reférese
a aquel autor no cap. VIII de La cuestión palpitante (1883), que titula “Los vencidos”, onde
fai inventario dos escritores franceses que recomezaron a escreber após o Terror. Entre eles,
Ducray-Duminil “contó a la juventud patéticos sucesos, novelas donde la virtud perseguida
triunfaba siempre en última instancia” (vid. PARDO BAZÁN, Emilia: La cuestión palpitante,
ed. Anaya, Salamanca, 1970, 2ª ed., páx. 84).
[27] Vid. nota anterior.
[28] Jorge [George] Sand (era común, no XIX, a españolización dos nomes proprios dos escritores), pseudónimo de Aurore Dupin (1804-1876), célebre polas súas novelas e intervencións
públicas. Rosalía cítaa en varios lugares (vid., por exemplo, o prólogo de La hija del mar, onde
aparece aludida como a autora de Lélia).
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con literatos. Si te haces modesta y por no entrar en vanas disputas dejas pasar
desapercibidas las cuestiones con que te provocan, ¿en dónde está tu talento?; ni
siquiera sabes entretener a la gente con una amena conversación. Si te agrada la
sociedad, pretendes lucirte, quieres que se hable de ti, no hay función sin tarasca.
Si vives apartada del trato de gentes es que te haces la interesante, estás loca, tu
carácter es atrabiliario e insoportable; pasas el día en deliquios poéticos y la noche
contemplando las estrellas, como Don Quijote. Las mujeres ponen en relieve hasta
el más escondido de tus defectos y los hombres no cesan de decirte siempre que
pueden que una mujer de talento es una verdadera calamidad, que vale más casarse con la burra de Balaam[29], y que sólo una tonta puede hacer la felicidad de
un mortal varón.
Sobre todo, los que escriben y se tienen por graciosos, no dejan pasar nunca
la ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines
de sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean los del criado. Cosa fácil era para
algunas abrir el armario y plantarle delante de las narices los zurcidos pacientemente trabajados, para probarle que el escribir algunas páginas no le hace a todas olvidarse de sus quehaceres domésticos, pudiendo añadir que los que tal murmuran
saben olvidarse, en cambio, de que no han nacido más que para tragar el pan de
cada día y vivir como los parásitos.
Pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo, y éste es un nuevo escollo que debes temer, tú, que no tienes dote.
Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote en lo que vales, despreciar necias y aun erradas preocupaciones; pero… ¡ay de ti entonces!, ya nada
de cuanto escribes es tuyo, se acabó tu numen, tu marido es el que escribe y tú la
que firmas.
Yo, a quien sin duda un mal genio ha querido llevar por el perverso camino de
las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos. Por lo que
a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para
hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno o malo, todo es suyo; pero sobre todo lo
que les parece menos malo, y no hay principiante de poeta ni hombre sesudo que
no lo afirme. ¡De tal modo le cargan pecados que no ha cometido! Enfadosa preocupación, penosa tarea, por cierto, la de mi marido, que costándole aún trabajo escribir para sí (porque la mayor parte de los poetas son perezosos), tiene que hacer
además los libros de su mujer, sin duda con el objeto de que digan que tiene una
esposa poetisa (esta palabra ya llegó a hacerme daño) o novelista, es decir, lo peor
que puede ser hoy una mujer.
[29] Balaam, o adiviño, aparece na Biblia (no cuarto libro do Pentateuco, “Números”, 22) como
requerido por Balaq, o rei de Moab, para que maldixese aos israelís, acampados nesta terra.
A burra de Balaam “obedece” as ordes do anxo de Yahvéh, que non consente a maldición dos
fillos de Israel, a quen Balaam, finalmente, abenzoa.
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Ello es algo absurdo si bien se reflexiona, y hasta parece oponerse al buen gusto
y a la delicadeza de un hombre y de una mujer que no sean absolutamente necios…
Pero ¿cómo cree que ella pueda escribir tales cosas? Una mujer a quien ven todos
los días, a quien conocen desde niña, a quien han oído hablar, y no andaluz, sino
lisa y llanamente como cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a ellos no
se les han pasado nunca por las mientes, y eso que han estudiado y saben filosofía,
leyes, retórica y poética, etc.?... Imposible; no puede creerse a no ser que viniese
Dios a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en Madrid! Pero ¿aquí mismo?... ¡Oh!...
Todo esto que por lo general me importa poco, Eduarda, hay veces, sin embargo, que me ofende y lastima mi amor propio, y he aquí otro nuevo tormento que
debes añadir a los ya mencionados.
Pero no creas que para aquí el mal, pues una poetisa o escritora no puede vivir
humanamente en paz sobre la tierra, puesto que, además de las agitaciones de su
espíritu, tiene las que levantan en torno de ella cuantos la rodean.
Si te casas con un hombre vulgar, aun cuando él sea el que te atormente y te
oprima día y noche, sin dejarte respirar siquiera, tú eres para el mundo quien le
maneja, quien le lleva y le trae, tú quien le manda; él dice en la visita la lección que
tú le has enseñado en casa, y no se atreve a levantar los ojos por miedo a que le
riñas, y todo esto que redunda en menosprecio de tu marido no puede menos de
herirte mortalmente si tienes sentimientos y dignidad, porque lo primero que debe
cuidar una mujer es de que la honra y la dignidad de su esposo rayen siempre tan
alto como sea posible. Toda mancha que llega a caer en él cunde hasta ti y hasta
tus hijos, es la columna en que te apoyas y no puede vacilar sin que vaciles, ni ser
derribada sin que te arrastre en su caída.
He aquí, bosquejada deprisa y a grandes rasgos, la vida de una mujer literata.
Lee y reflexiona; espero con ansia tu respuesta.
							—Tu amiga, Nicanora.
Paseándome un día por las afueras de la ciudad hallé una pequeña cartera que
contenía esta carta. Parecióme de mi gusto, no por su mérito literario, sino por la
intención con que ha sido escrita, y por eso me animé a publicarla. Perdóneme la
desconocida autora esta libertad, en virtud de la analogía que existe entre nuestros
sentimientos.

Máis dun elemento de conexión, como veremos, ten esta peza coa que acabamos de
examinar. Figura nas páxinas 56-58 do Almanaque… , sete antes do artigo de José María
Castro Bolaño (advogado, deputado conservador, vicepresidente da Deputación de Lugo,
colaborador en prensa…) titulado “Educación de la mujer” (nas páxinas 65-68). Nel, o
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autor enf ía todo un rosario de recomendacións pedagóxico-morais para orientar debidamente a educación das rapazas. Salienta como un erro,
aunque no tan común por fortuna, el empeño de dar a la mujer una educación científica. No hay medio más seguro para inspirarle desapego y hasta horror a los cuidados
domésticos, que son precisamente su destino providencial en el seno de la familia.
Estas mujeres rara vez son buenas esposas y buenas madres, y en general se hacen
insoportables por su pedantería; lo cual se explica fácilmente, porque teniendo pocas
ocasiones de lucir sus conocimientos, aprovechan la primera sin cuidarse de que sea
o no oportuna. Además, por una compensación en que es dudoso si el hombre gana
o pierde, a medida que se desarrolla la inteligencia, se apaga el sentimiento en que
tanto sobresale la mujer. Por piedad no despojéis de sus alas a este ángel del hogar,
agobiando su delicada cabeza con las abstracciones de la filosof ía, las discusiones ardientes de la política o con los estudios de la literatura. Dejadla ser mujer, y la veréis
a vuestro lado, dulce y afectuosa siempre, compasiva con el infortunio, valerosa en los
peligros y resignada en las desgracias de familia.
O autor traza, como se ve, todo un programa formativo, nas marxes, nas fronteiras
que delimitan o rol da boa muller, cunha franqueza-descaramento expositivo que non é
senón o outorgado pola seguranza e a comodidade da ortodoxia dominante neste terreo,
quer de xinea eclesiástica, quer de estirpe científica. É o sexismo rampante, a División Sexual do Traballo conveniente á reprodución do sistema: a dedicación doméstico-familiar
definida como irrenunciábel para o sexo feminino (“providencial”) colide frontalmente
con calquer veleidade extravagante (literalmente: que circula por fóra e por cima deste
circuíto inexorábel). É, claro está, a definición do anxo do lar[30].
Sete anos antes, en 1858, Rosalía de Castro, no Álbum del Miño, publicara un artigo,
sob o título “Lieders”, que vén a ser a antítese completa do programa que descrebe Castro
Bolaño. A referencia de calidade do suxeito poético (a prosa deste manifesto ten traza
poética) é nada menos que Luzbel, o anxo máis belo e, asemade, o anxo rebelde, o que
ousou desafiar a autoridade divina, o contra-anxo, en definitiva, da ortodoxia católica.
Así se expresa, rehabilitándoo, o eu de “Lieders”:
Libre es mi corazón, libre mi alma, y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y
desciende hasta la tierra, soberbio como Luzbel y dulce como una esperanza[31].
Anxo do lar / demo: tal o dilema. A muller que quixera despoxar a súa feminidade da
castración canónica, habería de se apontar ao bando do proscrito. Non deixa de ter o seu
[30] Vid. ARMAS GARCÍA, op. cit. en (1), páxs. 272-275.
[31] Vid. ROSALÍA DE CASTRO: El caballero de las botas azules. “Lieders”. “Las literatas”, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 2006, páxs. 58-65 e 501-503, e GARCÍA NEGRO, María
Pilar: O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Sotelo Blanco, Santiago de
Compostela, páxs. 150-158.
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aquel humorístico, por isto, que sexan viciños, na mesma publicación e no mesmo número, tese e antítese tan marcadas e marcantes. A escritora, de por parte, como acabamos
de lembrar, xa sentara posición anos antes, no inicio do inicio da súa carreira literaria e
no mesmo ano, subliñamos, en que casa: eis o seu Non serviam! particular, para aviso de
proprios e estraños. Mais, na mesma época -tal e como informa Xosé Ramón Barreiro-,[32] o Liceo de Pontevedra submete a debate no curso 1857-58 o tema: “¿La influencia
de la mujer en la sociedad es mayor en la civilización moderna que lo fue en la antigua?”.
Na mesma onda, o Ateneo da Coruña, en 1859, abordará a seguinte cuestión: “¿Es la educación de la mujer uno de los elementos necesarios para la prosperidad de una nación?”.
Non nos admirará coñecer que neste último debate, Luís Rodríguez Seoane, amigo e
colega de Murguía e de Rosalía desde o tempo e as actividades do Liceo de la Juventud
compostelano, defenda sen dúbida a plena emancipación feminina. Mais non será esta
a posición maioritaria. Concorren para soster e reproducir a ortodoxia dominante tanto argumentos de filiación relixioso-eclesiástica como pretensamente científicos, ambos
expresados con idéntica fatalidade ou inexorabilidade: un decreto non escrito de xibarización das mulleres excluía da legalidade, da ortodoxia e tamén da ortopraxe as condutas
e as posicións ideolóxico-estéticas daquelas mulleres que ousasen saíren do carreiro. O
pensamento, a ciencia, para o home / o sentimento, o amor, para a muller. Conflúen nesta
dualidade mutiladora tanto vetustos reaccionarios como progresistas librepensadores.
Neste contexto escrebe Rosalía o seu ensaio.
Neste clima, a muller rebelde a estes presupostos maioritario-dominantes ten o vento de proa, claro está, e Rosalía de Castro é un bon exemplo de asumir este risco, de escolla libre e liberadora. Na verdade, a traxectoria de contestación rosaliana vén de atrás,
como xa indicamos, desde os inicios da súa carreira literaria, o que evidencia unha rectilínea e irrenunciábel vontade de exercer con todas as consecuencias a súa liberdade de
conciencia e, ao máximo posíbel, a súa liberdade de expresión, concedéndose un dereito
negado de facto e de iure e abrindo así unha fenda de enorme relevo cualitativo no universo da literatura e, por metonimia, na arena do público. Vímolo xa na prosa libérrima
de “Lieders”, mais podemos rastrexalo igualmente no prólogo da primeira novela, La hija
del mar (1859); na personaxe de Mara en Flavio (1861), alter ego parcial da escritora; no
poema “Eva” (1861), sen par nas letras contemporáneas; no explosivo protagonismo feminino de Cantares gallegos (1863); na denuncia da misoxinia en bruto do Conto (1864);
no cántico á independencia feminina que brilla na personaxe da Dª Isabel de Ruinas
(1866)[33]… A publicación de “Las literatas” (1865-66) opera, pois, como teoría explicativa
da praxe literaria. Escrito este discurso no ecuador, aproximadamente, da bibliograf ía ro[32] Vid. BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón: “Debates ideolóxicos e políticos entre 18461868”, Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo,
Consello da Cultura Galega-Universidade de Santiago de Compostela, t. III, 1986, páxs. 366367.
[33] Vid. “Estudo introdutorio” da nosa autoría no volume citado en (31), páxs. 15-144.
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saliana, da súa produción literaria, cobra valor de autorretrato así como de xustificación
retrospectiva e prospectiva asemade.
Contextualizámolo, desde logo, no discurso xeral que define a autopoética da escritora, de que son pezas rechamantes, para alén das citadas supra, dous paratextos senlleiros, os prólogos-ensaios que encabezan Cantares… e Follas novas e o quinteto inicial de
poemas que abren esta magna obra no seu Libro I, “Vaguedás”. Todo este discurso xustificativo, auto-lexitimador, lévanos da man á pergunta inevitábel, a detectarmos o porqué desta necesidade discursivo-expresiva. A resposta achámola na excepcionalidade do
perfil escollido pola escritora. Hai un super ego en construción, que as mulleres-Luzbel
deben deseñar. Non existen paradigmas referenciais no sistema, porque o que defenden e
practican remove mesmamente as bases deste sistema sexista. Este é o sub-texto en que
se move o ensaio que, en forma epistolar, a escritora redixe para deixar ben clara, no seu
presente e ad futurum, as súas señas de identidade. A só leitura deste texto habería de
valer, rotundamente, para desautorizar tanta incomprensión, tanto reducionismo, tanta
estupidez como abafaron a visión e comentario da súa obra. Mais, ao igual que no seu
tempo, a lousa do preconceito misóxino (en versión basta ou en versión sublimadora), o
que non concebe que UNHA MULLER sexa quen crear, en acto orixinal e fundante, un
pensamento-discurso estético proprio e singular, foi decisivo para labrar o ostracismo
que padeceu, os seus efeitos aínda chegan aos nosos días, a despeito de todas as evidencias textuais e analíticas.
Vexamos, pois, de sintetizar o seu contido e os recursos estilísticos de que se vale, no
seguinte decálogo-resumo:
1.- A forma epistolar abre e cerra o texto, asegurando a súa coherencia estrutural.
Ora, dous pormenores singularizan esta misiva: a rareza dos nomes de comunicante e
destinataria e mais o recurso a unha anónima terceira persoa, suposta autora da mesma,
que por casualidade a escritora tería atopado nunha carteira perdida no seu paseo. A
asinante, Nicanora (etimoloxicamente, “vitoriosa”) diríxese á súa amiga Eduarda (¿homenaxe póstuma a Eduarda Pondal, amiga real da escritora, falecida en 1853?) para disuadila
da vocación literaria. A pretensa autora da carta amosa nela afinidade completa cos sentimentos da transcritora, de modo e maneira que temos aquí estabelecido un xogo a tres,
que denota tanto a singularidade do oficio declinado en feminino como a necesidade de
a expresar en íntima e confiábel confidencia. Imponse a sororidade, como noutros textos
da escritora (diálogo en pé de igualdade tanto con suxeitos humanos como sobrenaturais): unha interlocución de muller a muller, inter-pares, de igual a igual, seica non posíbel ou dificultosa por fóra do proprio xénero. A baixa frecuencia dos nomes escolleitos é
correlato, claro está, da rareza social do oficio, da dificultade ambiental para lle conceder
á escritora a condición de tal. A invención do achado casual xoga a estabelecer unha
mediación calculada: o eu autorial opera por identificación coa descoñecida, non por
comparecencia directa, isto é, o papel real da escrita feminina libre móvese entre a elocuencia e o silencio, entre o público e o clandestino, entre o necesario e o azaroso, entre
o socialmente existente e o conquistábel como tal. Non é unha redundancia, non posúe
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lexitimidade en por si. Só na confidencia a escritora é quen de revelar os datos obxectivos dunha situación que o sistema nunca admitiría desvendar como tais. A escritora
precisa desdobrarse nun outro eu para poder obxectivar unha situación que non goza
do menor amparo sociopolítico. Fala a rara, a marxinal, a que ousa definirse a si mesma,
desmarcándose da sempiterna definición do elemento superior, para xerar ela propria o
seu perfil. E vaino facer con toda a elocuencia. Naturalmente, ese outro “eu” inventado,
Nicanora, esa descoñecida, é metonimia e é metáfora da ignorancia ou do silenciamento
en que se quer sumir o oficio literario feminino.
2.- O humor e a ironía reinan por todo o texto. Fillos dunha escolla estilística ben
cara á autora e recorrente en toda a súa obra, marcan aquí un trazo ben relevante. Non se
trata dun alegato á defensiva, moito menos dun texto de severa autodefensa ou de compunxida autocompaixón. A escritora retrátase retratando o outro, un dos métodos máis
intelixentes de reforzar a propria identidade. Quen é o outro? O barbeiro, ex-emigrante
(de novo, o motivo tratado en “El cadiceño”), cheo de fachenda non menor do que a súa
ignorancia; o rapaz petulante que se dá de letrado e sabido diante da mesma escritora; a
proliferación de escritores e de editores venais e banais; os que negan a autoría feminina,
atribuíndolle ao home a invención e a propriedade intelectual do que ela asina; as mulleres alienadas, que non dan recoñecido o valor dunha conxénere que se afasta do papel
sociomoral imposto para o seu sexo; os varóns cheos de suficiencia prontos a alcumar
de “bachillera” ou orgullosa á muller que posúe coñecementos ou saberes que entran
en competencia co monopolio masculino; os pasmóns colonizados dispostos a admirar
calquer figura de fóra da Galiza encanto nega o menor creto á membro do endogrupo…
3.- Ao igual que “El cadiceño”, estoutro texto tamén presenta mestura xenérica: formalmente epístola, contén un relato no seu interior, inclúe un anaco autobiográfico, ten
traza de ensaio e, asemade, de crónica social encerrada nos limites espaciais dun artigo.
De novo non lle acae en absoluto a cómoda e simplista catalogación de “costumista”,
porque vai moito máis alá de resgatar usos sociais contrastivos co standard dominante
(burgués) do XIX. Na realidade, nada do creativo-intencional rosaliano ten a ver co cultivo desta modalidade literaria que tanto éxito acadou nas letras españolas do oitocentos.
Máis ben, no ideolóxico-moral a produción rosaliana é a súa antítese. O diálogo interxenérico ou a libre combinatoria de formatos ou modalidades literarias é unha constante na
obra toda da escritora, tanto na poesía como na prosa. Naquela, atopamos mini-obras de
teatro, diálogos dramáticos, reflexión filosófica, narrativa… Na segunda, a escritora aproveitará o espazo da novela para exteriorizar, a través dunha ficción ad hoc, unha visión
do mundo, un modelo social alternativo, unha sociomoral en definitiva, abertamente
contestatarias do burgués dominante, e sempre cunha transversalidade irrenunciábel: a
dignificación, a defensa da patria galega.
4.- O retrato psicosociolóxico é perfeito e funciona a varias bandas. A invisibilidade
feminina (o barbeiro vai “vender” o seu produto letrado perante unha escritora!: a superioridade da autoría masculina supera calquer evidencia). A petulancia do rapaz que
se cre instruído e saca a pasear o seu recital de ignorancia. A reacción social negativa
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sobre e contra o papel da escritora, inadmisíbel en calquera das súas versións, opte polo
silencio discreto ou pola intervención social: a condena está previamente decretada. A
indiferenza ou hostilidade do endogrupo, que endexamais admitirá, colonizadamente,
que unha dos seus se diferencie por mérito e distinción do resto. A negativa a estimar
que unha “Eva” poda existir e ser autónoma sen o concurso e o permiso do “Adán”
correspondente. O pouso inevitábel, en fin, dos ciúmes e da envexa como motores da
crítica social.
5.- A reputación posíbel está directamente vinculada á capacidade económica, á
existencia de patrimonio ou de rendas acompañantes da vocación. Comunicante e destinataria da misiva non posúen dote de seu; han de se valeren coas súas e exclusivas armas intelectuais. George Sand funciona como referencia de valor admitido, por europea
(francesa), afamada, presente na mediática española e excepción consentida. Nada disto
opera para cunha compatriota que, por non clasista, non desdeña falar con calquera.
É inadmisíbel, porque remove os cimentos do asentado auto-odio, en virtude do cal o
progreso para os nativos só pode vir da imitación ou da identificación co dominante
español.
6.- O suxeito real do relato, o alter ego da escritora, xa ten pecado abondosamente.
Con anterioridade a este texto, xa se desempeñara como novelista (“lo peor que puede ser
hoy una mujer”), como poeta de marca ou selo intransferíbel, como narradora. A transgresión é múltipla e os seus efeitos multifactoriais, como muller, como escritora, como
galega. Non hai en absoluto propósito de emenda. A expiación do pecado non existirá.
Exame de conciencia, confisión laica, asunción dos proprios actos, penitencia social que
se debe pagar como prezo da insubmisión.
7.- Fica á vista a hipocrisía do proprio sistema, disposto a flexibilizar as súas normas
só se acata tacitamente o degredo: “Reservado o dereito de admisión”. Outórgase a concesión con tal de que non se practique nas súas consecuencias, tal e como a escritora xa
advertira no prólogo da súa primeira novela: “… y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas
de libertad al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX”. Non estará de máis lembrar
que escritoras que seguiron a estratexia da adaptación si gozaron de renome e de certa
retribución social no seu tempo, por moito que a posteridade as teña esquecido. Tal é o
caso, por exemplo, de Mª del Pilar Sinués[34] (Zaragoza, 1835-Madrid, 1893), autora dun
cento de novelas e directora entre 1864-69 de El Ángel del Hogar, cabeceira ben elocuente
xa do seu contido e finalidade estabilizadora. Se a escritora -como é o caso que comentamos- se apontar á estratexia da ruptura, nengunha benzón provirá do sistema que se
cuestiona e denuncia: “Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que
sienten y lo que saben”, tal e como denuncia no remate do prólogo mencionado.
[34] Cóntase como anécdota que, cando recebía visitas no seu domicilio, tiña sempre a man un
labor de costura ou bordado, para simular que estaba dedicándose a esta feminina ocupación:
ser escritora non podía anular de nengún xeito a feminidade esencial.
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8.- A literatura incorpora así unha virtude terapéutica. É a vía de exercer xustiza
poética, a resposta posíbel a unha marxinación-ignominia sociopolítica que, no caso galego, aumenta a soidade de quen a padece, pois non hai clase ou grupo social que ampare
as actitudes e as decisións da transgresora. “As literatas”, de por parte, comunica significativa información autobiográfica: xa en vida a escritora padece a atribución a seu home,
Murguía, do por ela ideado e escrito. Tal dependencia, tal subordinación, que afinca as
súas raíces no máis rancio e reaccionario pozo machista, está na base dunha liña crítica
que endexamais admitiría a ecuación xenio orixinal = muller galega. Mais non perdamos
de vista que a escritora utilizou o plural solidario, non o singular, para titular esta peza.
Hai padecemento individual, mais o retrato atinxe ao colectivo.
9.- Na liña da tese de “El cadiceño”, e incorporando ademais a expresión do conflito
xenérico, da tensión masculino / feminino, o artigo pon o dedo na ferida dunha fonda
alienación social como a descrita naquel texto: “Pero ¿cómo cree que ella [cursiva do orixinal] pueda escribir tales cosas? Una mujer a quien ven todos los días, a quien conocen
desde niña, a quien han oído hablar, y no andaluz [subliñado noso], sino lisa y llanamente
como cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a ellos [cursiva do orixinal] no se
les han pasado nunca por las mientes, y eso que han estudiado y saben filosof ía, leyes, retórica y poética, etc.?[35]... Imposible; no puede creerse a no ser que viniese Dios a decirlo.
¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en Madrid! Pero ¿aquí mismo?... ¡Oh!...”. A tipograf ía particular de ambos pronomes, o de 3ª persoa feminino e o da 6ª persoa masculino,
ella / ellos, marca perfeitamente o confronto axiolóxico e social. Hai un conflito nacional
(o desprezo do proprio; a estima do alleo, concretado no español “andaluz” como en “El
cadiceño”)) e hai un conflito xenérico (o desprezo do traballo intelectual feminino).
10.- Finalizamos esta aproximación a “Las literatas” cun apontamento intertextual.
Xa nos referimos ao contexto editorial en que se insería esta peza rosaliana, sete páxinas
antes do sisudo artigo “Educación de la mujer”, de Castro Bolaño. Tal semella que a escritora tivese noticia do mesmo e non perdese a oportunidade de o contestar contundentemente, mais coa distancia que o humor facilita. Coñecérao ou non, é o certo que o seu
constitúe a máis rotunda e valente contradición non só do seu colega de revista senón, en
[35] Palabras que están na mesma liña das que a escritora coloca no monólogo interior do fidalgo
despoxado dos seus bens, a terceira “ruina” da novela homónima, Ruinas (1866): “¡Así! Miradme de reojo, pícaros ladrones de mi hacienda, que yo espero que me las habéis de pagar y que
llegaréis a saber lo que es la indigencia como yo lo sé ahora. Estoy estudiando leyes, sí; no hay
que reírse, pues mi inteligencia no crecería más con haber penetrado, como muchos otros,
en la gran universidad compostelana. Infinitos conozco que han oído allí en vano, por largos
años, pomposos discursos, saliendo tan torpes al fin de su carrera literaria como si jamás
hubiese llegado hasta ellos una sola palabra de ciencia”. Esta mención á universidade, segundo
informa Mauro Armiño (editor da Obra Completa; Akal, Madrid, 1980, t. 3, páxs. 7, 285 e
293), foi suprimida pola man de Murguía ou por outra man censora con vista á edición da
obra completa da escritora, e reposta por este editor. Igualmente, figura tal cal nas outras dúas
edicións que manexamos, a de Armando Cotarelo Valledor (A Coruña, 1928) e a da colección
“Novelas y cuentos” (Madrid, 1943).
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xeral, de toda a ideoloxía dominante no que toca á conceptualización do sexo feminino.
Ora, coa difusión actual dun poema de Camilo Castelo Branco, titulado exactamente
“As literatas”, ábrese a porta á hipótese de, en sendo coñecido pola nosa escritora, o seu
artigo tivese tamén o valor dunha resposta a tal carga de misoxinia como a que encerra
o poema camiliano. Foi a escritora Marica Campo quen o seleccionou para pór de relevo
a relación antitética do texto rosaliano verbo do poema do portugués: “Calquera que ler
“As literatas” de Camilo Castelo Branco, un poema de Folhas caídas, apanhadas na lama,
evocará decontado “Las literatas. Carta a Eduarda” (1865), de Rosalía de Castro. Poucas
veces dous textos están tan cerca e, asemade, tan lonxe”[36]. O poema non as ten a elas, as
literatas, como destinatarias dos seus deostos, senón aos pais:
Pais de família, híbridos caturras,
Escrevo para vós! Se tendes filhas,
Com sestro maçador de fazer versos,/
Dai-lhes pra baixo, como eu dou nas minhas!,
para que, arrincando a planta de raíz, impidan que as súas fillas se dediquen ao oficio
para o que non teñen, segundo el, aptitudes, e que supón, aliás, abandono das tarefas si
asignadas ao seu sexo: esposo, fillos, cuidado da casa, costura… O escritor non aforra
exemplos na súa imprecación:
Não tendes uns fundilhos nas celouras?
Não tendes roto o calcanhar da peúga?
Não tendes uma estriga, un fuso, e roca?
Mandai-as trabalhar; dai-lhe a ciência
Precisa para o rol da roupa suja
[…]
Quem é o parvo que esposar-se queira
Com literata alambicada e chocha?
E remata, en clausura circular:
Pais de família, vossas filhas falam
Italiano, francês, galego, ou turco?
Dai-lhes pra baixo como eu dou nas minhas.
Non por casualidade, a escritora inclúe no seu texto a seguinte mención: “… los que escriben y se tienen por graciosos, no dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las mujeres
deben dejar la pluma y repasar los calcetines de sus maridos, si lo tienen, y, si no, aunque
sean los del criado”. O escritor portugués tiña, de certo, obsesión co tema. Acudíndomos
[36] Vid. CAMPO, Marica: “As literatas” (1854). Camilo Castelo Branco”, en GARCÍA NEGRO, M.
Pilar [ed.]: No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal, Alvarellos Editora,
Santiago de Compostela, 2015, páxs. 81-88.

150 ANOS DE DÚAS PEZAS FUNDAMENTAIS DE ROSALÍA DE CASTRO...

67

á obra onde figura este poema, lemos un outro, “Elogio fúnebre”[37], dedicado “A uma
dama, prodígio de fecundidade, que dá a luz três romances, por semana, nos jornais do
Porto”, con versos coma estes:
Não lucrara mais a pátria,
E lucraras tu também,
Se fiasses numa roca,
Com primor, a maçaroca,
Que desprezas, com desdém?
Não te fora mais airoso
Bispontar bem uns fundilhos
Para, em tempo competente,
Um remendo pór decente
Nas cuecas dos teus filhos?
Os argumentos sexistas, brutalmente ofensivos na súa basta misoxinia, como se ve, son
tan modernos como os que utiliza Fray Luis de León en La perfecta casada (1582). E non
despreza aventurar cal for o futuro, con toda a carga da burla e da caricatura:
Acredito seja um dia
A mulher emancipada;
Há-de então ser regedora
Escrivã e contadora,
Eleitora e deputada.
Nesse tempo, se existisses,
Tendo em vista essa perícia
Com que ostentas teu saber,
Que lugar podias ter?
Eras cabo de polícia.
O anti-feminismo do escritor é realmente obsesivo, evidenciado mesmo cando se ocupa
do comentario do libro da Condesa Ratazzi Portugal à vol d´oiseau. Portugais et Portugaises: “Eu, criado no velho noticiário, tendo de anunciar o produto duma dama dado à
luz, antes quisera, em vez dum livro bom, anunciar um menino robusto”[38], o mellor ou
único parto que cabe ás mulleres ter. En fin, a estatura rosaliana, á luz destes textos, a
ponta do icebergue máis aguda de todo o compacto bloco segregador, racista, para coas
mulleres, aínda medra máis ao calibrarmos o valor e a profundidade da ruptura que acometeu, tal e como sintetiza Marica Campo: “O furacán Rosalía, que irrompe con tanta
forza como intelixencia para conmover os alicerces do sistema patriarcal estabelecido,
[37] Vid. CASTELO BRANCO, Camilo: Obras completas, Vol. X, Lello&Irmão-Editores, Porto,
1989, páxs. 741-742.
[38] Vid. op. cit. na nota anterior, Vol. XVII, páxs. 103-113.

68

MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

cobra, se cabe, maior dimensión cando o cotexamos co pensamento imperante a aquela
altura. A coraxe da autora faise máis patente téndomos en conta aquel clima social e intelectual tan pouco propicio á intervención pública das mulleres”[39].

Conclusión
Ambos textos de Rosalía de Castro cumpren unha das variábeis fundamentais que definen os clásicos con vontade de permanencia: a súa vixencia, o seu diálogo co presente.
Na súa vertente cronística, reflicten unha atmosfera sociolóxica que revela por parte da
escritora grande atención ao devir da súa terra e do seu tempo, mais o seu plantexamento ultrapasa aquela circunstancia, o motivo inicial. Detecta fenómenos que afincan as
súas raíces na historia e cuxas consecuencias chegan aos nosos días. En “El cadiceño”, a
perspicacia da cronista identifica un dos macro-definidores da historia contemporánea
da Galiza, a emigración, auténtico factor de desestruturación e de desestabilización, que
ela contemplará na súa dupla dimensión: no drama dos que marchan e no drama das que
fican. Para alén desta óptica das dúas faces do mesmo fenómeno, incorporará, como fai
neste relato, unha nova perspectiva: a consideración dos efeitos negativos que o retorno
provoca na sociedade de orixe. Trátase dunha retroalimentación que aumenta elefantiasicamente unha autoestima xa baixo mínimos como ponto de partida. Se, como reza o
refrán, non hai pior cuña que a da propria madeira, que sexan membros do endogrupo
os encargados de reforzar e afincar o auto-odio agrava extraordinariamente o problema
da identidade, da pertenza asumida como inferioridade manifesta. As vítimas, en fin,
convertidas en capataces da súa propria desfiguración.
“As literatas” pon o dedo na ferida dun outro macro-asunto, de vellísima raigaña
histórica -a misoxinia, o sexismo- mais circunstanciado no presente da escritora e con
aplicación concreta a un subconxunto, o das literatas. O feminismo preclaro de Rosalía de Castro é transversal a toda a súa obra, e a conciencia sobre a ruptura que aquela
significaba, a respeito dos patróns impostos para o sexo feminino, constitúe a cerna da
súa identidade artística. Tan é así que a cédula de presentación, as credenciais con que
comparece de novo á opinión pública na súa obra definitiva, Follas novas (1880), máis
de vinte anos após irromper por vez primeira na arena literaria, reincidirán de novo e
sen desmaio na súa excepcionalidade, na súa singularidade, proclamada desta volta a
través da pergunta retórica que permite a poesía: Daquelas que cantan as pombas i as
frores, / todos din que teñen alma de muller. / Pois eu que n´as canto, Virxe da Paloma,
/ ¡ai!, ¿de que a terei? O eu autorial recoñécese igual de raro que aquela “Nicanora” ou
aquela “Eduarda” de quince anos atrás. A grave interpelación fica en pé, en digna e firme
denuncia de todos os axentes da discriminación e da subordinación femininas: filósofos,
teólogos, poderosos, gobernantes, escritores, burgueses abastados… Son os “hipopótamos” de Ruinas. Son os “que tén fama de honrados na vila” de “A xusticia pola man”. Son
os “fariseios” de “Tembra un neno no húmido pórtico…”.
[39] Vid. op. cit. na nota (36), páxs. 84-85.
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150 anos, en fin, de dúas pezas que non avellaron, que continúan vivas e incitantes
para o noso presente, onde non cesaron nen a asimilación do galego ao español nen a
discriminación do sexo feminino
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The non-fictional dimension of Rosalia’s prologues is applicable
to her articles and letters. On the other hand, her novels are
related to other subgenres, her novels are located in a border
area and open a way to enter in the ground of the not fiction.
It is revealing that many textual elements call into question
the typology of her works: Flavio is presented as a “non fiction
novel”, El caballero de las botas azules or El primer loco as “odd
short stories.” In a context in which the fact of writing was still
temerity for a woman, Rosalia found in creative writing, whether
in poetry or fiction, the channel to enter her thinking, and,
therefore, every essay is a powerful subtext of her production.
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A consideración de Rosalía como a primeira ensaísta da literatura galega non é, a día de
hoxe, unha cuestión novidosa, senón máis ben unha tese xa asentada. Non sorprenderá
a ninguén que lembremos aquí que a forte dimensión ensaística dos prólogos ás súas
obras poéticas en galego ten sido xa sinalada en repetidas ocasións e que constitúe, por
exemplo, o cerne do estudo de Pilar García Negro sobre a autora que foi merecente do
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais no ano 2010. Así pois, podemos afirmar que
a visión historiográfica tradicional, que vencellaba o nacemento do ensaio galego á Xeración Nós, foi sensibelmente matizada para recoñecer o papel inaugural e precursor de
Rosalía tamén no tocante ao asentamento dun discurso ensaístico galego.
A manifestación máis visíbel desta dimensión da produción rosaliá atópase, sen dúbida, nos limiares que abren Cantares gallegos e Follas novas, que, ademais, polo feito de
estaren escritos en galego, constitúen a primeira manifestación ensaística na nosa lingua,
como salienta, no comezo do seu ensaio, García Negro (2010: 16): “Cómpre retrotraer o
nacemento do ensaio, como xénero literario, ao século XIX e, concretamente, aos textos
prologais de Cantares gallegos (1863) e Follas novas (1880)”.
Mais a expresión das ideas e o pensamento atopou tamén unha canle especialmente
propicia nos artigos xornalísticos da escritora galega. Os problemas que estes implicaron
para Rosalía, desde as protestas de seminaristas en Lugo que impediron a publicación de
“El codio” (1864), ata as consecuencias derivadas das referencias á prostitución hospitalaria en “Costumbres gallegas” (1881), testemuñan a dificultade e os perigos que a escrita
non ficcional supoñía para esta autora polas circunstancias que a situaban, desde diversos
prismas, nunha posición de subalternidade. Se mesmo a escrita literaria entrañaba problemas e rexeitamentos, como a propia Rosalía sinala en “Las literatas”, maior ousadía implicaba a expresión directa do pensamento que supón calquera das vertentes do ensaio.
Rosalía foi moi consciente de todas estas cuestións, como demostra o recorrente
recurso á captatio benevolentiae e á retórica da modestia nos seus prólogos; mais iso
non impide que a pulsión do pensamento acabe rebordando de diversos xeitos, non só a
través dos limiares, auténticos manifestos e pezas argumentativas que, malia a súa brevidade, presentan as características arquetípicas do xénero; ou dos artigos publicados en
prensa, dos que pode, así mesmo, afirmarse o carácter ensaístico; senón tamén, de xeito
moi relevante, nos textos ficcionais en prosa. A inserción do pensamento no molde da
ficción serviría, parcialmente, como dique de contención contra os perigos dunha expresión explícita e non ficcional das ideas. A nosa pretensión nestas páxinas é focalizar a
análise nos textos en prosa ficcional de Rosalía e explorar neles o pulo ensaístico dunha
autora na que a forza do pensamento sobresae por riba dos moldes xenéricos.
A hibridación xenérica foi un dos trazos propiciados pola exaltación romántica da
liberdade, tamén no plano creativo, e foi, asemade, unha das manifestacións do carácter profundamente renovador e rupturista da escritora que nos ocupa. É revelador que
moitos elementos paratextuais cuestionen a tipoloxía dos seus propios textos: Flavio preséntase como un “ensayo de novela”; El caballero de las botas azules ou El primer loco
como “cuento extraño”; Ruínas subtitúlase “desdichas de tres vidas ejemplares”. Podería
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rastrexarse na prosa un subtexto dramático. O prólogo de El caballero de las botas azules (1867) ten unha innegábel dimensión teatral e igual fasquía dramática adquiren non
poucos monólogos e diálogos das novelas (Rosalía 1866: 25). Do mesmo xeito, o pulo
ensaístico, a expresión de ideas e a manifestación dun desexo de cambio social latexa
como subtexto na produción rosaliá. Nun contexto no que a escrita era de seu aínda unha
ousadía nunha muller (pero moito máis se esta se subtraía ao terreo da ficción literaria),
Rosalía atopou na escrita, poética ou novelística, a canle para inserir o seu pensamento,
polo que o ensaio constitúe un poderoso subtexto da súa produción.
Son diversas as formas nas que un texto ficcional serve para a expresión de ideas.
No plano máis abstracto, pode afirmarse que toda ficción é en si mesma unha proposta
de visión e interpretación do mundo e que revela, polo tanto, un posicionamento e unha
ideoloxía. As novelas de tese constitúen o caso máis extremo no que unha ficción pretende funcionar como argumento demostrativo dunha idea. Hai textos de Rosalía que,
sen inserírense no que podería chamarse novela de tese, están claramente ao servizo da
expresión de ideas. Isto acontece de xeito especial nos textos narrativos máis breves: Ruinas, “El cadiceño” e “Conto gallego”. Unha segunda manifestación da dimensión que nos
interesa atoparíase nos paratextos, xa sexa o prólogo de La hija del mar (1859), a única
das novelas que inclúe un limiar destas características, e que se asemella en contido e
intención ao dos poemarios galegos, ou ben noutros elementos paratextuais como citas
iniciais, notas ao pé de páxina ou digresións. En terceiro lugar, atopámonos cunha característica relativa á modalización que Rosalía comparte coas tendencias predominantes no
século XIX, a forte presenza do autor implícito, que propicia a expresión do pensamento
na prosa ficcional. Mesmo en relatos en terceira persoa e nos que o diálogo ocupa unha
parte substancial, como “El cadiceño” (1866) ou Ruinas (1866), os comezos e finais dan
lugar a unha primeira persoa que se fusiona, pola súa non correspondencia con ningunha
entidade diexética, coa voz autorial. A respecto de La hija del mar (1859) e Flavio (1861),
sinala Anxo Abuín na análise introdutoria ao primeiro tomo da súa edición das obras
completas de Rosalía:
En las dos primeras, procede esta perspectiva de un narrador que no se cansa de interrumpir el
curso de la historia con sus comentarios y digresiones en primera persona, que oculta con descaro
información básica para la comprensión de los acontecimientos, que dialoga constantemente con
el lector, que da entrada a abundantes interrogaciones, a dudas muy particulares; un narrador que,
suprimida toda distancia con los personajes, les deja manifestarse repetidas veces, siempre a través
de su riguroso filtro, en largos y bien ordenados monólogos (Abuín 1990: II-III).

Este crítico, en nota a unha das pasaxes de La hija del mar, afonda aínda nesta mesma idea, apuntando as incursións da autora e a subxectivización do relato, que conectan
coa tendencia romántica á efusión por parte do eu creador e lírico (Abuín 1990: 23).
Tamén Marina Mayoral (1986) atribúe a esta primeira novela unha forte imbricación coa
voz da propia autora:
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Por ello no nos puede extrañar que, aunque la novela está escrita en tercera persona, con un narrador neutro, omnisciente, Rosalía intervenga continuamente en el relato, para comentar, explicar,
interpretar a su lector o para entregarse a soliloquios de tono lírico, que constituyen los mejores
fragmentos de sus primeras novelas (Mayoral 1986: 343).

Tampouco pode esquecerse, neste sentido, aínda que a adscrición autorial das ideas
expresadas sexa neste caso sen dúbida máis problemática, a tendencia romántica a fusionar ese eu literario tan presente na narración coa propia cosmovisión dos personaxes:
“En Flavio, Mara, portavoz en esta ocasión de las ideas de Rosalía, explica en uno de
esos soliloquios lo que es la poesía” (Abuín 1990: III), segundo xa sinalara García Negro
(1986) en “Rosalía á luz de Mara”. Abundan nas novelas momentos nos que o discurso
argumentativo, a miúdo monologado ou tamén en ocasións en oposición dialéctica entre
personaxes (especialmente en El caballero de las botas azules, El primer loco e Conto
gallego), constitúe un espazo textual que, por esta dimensión argumentativa, se achega
aos trazos esenciais do ensaio como xénero. Non pode esquecerse, neste sentido, que o
xénero dialogado, como forma particular do ensaio que introduce a oposición dialéctica
de ideas, conta cunha longa tradición.
Na análise da tipoloxía dos discursos narrativos de Rosalía, José María Nadal (1886)
sinalara xa a forte tendencia á apreciación e expresión de xuízos: “En general, los narradores de las obras de Rosalía son omniscientes y muy proclives a apreciarlo todo” (Nadal
1886: 544). Hai, con todo, como analizou Marina Mayoral (1986), unha evolución, non
liñal nin uniformemente sostida, que contén unha progresión desde a subxectividade á
obxectividade narrativa. Mais unha narración na que se eliminan as inxerencias autoriais
como Conto gallego, que representaría a culminación desa obxectividade, segue a ter,
malia todo, unha fortísima carga ideolóxica.
O velo da ficcionalidade impón, cando o discurso se expresa a través dos personaxes
e das propias situacións narrativas, un grao máis de mediación. Ao longo da produción
de Rosalía pode apreciarse unha evolución ou cambio nas técnicas narrativas que fan que
en cada novela a dimensión ensaística (a expresión de ideas) se acomode a un ou outro
molde. Así, mentres que en La hija del mar (1859) é abrumadora a presenza da autora
implícita, esta debilítase en Flavio (1861) e entón é o monólogo sostido dalgún dos personaxes o que se converte en vehículo de reflexión e expresión do pensamento. No caso
extremo de Conto gallego a dimensión apreciativa redúcese drasticamente, deixando a
unha maior liberdade interpretativa e a un papel máis activo por parte do lector o xuízo
ideolóxico sobre o narrado.
Existe, daquela, no discurso narrativo de Rosalía un subtexto ou discurso ideolóxico que acompaña e xulga os acontecementos, constituíndo, así, unha expresión diseminada de ideas e de xuízos sobre o mundo. As cuestións que aparecen recorrentemente
permiten conformar unha constelación de temas e preocupacións que se ven, a miúdo,
apoiadas ou que acompañan as preocupacions que Rosalía expresou nos prólogos e mais
nos seus artigos xornalísticos. Cómpre, con todo, salientar que o pensamento de Rosa-
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lía non é simple nin unívoco, nin sequera naquilo que expresa dun xeito máis directo e
menos mediado pola ficción. A ironía, a ambigüidade e mesmo a contradición forman
parte importante dun estilo e un pensamento complexo, autenticamente dialóxico, e que
procurou, como defensa, cando menos dúas máscaras: a da ficción e a da ambigüidade e
a polifonía.
Do conxunto de procedementos ou vías de canalización do pensamento na prosa
ficcional, pretendemos privilexiar, na nosa análise, as incursións da autora implícita, que,
malia reducírense, desde unha presenza abrumadora en La hija del mar ata unha máis
contida en textos posteriores, permanecen de xeito constante, categórico e sumamente
significativo ao longo da produción narrativa, por ser a entidade fronteiriza entre a ficción e a non ficción. Desta análise pódense extraer unhas liñas de forza, uns temas que
concentran o foco temático e ideolóxico daqueles momentos onde a narración aparece
xulgada, comentada e ideoloxicamente analizada pola entidade que, no seo da ficción,
está máis próxima da entidade autorial.

A cuestión de xénero

Entre as diversas liñas de estudo arredor da obra de Rosalía, a feminista ten sido, nas
últimas décadas, unha das máis transitadas, produtivas e frutíferas. Pilar García Negro
(2010) centrouse neste aspecto á hora de analizar a dimensión ensaística da obra rosaliá.
Trátase dun asunto que Rosalía aborda insistentemente nos prólogos, a miúdo fusionado,
como en “Las literatas”, coa creación literaria e é tamén un dos temas centrais entre os
que suscitan inxerencias autoriais, apreciacións narratoriais, reflexións en monólogos de
personaxes centrais ou discusións dialécticas.
Algunhas das incursións da autora implícita están sexualmente marcadas, ao aludiren directamente á súa condición de muller: “La parábola es tan poética como verdadera,
y jamás se cansa de admirar su profundo sentido mi débil espíritu de mujer” (Rosalía
1961: 284). Paralelamente, tamén, nas frecuentes apelacións directas ao lector, se fan, ás
veces, restricións de xénero. Isto ocorre, de xeito moi explícito, en La hija del mar, onde
aparece unha exhortación directa para a modificación das políticas relativas á muller:
Hombres que gastáis vuestra vida al fuego devorador de la política, (...) ¡pero, por Dios no seáis
tan egoístas como los hombres que pasaron!... El día en que el mundo se eche en vuestros brazos,
acordaos de Esperanza..., es decir, ¡de la mujer débil, pobre, ignorante! (Rosalía 1859: 120).

A educación das mulleres, cuestión candente na época de Rosalía, recibe tamén a
súa atención. En El caballero de las botas azules (1867), a través do personaxe de Dorotea e a súa escola para nenas, dáse unha visión crítica sobre este tema. Dorotea expón
a Melchor a ignorancia de Mariquita como a mellor virtude que pode ter unha muller:
“Cieguita la tengo” (Rosalía 1967: 234). A súa formación resúmesenos así: “A los dieciséis
años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortograf ía, coser un
poco y jugar a los alfileres” (Rosalía 1967: 226). Por outra banda, o Duque de la Gloria
expón, ante as representantes da burguesía, unha defensa do traballo e da contribución
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social das mulleres, tomando como referencia a costura, única ocupación remunerada á
que podían dedicarse naquel entón:
Dicen que las mujeres no deben ser literatas ni politiconas, ni bachilleras y yo añado que lo que no
deben es dejar de ser buenas mujeres. Ahora bien, ninguna que no sepa hacer más que andar en
carretela, tumbarse en la butaca y decir que se fastidia, por más que sepa asimismo la equitación,
las lenguas extranjeras y vestirse a la moda, nunca será par mí otra cosa que un ser inútil, una figura
de cartón indigna de oír la más pequeña de mis revelaciones. Éstas sólo son dignas de ser confiadas
a cierta mujer hacendosa como la hormiga, semejante a mi bisabuela, aquella que era condesa e
hilaba en medio de sus doncellas (Rosalía 1867: 357).

En El caballero de las botas azules (1867) a Musa da novidade non só anuncia novos
tempos, novas estéticas e novas literaturas, senón que conforma, ela mesma, unha nova
muller (García Negro 2006: 170). A musa andróxina, definida polo home como marimacho, anfibio e abominación, representa unha fusión de xéneros, unha apropiación do que
ata entón fora privativo dos homes, e ante as acusacións e insultos responde: “Todo lo
que ha sido hecho es bueno, hombre eminente” (Rosalía 1967: 170).
En relación á cuestión de xénero, ocupa un lugar especialmente relevante a reflexión
sobre a presión social sobre as mulleres e as asimetrías nas relacións de parella. O personaxe de Mara, en Flavio (1861), é particularmente relevante neste sentido. Nun molde
dialéctico, en diálogo co protagonista masculino, Mara denuncia o comportamento dos
homes e o xuízo social que condena a muller e que doadamente a pode levar a situacións
de deshonra: “en un solo momento, con una sola palabra, destruís nuestra honra y nuestra felicidad, sin que hayáis establecido en favor nuestro ningún medio de reparación,
ni noble ni digna” (Rosalía 1861: 401). O propio argumento vén ser unha demostración
deste aserto. Flavio, descoñecedor das normas sociais —empréganse, para describilo, as
imaxes do salvaxe, de aí o sobrenome de Leopardo e de home-neno (Rosalía 1861: 496)—,
levado por un impulso romántico non sometido a ningunha regra, acaba provocando a
deshonra e a morte de Rosa e malinterpreta a actitude de Mara, ao xulgar falta de sentimento o que é, en realidade, unha máscara para protexerse ante a sociedade e deixarse
levar pola maledicencia nun final que traza certos paralelismos entre Mara e a Desdémona de Othello. Quizais a máis enfática defensa dunha igualdade de xénero, o máis claro
ataque á asimetría nas relacións de parella, se produce no seguinte diálogo entre Mara e
Luis:
¡Decid que queréis vernos esclavas y no compañeras vuestras; decid que de un ser que siente
y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes vanos, unas máquinas, ya risueñas, ya
plañideras y llorosas, que, a medida de vuestro deseo, estén alegres y canten al ruido de sus
cadenas, o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido! (Rosalía 1861: 499).

Mais se é Mara a que, en soliloquios e diálogos, desenvolve esta liña de reflexión ao
longo da novela, as valoracións da autora implícita, máis contida ca en La hija del mar,
veñen apoiar a visión de Mara coa súa voz: “Muchos hombres existen como Ricardo en el
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mundo, y, sobre todo, muchos maridos, que se atreven luego a quejarse de la desmoralización de sus esposas” (Rosalía 1861: 445). Tamén a visión do amor do personaxe aparece
expresada pola voz narratorial, que o define como un sentimento “poderoso como la
tempestad y pasajero como ella” (Rosalía 1861: 476).
En El caballero de las botas azules (1867), Mariquita, asustada ante a perspectiva de
que a obriguen a casar con Melchor, acode a unha vella muller en procura de consello. A
visión do matrimonio que esta lle dá comeza sendo ambigua e contraditoria para rematar
como abertamente negativa: “que si el matrimonio es cruz vale más andar sin cruz que
con ella” (Rosalía 1867: 228). A mesma metáfora, tan elocuente, para referirse ao matrimonio, reaparece en voz da autora implícita: “las unas cargan sobre sus hombros la pesada cruz del matrimonio” (Rosalía 1867: 287). Tamén a autora implícita apunta o distinto
lugar que o matrimonio ocupa nas vidas de homes e mulleres: “Los hombres se casan
muchas veces, se casan con la toga, con la política, con las ciencias, con la cartera de
ministro, mientras que las mujeres sólo se casan una vez en la vida” (Rosalía 1867: 360).
En El primer loco (1881), Luis expresa, no seu diálogo co máis racional Pedro, a súa concepción do amor dun xeito bastante demorado e desligándoo da súa propia experiencia
persoal, formulando a teoría dun xeito global: a paixón do amor, que é como o xérmolo da
vida, sería coma un impulso irrefreable, coma unha procura dun ideal que acabaría case
sempre en frustración, converténdose en enfermidade crónica que muda coa idade, pero
que nunca se calma, e que acaba levando a unha procura cíclica que cae finalmente no
desengano: “para huir desengañados en busca de otras y otras que hemos de abandonar
bien presto de la misma manera, ya doloridos y llenos de desaliento, aunque contumaces
siempre en el mismo pecado, ya cada vez menos sensibles a lo ideal y más encenagados
en lo impuro” (Rosalía 1881: 557). Observando a Luis, e os efectos que nel ten o amor
obsesivo por Berenice, Pedro compara o amor coa dependencia alcohólica: “No son por
eso menos ridículos los que el alado niño enloquece que los adoradores de Baco” (Rosalía
1881: 572). Os argumentos das novelas de Rosalía son, en non poucas ocasións, unha
ratificación desta teoría sobre o amor: tanto Flavio como Luis son amantes hiperbólicos,
románticos, que caen na idealización radical do obxecto amado e ambos acaban vivindo
as relacións sexuais de xeito destrutor e degradado. Rematan, de feito, provocando a
destrución e o sufrimento de mulleres que os aman (Rosa, no caso de Flavio; Esmeralda no de Luis). E tanto Mara como Berenice son conscientes desta evolución do amor:
Mara preséntase, desde o comezo, como unha escéptica que, coñecedora da falsidade
de Ricardo, desconf ía do sentimento amoroso e teme o resultado que finalmente acaba
producíndose; Berenice tamén expresa esa visión non idealizada: “Ahora soy yo la que te
deja; mañana es posible que fueses tú el que me dejases a mí; desde que hay hombres en
la tierra ha sucedido siempre lo mismo” (Rosalía 1881: 582).
En El caballero de las botas azules (1867), ademais dunha nova estética e unha nova
literatura, apúntase, tamén, o xurdimento dunha nova muller cando a Condesa Pampa
clama por un novo modo de vivir as relacións amorosas: “la misma Italia ha perdido su
tan renombrada originalidad en materia de amores y una imaginación ambiciosa y se-
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dienta de algo nuevo apenas encuentra a dónde volver los ojos” (Rosalía 1867: 250). Mais
esta atópase coas barreiras sociais: “para nosotras, que somos ricas y bellas, no es victoria
la de una conquista. ¿Y cómo ha de serlo si ellos son los que triunfan y nosotras las que
nos rendimos? La sociedad que los hombres han hecho a su gusto hasta nos prohíbe
pensar...” (Rosalía 1867: 252).
O século XIX foi o momento clave na incorporación da muller á escrita literaria
e mudou o papel social da muller como consecuencia das novas circunstancias xeradas pola industrialización. Rosalía viviu de xeito agudamente consciente este momento
histórico e expresou en numerosas ocasións e en diversos textos a súa admiración por
George Sand, unha escritora e figura pública controvertida que encarna de xeito paradigmático os aspectos máis radicais da nova muller. “Las literatas” (1865) é, malia a súa
brevidade, un claro precursor de textos como Un cuarto de seu (1929) de Virginia Woolf,
mais a preocupación de Rosalía polas cuestións de xénero, polas dificultades das mulleres
para dedicarse a unha vocación artística ou literaria ou pola asimetría nas relacións de
parella sobordan os textos non ficcionais e percorren, de xeito transversal e constante,
a súa produción narrativa, constituíndo, talvez, o subtexto ensaístico máis poderoso e
intenso da creación rosaliá.

A dimensión ética e social

En realidade, a propia cuestión do feminismo e o sentimento de solidariedade coas mulleres ten unha indubidábel dimensión ética. Ese sentimento e esa ideoloxía acompáñanse,
consecuentemente, dun posicionamento moral global de solidariedade cos orfos, débiles
e marxinados. Enfática e con resonancias bíblicas (Abuín 1990: 125) é a exaltada presentación do expósito como un ser abandonado no mundo en La hija del mar:
¡Infelices expósitos! Infelices los que abandonados a la caridad pública desde el momento en
que vienen a la vida vagan después por la tierra sin abrigo y sin nombre; pobres desheredados
de las caricias maternales y de todo cuanto puede dar felicidad al hombre en este valle de
dolor. ¡Infelices!..., de ellos es el pan de las lágrimas y de ellos la soledad y el abandono (Rosalía
1859: 124-125).

Algunhas das apelacións directas especificamente dirixidas ás mulleres lectoras teñen como finalidade, precisamente, invocar un sentimento de irmandade e compaixón
cos desfavorecidos:
A vosotras, hermanas mías en sexo y en corazón, a vosotras las de tiernos sentimientos y alma
compasiva, es a quienes suplico que tendáis la mano a esos desamparados seres que vagan sobre la tierra, como frías y solitarias sombras, como hoja que arrastran los vientos encontrados.
Tendámosles la mano todas las mujeres (Rosalía 1859: 167).

As distincións de clase adquiren, nalgúns casos, un papel verdadeiramente central,
ata convertérense no motor argumental das novelas. Así acontece en Ruinas (1866) e
tamén, en grande medida, en El caballero de las botas azules (1867). Na primeira destas
obras, algunha das exclamacións máis enfáticas faise para deplorar a actitude daqueles
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que exclúen socialmente aos marxinados, encarnados polos tres personaxes protagonistas: “Pero he aquí, ¡oh Humanidad! que los brutos triunfan... Ellos, ¡Dios mío! y confiados
en su buena estrella, se burlan de todo lo creado menos de la fortuna bienhechora que
cobija su inocencia” (Rosalía 1866: 29). En El caballero satirízanse a frivolidade da aristocracia e o desprezo do traballo da burguesía. E a Musa, pola súa parte, exclama: “¡Como
si un hombre no valiera tanto como otro hombre!” (Rosalía 1967: 159).
Mesmo atopamos nalgún inciso un posicionamento fronte a doutrinas clásicas coma
o hedonismo: “alegre y feliz, si acaso puede llamarse felicidad y alegría a la exaltación de
los sentidos” (Rosalía 1859: 192). O personaxe de Flavio caracterízase no comezo da novela parcialmente pola súa asociación a unha doutrina estoica segundo a cal non debería
ligarse polo sentimento a ningún obxecto para non perder a súa liberdade. Esta doutrina,
como un apriori que rexe o seu contacto co mundo, aparece encarnada por diversas
alusións a un “mestre” no que se di, nun comezo, que Flavio creu firmemente, mais do
que se distancia xa no momento do primeiro contacto coas mulleres, das que aquel lle
dixera que eran cousa “mezquina y débil” (Rosalía 1861: 271). Axiña, ese estoicismo inicial, que procuraba a liberdade, se ve substituído polo hedonismo: “Flavio, por medio del
narrador, sustituye enseguida los consejos de su maestro por una concepción del mundo
hedonista” (Abuín 1990: 275). A autora implícita marca unha distancia respecto ao personaxe que é a que se estabelece entre a inxenuidade e unha máis profunda e madura
conciencia da realidade: “¡Infeliz!... ¡Que infierno de sensaciones, qué invisibles cadenas le
esperaban para sujetar su espíritu indomable!” (Rosalía 1961: 265). No final, todo remata
nun hedonismo corrupto e un materialismo envilecedor. As resonancias do estoicismo e
de tópicos como o beatus ille ou a aurea mediocritas caracterizan, igualmente, ao Duque
de la Albuérniga, de xeito que, con matices cómicos, tal opción de vida semella imposible
nun contexto histórico dominado pola curiosidade e a novidade.
A moral cristiá aparece en ocasións asumida desde os comentarios da autora implícita, especialmente no tocante á compaixón polos oprimidos, ou, por exemplo, en
pasaxes de claras resonancias bíblicas (Rosalía 1961: 284).
No tocante á moral sexual, atopamos unha liña subversiva no achegamento a esta
cuestión que se tinxe de ambigüidade ao matizarse con expresións ou xuízos que entroncan cos valores sociais, mais que non acaban de rebaixar toda a carga subversiva que supón calquera achegamento á sexualidade nunha muller do século XIX. As presentacións
máis explícitas da sexualidade como fonte de gozo fanse a través do simbolismo natural,
que as furta, así, a calquera xuízo moral. É sumamente significativa, a este respecto, a
seguinte pasaxe de La hija del mar (1859) na que a sensualidade da paisaxe acada tintes
fortemente eróticos:
Los árboles cargados de hojas platicaban en la sombra con las brisas nocturnas, las flores se
besaban cariñosamente sin que percibiera nadie el chasquido suave de sus labios, y los peces
en el fondo de los estanques, los insectos entre la yerba, y las mariposas en sus perfumados
lechos, todos gozaban de esa felicidad que concede el reposo, y al que suelen ir unidas secretas
afecciones y deseos satisfechos sin vergüenza y sin remordimiento (Rosalía 1859: 191).
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Nesta obra, na que o argumento roza o incesto e a violación, na que a tensión sexual
se mantén de forma sostida e acaba empurrando os personaxes á loucura, aparece de
feito unha escena dunha orxía nunha praia, como desafogo vital tras unha treboada que
puxo en perigo as vidas. O xuízo moral da autora implícita, que recorre nesta ocasión
ao plural inclusivo, que pretende estabelecer unha comunidade de xuízo cos lectores e
lectoras, resulta moi abaixado e substitúese de contado por unha reflexión sobre as diferenzas de clase:
La fiesta iba degenerando en orgía y ésta se presentaba ya en sus últimos detalles con todo el
repugnante colorido propio de tan groseras escenas, horribles sin duda alguna a nuestros ojos,
pero no tanto como debían serlo las que se ocultan bajo dorados techos al son de armoniosas
músicas.
Aquel desorden a la luz del sol, aquella orgía después de una tormenta, aquel olvido del
momento que pasó lleno de tinieblas y del que llegará presto no menos oscuro y tenebroso (...)
tenía sin embargo alguna disculpa de que ciertamente carecen los desórdenes de los salones
cínicos y obscenos por solo el placer de serlos.
Siempre he creído que algunos defectos imperdonables en el hombre deben sin embargo ser
absueltos en el marino (Rosalía 1859: 99-100).

Resulta inevitábel poñer en relación esta pasaxe da primeira novela de Rosalía co
artigo xornalístico no que se ocupa da cuestión da prostitución hospitalaria. Mais non
existe, neste asunto, unha liñalidade clara. Rosalía é a miúdo contraditoria e sempre, cando menos, complexa. En Flavio (1861: 514) inclúese unha descrición do antroido como
“tiempo de locura y de desórdenes, ese tiempo en que la obscenidad y el adulterio corre
y circula alegremente y sin pudor bajo una impasible careta”, nunha visión máis convencional (que podería explicarse por unha necesidade argumental) mais ca en calquera caso
achega unha visión diferente da ruptura das convencións.
No que atinxe á conexión entre a ética e a sociedade, son frecuentes os xuízos negativos sobre o mundo, as expresións dun distanciamento fronte aos valores e xuízos
sociais, en consoancia, en boa medida, coa visión negativa que o Romanticismo levou
aparellada do social como limitador da liberdade e autenticidade do individuo. Non son
poucas as aparicións da autora implícita ao longo das novelas para facer referencias ou
xuízos sobre o tempo histórico que lle tocou vivir. Atopamos, en La hija del mar (1859),
unha expresión de desgusto polo carácter positivista, antipoético e falsamente adubiado
da época: “en estos tiempos en que el positivismo mata el genio y en que la poesía tiene
que cubrirse de terciopelo para tener cabida en la sociedad” (Rosalía 1859: 62).
Flavio preséntase como un descoñecedor das normas e usos sociais e a súa corrupción final, a xeito dunha formación degradada -pois sen dúbida a novela entronca neste
sentido, cando menos parcialmente, co Bildungsroman- vén dada, en grande medida,
pola interacción coa sociedade. A entidade narratorial posiciónase en non poucas ocasións ao longo da novela: “ninguno se apercibió de la ignorancia del forastero, que, de
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seguro, habría de parecer un gran crimen a los ojos de los necios” (Rosalía 1961: 423).
Algunha das argumentacións dialogadas de Mara tratan directamente esta cuestión, ao
intentar persuadir a Flavio do ilóxico das súas pretensións ao querer apartala de toda
festa ou contacto social. O personaxe de Mara, nas súas enfáticas argumentacións en
diálogo con Flavio, con Ricardo e con Luis fai unha defensa exaltada da feble posición
social da muller en temas de honra e da asimetría nas relacións de parella.
Aínda que na maioría das novelas o argumento está moi enfocado á vivencia individual, o papel do social ten unha presenza importante, non só como elemento corruptor.
En contraste con esa visión, emerxen discursos que defenden a implicación no ben común, que claman por unha participación activa na esfera pública. O tío de Luis, agonizante, suplícalle a este que empregue o seu tempo e os seus cartos en levar a cabo unha
empresa para o ben colectivo, a creación dun sanatorio mental: “y te aconsejo, y aun te
mando, que en adelante emplees tu tiempo en llevar a cabo alguna obra humanitaria y
útil en este país en donde naciste, y tanta falta hacen hombres generosos que olvidando
el propio bienestar sepan sacrificarse en aras de la común felicidad” (Rosalía 1881: 623).
Mais Luis cae na inacción, nunha inacción que se proxecta sobre a comunidade, sobre a cidade de Compostela: “y sin embargo no hubo hasta ahora quien pudiese arrancarme de esta ciudad de las lluvias y de la estéril inmovilidad en donde parece que el tiempo
detiene su eterna marcha para escuchar cómo las gotas de lluvia resuenan al caer sobre el
embaldosado de granito de sus calles, mientras las campanas de la catedral tocan por la
mañana al alba, al coro por la tarde, siempre del mismo modo, monótonos siempre. Los
días pasan y pasan, y yo sumido en mis sueños (...)” (Rosalía 1881: 645). Nun momento
culminante, como é o final da novela, laméntase a autora implícita por esta incapacidade
de Luis de levar a cabo a “rexeneración do país”, nunha reflexión cargada ideoloxicamente
dunha conciencia social (Clemessy 1986: 527).
Por outra banda, El caballero de las botas azules (1867) semella anunciar un cambio
social, unha mudanza histórica. Por máis que a énfase se poña na dimensión estética e
literaria, apúntanse tamén mudanzas doutro signo: unha nova muller, un novo xeito de
vivir as relacións, a chegada de novos tempos. A dimensión mesiánica que se atribúe ao
Duque de la Gloria, que vén traer “el libro de los libros”, que convida a unha última cea
na que as botas azuis sobre o taburete de veludo branco ocupan o lugar que na última
cea correspondería ao lavado dos pés dos apóstolos, a afirmación “soy el que realmente
ha muerto, pero que no ha muerto al mismo tiempo” e a despedida “idos en paz” son só
algúns dos elementos que potencian a lectura da novela como a chegada dunha nova era
que rende culto á novidade.
A preocupación pola cuestión literaria: a metaliteratura na prosa ficcional
de Rosalía
Un asunto recorrente e transversal na produción novelística de Rosalía é a preocupación
pola literatura. Isto está en consonancia co feito de que un dos textos breves da escritora
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galega publicados en prensa e que máis propiamente poden recibir a consideración de
ensaísticos teña precisamente este eixo temático: “Las literatas”, un artigo publicado por
Soto Freire no Almanaque de Galicia en 1865. Como acontece no caso de “Las literatas”, a cuestión de xénero aparece indisociabelmente ligada á literaria de tal xeito que a
condición da muller escritora ocupa unha posición central e a preocupación por atopar
ou crear un espazo para a escrita feminina atópase detrás de moitos xiros, de moitas actitudes, de moitas citas literarias e referencias ao estereotipo feminino e á condición de
poeta. Cada capítulo de La hija del mar vai precedido dunha cita (Van der Welde, Ossian,
George Sand, Zorrilla, Soulié, Lord Byron...), á que se suman non poucas referencias
intertextuais no seo do texto. Esta forte carga de referencias literarias nunha obra primeiriza por parte dunha escritora de pouco máis de vinte anos ten moito de procura dun
espazo de escritura (a mesma preocupación, de feito, que se percibe no prólogo á novela,
no que abundan as referencias e enumeracións de autores que defenderon a aptitude das
mulleres para as ciencias e as artes, así como de mulleres destacadas na filosof ía, poesía
ou pintura). Montserrat Ribao Pereira (2012) parte da análise das citas e referencias intertextuais en La hija del mar para estabelecer a “biblioteca de Rosalía”; é dicir, os seus
intereses lectores e as referencias literarias que a conformaron culturalmente.
Un elemento transversal a varias novelas de Rosalía é o uso da condición de “poeta”
como elemento caracterizador dalgunhas personaxes, nomeadamente as protagonistas.
Neste sentido, ser “poeta” non está ligado ao acto de escritura, senón a un certo modo de
estar no mundo, a un xeito de sentir e vivir marcado pola sensibilidade e o sufrimento.
Así acontece en La hija del mar (1859), na que repetidamente se utiliza a caracterización
de “poeta” para Teresa, individualizándoa no conxunto dos personaxes. Con todo, o atributo aplícase a máis personaxes, case sempre femininas nesta primeira novela, como, de
feito moi significativo, se fai na seguinte pasaxe: “en el alma de aquellos sencillos pescadores y en la de aquellas mujeres, poetas las más sin que lo conozcan e impresionables
hasta la sublimidad sin que puedan percibirse de ello (Rosalía 1859: 29)”. En Flavio, tanto o protagonista que dá título á novela como Mara son tamén descritos como poetas:
a Flavio chámaselle “joven poeta” (1861), malia non haber na novela referencias a que
escriba; Mara si que escribe e racha, compulsivamente, os seus escritos, dando pé a un
tratamento explícito e argumentado arredor da escrita.
En Rosalía aparecen, tamén, reflexións sobre o carácter feminino da escritura, xogando coa asociación dos patróns do belo e o sublime ás diferentes categorías de xénero.
Esta es la poesía de las mujeres, variada y grata para los sentidos, llena de perfumes que deleitan, brillante en colores, desigual en la forma; ésta es la poesía de los espíritus ligeros, de
las almas delicadas que no pueden vivir más que de aromas y de brisas suaves; ésta, en fin, es
la atmósfera de las mariposas y de las flores, en donde se esparce el alma de los niños y cobra
nuevo aliento el pecho cansado de los ancianos.
Mas la otra es la verdadera poesía de todo lo grande, de lo único que puede mostrar a los
hombres esa figura grandiosa, aérea, eterna, a Dios, en fin (Rosalía 1859: 73).
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Esta idea, non exenta de ironía e ambigüidade, conforma un elo transversal a través
da obra de Rosalía, nos seus distintos escritos, pois podemos atopala expresada en forma
de poema, na prosa non ficcional e tamén, como acabamos de ver, a través da autora
implícita nas novelas. Podemos, daquela, extraer, a partir das referencias e reflexións incluídas nas súas novelas, un canon de referencias persoais de Rosalía e unha teorización
sobre o ser do poeta como unha forma de sensibilidade ou un xeito de estar no mundo.
En Flavio (1861) é Mara, en diversos soliloquios, a que desenvolve esta reflexión,
coas mesmas ambigüidades e ironías coas que Rosalía trata esta cuestión no prólogo a
Follas novas ou noutros escritos: Mara é consciente das advertencias que Rosalía expresa
en “Las literatas” respecto ás mulleres escritoras. A súa afeción á escrita vívea como unha
necesidade nacida dos seus estados nerviosos de maior axitación, como un vicio secreto
ao que cede e que compara coa forza do licor. A conciencia da percepción social pesa
sobre ela e, adentrándose na ambigüidade irónica, afirma “y tal vez no les falte razón”
(Rosalía 1861: 339). Mais, en xogo contraditorio, atopa, nas cualidades das mulleres (bile,
sensibilidade nerviosa, propensión á melancolía e desexo innato cara ao que non pode
posuírse), virtudes propicias para a poesía: ¿quién más que las mujeres tendrían condiciones de verdaderos poetas?” (Rosalía 1861: 339).
Sen dúbida é El caballero de las botas azules (1867) a novela de Rosalía na que a
cuestión literaria acada un papel máis central na trama argumental. Trátase dun texto
que xoga intertextualmente co teatro, presentando un molde explicitamente dramático
na parte inicial, “Un hombre y una musa”, e na cea de despedida do duque de la Gloria.
Alúdese, de feito, ao teatro en diversas ocasións: “representarás la más aplaudida y ridícula y singular comedia de tu siglo” (Rosalía 1867: 174); “mirábanse los unos a los otros
como en una escena de teatro” (Rosalía 1867: 239). As reminiscencias Shakespereanas,
presentes en varias obras de Rosalía (Esperanza lémbranos a Ofelia; Mara, na parte final
de Flavio, a Desdémona), son aquí moi claras, como nas palabras do Home, que, coma
Hamlet no máis famoso dos seus monólogos, afirma que a vida é un soño e unha carga e
que só o feito de que o suicidio sexa un crime lle impide facelo. É El caballero de las botas
azules un texto innovador, estraño, que trata precisasamente sobre a novidade estética,
sobre o seu efecto social, sobre o cambio que levará á aparición dun libro, dunha literatura enteiramente nova: “Parece que en él se echa por tierra todo género de literatura
y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano” (Rosalía 1867: 213).
A musa da novidade repasa cun “xa foi” o canon clásico, desde Homero e Virxilio ata
aos clásicos hispánicos, para anunciar, nunha novela que xoga reiteradamente coas referencias mesiánicas, unha nova literatura. O xogo intertextual que se estabelece na obra
tamén co Quixote chega á autocitación e ironía, semellante á que se produce na novela
cervantina (Rosalía 1867: 218-219). Mesmo, como sinala García Negro en nota á súa edición, represéntanse na novela os elementos do sistema literario, incluíndo factores como
o mercado, a promoción (o Duque de la Gloria fai toda unha campaña promocional de
“el libro de los libros”), a crítica, os medios de comunicación, etc.
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Como sinala Pablo del Barco (1986), en El caballero de las botas azules hai unha
forte dimensión de crítica literaria:
Rosalía se atreve a la crítica, amparada en ese caballero azul, como si en él pudiera justificar
y asumir una condición superior: la de crítico literario. Rosalía crítico supera su condición
de mujer. Y esta superación, en aquella época, no podía ser admitida; aún más tarde costaría aceptar el esfuerzo de la Pardo Bazán o Colombine, por ejemplo. De ahí que se utilice el
recurso de la novela. De ahí que incluso supere en este aspecto reivindicativo a su modelo
Espronceda (Del Barco 1986: 513).

Sendo a condición da muller escritora un dos temas tratados nun dos textos explicitamente ensaísticos de Rosalía, non sorprende a súa presenza e importancia como subtexto na prosa ficcional, ata o punto de que a dimensión metaliteraria dunha das súas novelas acada unha importancia máis propia da posmodernidade ca dunha novela do XIX,
no que constitúe un exemplo máis do carácter anticipatorio da obra de Rosalía de Castro.

A reflexión existencial

A visión da existencia ocupa un lugar moi especial nos excursos autoriais das novelas de
Rosalía, desde o eloxio da mocidade como época de alegría e felicidade ata a asociación
entre a felicidade e o sufrimento, o desprezo pola gloria póstuma ou a visión pesimista da
vida humana. Esta última liña temática, tan relevante na poética rosaliá, atopa expresións
moi explícitas en parlamentos narratoriais con primeira persoa explícita:
Algunas veces he querido penetrar el misterio de las humanas existencias con la turbia mirada
de mi entendimiento rodeado de tinieblas, para convencerme de que los dolores que yo creía
aquejaban a la humanidad entera eran tal vez exageración de mi espíritu enfermizo y visionario, pero bien pronto he tenido que cerrar los aterrados ojos cuando la luz de la verdad (...)
presentó a mi vista la fúnebre túnica que envuelve entre sus sombríos pliegues todas las santas
aspiraciones que brotan del hombre hacia la felicidad (Rosalía 1859: 115).

Incluso nunha novela onde a voz autorial e mesmo narratorial é contida e obxectiva,
atopamos algunha incursión de contido claramente existencial: “¡Vosotros los que veis
tranquilos a una pobre hormiga perecer bajo vuestra planta, pensad en las incertidumbres del porvenir y no os fiéis de las sonrisas de la felicidad!” (Rosalía 1867: 230).
O desprezo pola gloria póstuma, incapaz de compensar o sufrimento en vida, emerxe tamén con forza e frecuencia:
¡Oh, llenadme de felicidad, sembrad flores en torno mío y apartad la hiel de mis labios en tanto
existo, vosotros los que me améis!... Las riquezas, el poder, la gloria... y sobre todo el cariño de
vuestro corazón, dejadle, dejadle que sonría en torno mío, que engañe los días de mi existencia
y que murmure a mi oído en mis últimos instantes un ternísimo adiós (...) pero en el momento
en que mis ojos se cierren a la luz y en que mi sangre cese de animarme, olvidadme si queréis
(Rosalía 1859: 165).
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Podemos corroborar a coincidencia entre as ideas expresadas pola autora implícita
nalgunhas obras e os parlamentos atribuídos aos personaxes. O desprezo da gloria póstuma, que en La hija del mar corresponde á autora implícita, aparece en El caballero de
las botas azules (1867) na boca da Musa que dialoga co Home:
¡Necio afán el de la gloria póstuma, cuyo ligero soplo pasará como si tal cosa sobre el esparcido
polvo de tus huesos! Cuídate de lo presente y deja de pensar en lo futuro, que ha de ser para ti
como si no existiese (Rosalía 1967: 150).

O eloxio da xuventude aparece transversalmente ao longo das diversas novelas.
Mesmo desde a primeira, a autora implícita atribúese unha madurez e un desencanto
vital maior ao dos personaxes; estabelece, con respecto a eles, unha distancia que a afasta
da inxenuidade e a felicidade da mocidade. Ese posicionamento, en certo xeito de superioridade, vai, pola contra, acompañado dun ton nostálxico que atribúe a eses momentos
de inocencia unha cualidade superior, de felicidade que será posteriormente imposíbel:
Esperanza le contemplaba con esa alegría infantil que si bien es ligera y momentánea, conmueve de tal modo el alma de los niños que nos hace la envidiemos los que desgraciadamente
hemos pasado ya de esa edad de oro en que no hay más que alegrías interrumpidas a veces
por fugaces lágrimas, que se secan al tiempo de caer sin dejar la más débil huella de su paso
(Rosalía 1959: 81).
¡Bendita esa edad en que tan dulces ilusiones surgen a torrentes del pensamiento al eco de
un solo sonido, a un rayo de sol que ilumina oblicuamente el turbio cristal de alguna de nuestras ventanas! (Rosalía 1961: 332).

Con todo, mesmo nesa etapa se impón unha visión existencial negativa, como moi
claramente se aprecia, na voz da autora implícita, neste fragmento de El caballero de las
botas azules (1867):
Mas ni aun en esa edad rodeada de cuanto hermoso encierra la existencia, ni aun en esa edad
en que el fantasma de la muerte sólo se distingue como una sombra vana y en la que el ceñudo
rostro del desencanto asoma apenas el contorno de su desgreñada melena al través de las primeras ilusiones, dejamos de sufrir honda y profundamente... ¡Ay!, también entonces la dicha
se escurre de entre nuestras manos aprisa y sin sentirla, tal como se escurren las aguas de un
río bajo la helada superficie que el sol abrillanta con sus rayos... (Rosalía 1867: 318).

En Flavio insírese unha longa reflexión sobre a natureza da vida, partindo dun rexeitamento do suicidio, como vía doada e egoísta fronte ao “verdadero drama de la vida”,
consistente en sufrir, asistir ao esvaemento das ilusións, á conclusión do amor, á decadencia do corpo, á indiferencia cara a aquel que un día amamos (Rosalía 1861: 475). A
idea de suicidio (tratada en Rosalía por Placer 1972) aparece repetidamente e case sempre
asociada á auga, ata o punto de que Ofelia, coa súa loucura e morte por afogamento,
semella proxectarse como unha sombra detrás de moitas pasaxes. En La hija del mar
(1859), a insinuación de morte por auga ten unha forte presenza argumental, como f ío
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condutor que culmina no suicidio final de Esperanza. Ao mar tírase o cadáver de Fausto,
ao mar retorna Esperanza no final da novela: “El mar del Rostro dejaba oír allí sus eternos
bramidos; la Hija del mar volvió a ser arrastrada por las olas sus hermanas, hallando en
su lecho de algas una tumba que el humano pie no huella jamás” (Rosalía 1859: 248). O
personaxe de Esmeralda, en Flavio, déitase nun brañal cando quere deixarse morrer e alí
permanece inmóbil “mientras la humedad penetraba en su cuerpo”.
Deste xeito, a dimensión existencial, un dos aspectos máis valorados da produción
poética de Rosalía, constitúe tamén un importante subtexto na súa prosa ficcional.
A reflexión sobre a paisaxe e as súas categorías estéticas
A paisaxe ocupa un papel primordial nos textos máis explicita e canonicamente ensaísticos de Rosalía, moi particularmente no prólogo de Cantares gallegos (1863), no que
a reivindicación da beleza da paisaxe galega se converte en argumento psicagóxico ou
emocional para a defensa da dignidade de Galicia. As descricións paisaxísticas ocupan,
tamén, un lugar central nos artigos xornalísticos, como pode verse, de xeito evidente,
en “Padrón y las inundaciones”, que comparte co prólogo de Cantares a dimensión paisaxística e a intención reivindicativa, aínda que neste caso ligada primariamente a feitos
máis específicos e concretos que no prólogo, como, por outra parte, resulta lóxico nun
texto que viu a luz en prensa. Neste artigo, escrito en primeira persoa e sen a mediación
engadida dunha ficcionalidade explícita, fanse constatacións que lembran as do prólogo do primeiro poemario galego (“un pequeño paraíso en donde toda belleza es mayor
y toda felicidad doblada” 459-460) e af írmanse os valores emocionais dos espazos, de
enorme potencial melancólico e de evocación do paraíso perdido da infancia, o tópico da
inefabilidade descritiva (“lugares cuya belleza ninguna pluma es capaz de describir” 459),
ao tempo que se estabelecen contrastes que fan presente a dicotomía romántica entre o
belo e o sublime:
[L]os accidentados y fragosos montes coronados de pinos, que en unión del bosque que la rodea, abrigan la antigua posesión y le prestan por esta parte un aspecto semisalvaje que encanta
el ánimo, y contrasta de una manera admirable con la placidez de la llanura y las alegres vistas
que desde los demás puntos de la casa pueden gozarse a toda hora (458).

Nas novelas de Rosalía, a paisaxe introduce espazos inéditos nos seus poemarios;
por exemplo os espazos agrestes e escarpados da Costa da Morte. A paisaxe sublime, referida de pasada no prólogo dos Cantares, mais ausente dos poemas que conforman esta
obra, pasa a ser o espazo privilexiado das novelas. Nas súas páxinas, nas súas descricións,
emerxe, a miúdo, o eu autorial, para valorar e contrastar os lugares que o rodean. Ás veces recórrese mesmo á preterición para amosar, por ausencia, o termo do contraste, nun
xogo de oposición entre as categorías románticas do belo e do sublime:
Todo aquello era hermoso, todo melancólico a pesar de que no se divisaba en aquel vasto
paisaje ni árboles ni arroyos, ni la más desdichada flor silvestre. El musgo aterciopelado no se
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extendía a la sombra de los desmayados sauces, ni el alhelí ni la azucena prestaban aroma al
viento de la mañana (Rosalía 1859: 72).

Estas categorías asócianse de xeito explícito aos estereotipos de xénero, ligando esta
cuestión tamén á reflexión literaria da escrita feminina, como xa vimos.
Nos momentos de emerxencia da voz autorial, é moi frecuente a apelación a un
sector específico dos lectores. Tivemos ocasión de comprobar como hai apelacións concretas a homes dedicados á política, a mulleres, a aqueles que nunca sentiron un amor
apaixonado, etc. Rosalía é tamén consciente de que respecto ás descricións da natureza
existen tamén sectores diferenciados, e acode, en ocasións, a parcelar as súas apelacións,
por exemplo ao lectorado urbano:
Vosotros los que vivís en las ciudades y que no podéis comprender enteramente toda la belleza
de que están llenos esos cariñosos días que preceden al estío, venid conmigo, (...) podréis ver,
en medio de la más pomposa y brillante vegetación, lo que es una mañana de primavera lejos
de las ciudades y en medio del campo, pero de un campo fértil y ameno en medio de un valle
todo hermosura, como sólo la ardiente imaginación de Ariosto sería capaz de describirlo
(Rosalía 1859: 178).

Hai, en Rosalía, demoradas descricións paisaxísticas de varias páxinas nas que se
aprecia o tópico do locus amoenus, os valores convencionais asociados ás estacións do
ano ou aos momentos do día, a erotización da paisaxe (Alain Roger 1997) e as metáforas
antropomórficas, así como o panteísmo e a sensualidade. Estes espazos textuais adoitan
focalizarse desde a voz narratorial (por máis que se fagan alusións ás emocións provocadas nos personaxes) e moi frecuentemente está presente, de xeito explícito, a primeira
persoa. Aínda que en Flavio (1861) as aparicións da autora implícita son moito máis contidas e menos frecuentes ca en La hija del mar (1859), o capítulo XXI está enteiramente
dedicado a unha evocación desde a voz narratorial da alba e as súas connotacións anímicas ligadas á alegría e a esperanza, en contraste cos valores fúnebres da noite:
En aquellos momentos de placentera calma, el espíritu incrédulo parece entrever la esperanza
a través de las rosadas nubes que van sembrando el azul del firmamento; el sol, que asomó
su ojo brillante por entre las cimas desiguales de las colinas, se nos presenta como la idea de
la eternidad, y en tales momentos creemos eterno el mundo, eterna la vida, eterno cuanto
entonces existe en torno nuestro (Rosalía 1961: 372).

As visións da cidade son profundamente negativas, como un lugar no que predomina a maledicencia e rexe un xuízo social asfixiante. Así llo expresa Mara a Flavio a piques
de marchar para a cidade e tamén o presenta así a voz narratorial: “Una lluvia menuda y
penetrante caía sobre la ciudad de ***, triste y sombría como el sepulcro” (Rosalía 1861:
392). É esta unha visión que, como indica Abuín (1990: 392) en nota ao pé, coincide coa
descrición que Rosalía fai de Compostela no poema “Santa Escolástica” de En las orillas
del Sar.

88

MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ

A constatación da beleza de Galicia, que constitúe o cerne do prólogo de Cantares
gallegos, aparece en El caballero de las botas azules, posta en voz do narrador: “la hermosa y fecunda Galicia, tierra incomparable para el delicado paladar del gastrónomo y bella
como ninguna en todas las estaciones para el poeta y el artista” (Rosalía 1867: 467), mais a
narrativa introduce unha maior complexidade nos espazos presentados, nas valoracións
e nos usos da paisaxe, xerando, na globalidade da súa produción, unha imaxe máis completa, complexa e diversa.

Outras liñas temáticas

Ademais das liñas temáticas sinaladas, que poden ter a consideración de dominantes pola
súa transversalidade ao longo da produción prosística de Rosalía, emerxen outros temas
de xeito máis puntual ou ligados a unha obra en concreto, que van desde a consideración
das supersticións populares ata a reflexión sobre a aculturación e os fenómenos lingüísticos.
Hai, en Rosalía, un forte aprecio polas tradicións galegas, como testemuñan non
poucos elementos da súa obra, desde as glosas de Cantares gallegos, ata os textos xornalísticos consagrados a certas tradicións, como “Domingo de Ramos”. Mais este aliñamento coa tradición e a cultura popular non impide a visión crítica e o distanciamento fronte
á superstición, expresado de xeito claro nalgunha das interferencias da autora implícita:
“Triste es el hálito de superstición que como un soplo envenenado rueda sobre todas las
playas y sobre todos los campos de este pueblo, triste, muy triste” (Rosalía 1859: 166).
Con todo, o distanciamento autorial non impide a actitude de comprensión con quen se
aferra á superstición máis alá de calquera lóxica racional. En El primer loco (1881), os personaxes de Luis e Pedro encarnan actitudes opostas a este respecto, Á racionalidade de
Pedro (“Te muestras demasiado benigno con semejantes abusos y creencias, que desde
hace tiempo debieran haber desaparecido de la tierra para siempre” (Rosalía 1881: 552),
oponse a maior credibilidade de Luis, que afirma, ao longo do relato, a comunicación
cos espíritos e que se amosa comprensivo coa función consoladora da superstición, ao
sinalar, nun diálogo argumentativo con Pedro, que unha nai, por moi racional e instruída
que sexa, seguiría calquera crenza supersticiosa que coidase que pode sanar ao seu fillo:
“Y si por casualidad su hijo volviese a la vida, aquella madre será supersticiosa en tanto
exista, pese a su propia razón y a cuanto haya de más material y contrario a esa fe ciega”
(Rosalía 1881: 552). O propio Luis se somete a exorcismos que puidesen aliviar o seu mal
e a súa actitude é ambigua: “Ya lo ves, Pedro, a estos extremos, por estas pruebas pasan
los hombres, aun los más incrédulos, cuando los dolores que les aquejan son de ésos que
la ciencia no alcanza a curar, ni el pensamiento a medir en toda su intensidad” (Rosalía
1881: 607).
Como vimos, as valoracións culturais e a marxinación de certos individuos ou grupos en función de adscricións de clase ocupa un lugar destacado nas obras de Rosalía.
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Do mesmo xeito, cando esas valoracións derivan da pertenza a un grupo, xa non social,
senón nacional, esta sensibilidade aflora igualmente. O texto no que isto é mais palmario
é “El cadiceño” (1865). O relato do retorno de dous emigrantes serve de ilustración dos
efectos da aculturación que veñen a ratificar valoracións que, a xeito de marco, se expresan ao comezo e ao final do relato na voz dunha primeira persoa que expresa a conciencia do rexeitamento que esperta a representación satírica e que, sobre todo, denuncia o
efecto empobrecedor e destrutivo das actitudes de desprezo en parte dos retornados,
de maneira que o peche do relato ben podería ser o dun ensaio, pois explicitamente se
subtrae á ficción e sitúa a narración nun nivel de representación dun personaxe-tipo real:

Mucho más pudiéramos añadir sobre este tipo tan marcado y que tanto prepondera en las aldeas de Galicia, trayendo a ellas todo lo que han aprendido en tierras más civilizadas y nada de
lo bueno que allí existe, pues su ignorancia y el ansia ardiente de hacerse ricos en poco tiempo,
arrastrándolos a la humillación, las penalidades y la bajeza, no les permite modificar sus malos
instintos ni aprovecharse de las excelentes cualidades que le son propias.
Pero es forzoso que concluyamos, atendiendo al corto espacio de que podemos disponer,
aun cuando procuraremos no olvidar, en más propicia ocasión, el extendernos sobre un asunto que, según creemos, es de alguna trascendencia para el país (Rosalía 1865: 82).

Conclusións

Como tivemos ocasión de ver, o ensaio funciona, na prosa de Rosalía, como un subtexto que nos permite acceder a cuestións e preocupacións que atoparon en ocasións expresión non ficcional nos seus prólogos e textos xornalísticos e que, outras veces, se protexeron sempre co manto da ficción. A hibridación xenérica, que incorpora non só a expresión
de ideas, senón tamén o teatro, aos seus textos ficcionais en prosa, é unha das expresións
do carácter anovador da autora, por máis que sexa un trazo propiciado polo paradigma romántico. Nos paratextos prologais, nas incursións da autora implícita, na forte dimensión
apreciativa das voces narradoras, na dimensión argumentativa dalgúns monólogos e de
moitos diálogos, podemos acceder a un discurso ideolóxico que reborda a marxe da ficción.
Estes aspectos, que introducen un subtexto ensaístico na súa produción ficcional en prosa,
céntranse arredor dun conxunto de preocupacións fundamentais do pensamento rosalián:
a cuestión de xénero, a dimensión ética e social e a reflexión literaria e existencial, así como
tamén outros temas menos recorrentes, como a reflexión sobre as categorías estéticas,
os fenómenos de aculturación ou as apreciacións sobre as supersticións populares. O resultado é, necesariamente, complexo, polifónico, dialéctico, mesmo ambiguo e ás veces
contraditorio, de aí a importancia de atender tamén á diferente autoridade autentificadora
que no mundo ficcional teñen as distintas voces. Isto explica que, na nosa análise, se lles
prestase unha particular atención ás manifestacións da autora implícita e ás apreciacións
ou xuízos narratoriais. Como sinala José María Nadal (1886: 547) no seu estudo dos discursos narrativos de Rosalía: “Evidenciar el juego de las alianzas axiológicas entre las diferentes
instancias del relato es el camino más seguro para acceder a la ideología del texto”.
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Na súa análise da modalización en Rosalía, no marco do Congreso de 1985, Marina
Mayoral (1986) atribuía ao rebordamento emocional a abundancia de irrupcións autoriais nas primeiras novelas: “Estas interrupciones producen la impresión de un desbordamiento sentimental, de que, al sentirse Rosalía constreñida por los límites de la ficción
novelesca, rompe con ella y busca el cauce más amplio y fluído de la expresión directa en
primera persona” (Mayoral 1986: 344). En realidade, coidamos que, logo dunha análise
das grandes liñas arredor das cales se concentra o discurso axiolóxico, a través do autor
implícito e da apreciación narratorial, mais tamén por medio dos monólogos de personaxes centrais ou da argumentación dialéctica, pode verse que este rebordamento non
é tanto emocional como intelectual e ideolóxico e que conecta, máis que coa produción
poética e a efusión do eu lírico, coa voz dos limiares e dos artigos xornalísticos, coa Rosalía ensaísta que non puido ser, porque, como moi significativamente remata dicindo
no prólogo á primeira novela, aínda non lles estaba permitido ás mulleres escribir o que
sentían e sabían, e certamente era este segundo e último elemento (o coñecemento máis
que a emoción) o terreo máis fortemente vetado para elas.
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Limiar
O propósito deste estudo é falar de f íos a das artes textis. Sabemos que todo o mundo
pensa que son cousa de mulleres. Os f íos son o material do tecido, do bordado, do crochet, do tricot, da renda de Camariñas e de outras modalidades de produción de roupa, adornos ou artigos para a casa. Tradicionalmente (para algúns, entre os que estaba
Freud)[1], as manualidades eran terreo para o sexo feminino porque as mulleres podían
participar nelas dende pequenas, no fogar, sen compaña. Nos casos de necesidade económica – e aquí precisaríamos falar máis de cuestións de clase[2]– os produtos da agulla
ou do tear aforraban gastos e mesmo podían axudar a gañar certa cantidade de diñeiro.
Ningunha muller ‘estudaba’ para ser costureira na universidade nin saía de casa para
asistir a unha academia de tecedeiras. Coser, bordar, iso podía facer-se nun colexio de
monxas, cando non ao pé da nai. Os f íos simplesmente eran herdanza doméstica, ou así
os interpretaba o costume. A mesma Rosalía dicía (aparentemente) algo semellante:
… mujeres como madama roland… ; madame de staël… ; rosa bonheur… ; jorge sand… ; … santa
teresa de jesús… ; safo, catalina de rusia, juana de arco, maría teresa, y tantas otras cuyos nombres
la historia, no mucho más imparcial que los hombres, registra en sus páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer sólo sirve para las labores domésticas, y que aquella
que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las
revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de execración general. (oc, 661)[3]

Aquí temos o testemuño da autora a favor das literatas, a crítica social que teñen
aturado ao longo da historia, e o recoñecemento de que moitas escritoras e pensadoras
procuraban algo máis que labores domésticos e a vida tranquila do fogar. (Non esquezamos que o do fogar tranquilo podía ser mito.) Rosalía, en fin, semella protestar contra as
pexas que atopaban as mulleres que querían saír do espazo familiar. A crítica admite que
ela podía estar a rexeitar a condición feminina e esixir – cun esforzo fraco e impotente,
cecáis – que a sociedade mude de opinión.
[1] Liliane Weissberg. “Ariadne’s Thread”, Modern Language Notes, Vol. 125, No. 3, German Issue: Literature and the Sense of Possibility/Der Möglichkeitssinn von Literature (April 2010), pp. 661-681.
[2] A natureza social e económica das artes textis mudaría moito con a Revolución Industrial. Había
máis variedade de f íos e las, as máquinas producían máis e así as mulleres tiñan máis tempo libre
para as manualidades. A produción de bordados, tecidos e outros obxectos semellantes podía,
nalgúns casos, ser indicio de luxo, da clase alta. Tamén empezaban a publicar-se libros de patróns. Iso non debe ofuscar feitos históricos como a fame dos anos ´40 que obrigaban ás persoas a
tecer, facer renda, etc. para gañar-se a vida.
Cf. http://www.crochetconcupiscence.com/2011/05/timeline-of-important-dates-in-crochet-history/
Donna Kooler, Encyclopedia of Crochet. Little Rock, AR: Leisure Arts, 2012; Victoria and Albert
Museum, http://www.vam.ac.uk/page/e/embroidery/
The Lace Guild, https://www.laceguild.org/craft/index.html
[3] Rosalía de Castro, Obras completas, ed. Victoriano García Martí. 6a. ed. Madrid: Aguilar, 1966.
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Nembargantes, a seguinte afirmación introdúcenos na rede literaria, dende a óptica da
narradora, empezando a tecer unha tea de ambigüidade. Emprega poucas palabras para
atrapar aos leitores, dislocar ou agachar a súa verdadeira actitude. Como ocorre coa Musa
de El caballero de las botas azules, novela posterior, La hija del mar presenta neste limiar
unha voz narrativa que se desdobra en narradora e autora, nun eu sen nome. Atopamos
un veo de palabras, tan escasas que son semellantes aos textis que fixeran figuras femininas anteriores como Penélope: textis dos que o texto estaba feito de silencio:
No quiero decir que no, porque quizá la que esto (énfase nosa) escribe es de la misma opinión.
(OC, 661)

Subliñemos: o “esto” fica necesariamente ambiguo. A que se refere? Á actitude que
asigna fogar e labores domésticos ao sexo feminino? Ou ao protesto contra o culto da
domesticidade de moitas intelectuais ao longo de séculos? Ou mesmo, ao limiar que se
está a ler ou á novela que ven despois e dá título ao volume? As perguntas non son irrelevantes, xa que cada unha leva a unha interpretación da obra segundo interpretemos a
intención autorial.
A continuación, a que fai o limiar da novela pode parecer inconforme coa domesticidade, co paternalismo que abonda na sociedade da época, que só oferece unhas migallas ás mulleres e deste xeito non lles permite desenvolver a súa capacidade literaria.
Observar a desigualdade será unha queixa impotente, submisa, ou haberá un áxil xogo de
palabras protectoras, cubridoras do que cre a autora do limiar?
… se nos permite ya optar a la corona de la inmortalidad y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad
al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX.
[…]
El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página por página este relato…
arrójelo lejos de sí y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer. (OC, 662)

Mais, se decidimos, efectivamente, ler o libro ‘páxina por páxina’, por que motivo
imos quer desfacer-nos del? E se se esixe que nos desfagamos do libro, a que atribuír a
petición de que esquezamos que é obra dunha muller? Non abonda con bota-lo no lixo?
Ou estaremos ante unha imensa ironía, un metacomentario que cómpre lermos do revés
ou con subtexto, seica o de: ‘Despois de ler o meu relato, sei que ides esquecer as ideas
que presenta porque non ides gostar delas. Ides chamala novela ruin, mal feita, mais non
debedes atribuir o voso rexeitamento ao feito de ser novela feminina’.
E xa estamos totalmente aprehendidos na tea de araña de Rosalía novelista, no texto
con urdime cuase invisíbel, é dicer, cuberto para os non entendidos nas artes textis, dos
f íos máis evidentes, os da trama. Convida-nos ela a ler e des-ler, tecendo e destecendo
realidades – as que cren saber os homes e as que coñecen ben as mulleres por seren a súa
experiencia. A tea novelística – así nos aconsella a autora para (aparentemente) desface-la – fala e cala, sempre movendo a lanzadeira no tear para crear (urdir, tramar) deseños da súa preferencia, non dos patróns sociais. Podemos afirmar que así Rosalía parti-
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cipa de cheo nunha comunidade de mulleres – non a dos anxos do fogar estilo Patmore[4]
senón as que optan por presentar a súa historia, as súas experiencias, a violencia que
sofren, nun espazo moi particular, con imaxes/palabras non sempre visíbeis nin lexíbeis,
con textos ou textis que puideren parecer estar en branco. Nembargantes, non o están:
Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. (OC, 662)

Malia a interpretación cultural máis coñecida (tecer, coser, etc. = cousas de mulleres), cómpre non esquecermos que a destreza, as moitas horas verquidas na actividade de
manipular o algodón ou a lá, o liño ou o xute, tamén axudaban a facer unha comunidade
e contribuían ao desenvolvemento dun saber partillado nun nivel internacional. Moitos
f íos pasaran polas maos de moitas mulleres e raparigas, en moitos países. O resultado
era unha conciencia por parte de ambos os dous sexos de que a capacidade manual das
mulleres era a miúdo decorativa mais que sobre todo producía obxectos úteis, fosen de
moita beleza, fosen obxectos de admiración polo simbolismo de rango social. Tamén esa
mesma conciencia producía certa confianza, facía das mulleres produtoras de mercadorías e arte, podía inclusive apoiar ou requerir o traballo en grupo, nun espazo doméstico
ou nunha fábrica. Nunha palabra, e sen esaxerar, os f íos eran parte fundamental dunha
sociedade que se criaba, remendaba ou sanaba-se, reproducía-se. A muller que traballaba
na tea podía estabelecer un espazo de seu aínda que non tivera un espazo proprio. O
tear, o aro sobre a mesiña ou o colo, as agullas estabelecían un terreo proprio no que a
linguaxe era do sexo feminino.
Imos ver a semellanza entre agulla e caneta, alfinete e lápis máis adiante. Primeiro,
veremos os xéneros e como os f íos teñen sido empregados polas mulleres de xeito simbólico-social. Naturalmente, as figuras principais son Ariadna e Penélope, mais non son
as únicas.

A mitoloxía e a Antigüidade
Di G. Hartman:
Aristotle, in the Poetics (16.4), records a striking phrase from a play by Sophocles, since lost,
on the theme of Tereus and Philomela. As you know, Tereus, having raped Philomela, cut
out her tongue to prevent discovery. But she weaves a tell-tale account of her violation into a
tapestry (or robe) which Sophocles calls “the voice of the shuttle.[5] (337)
[4] http://www.victorianweb.org/authors/patmore/angel/
[5] Geoffrey H. Hartman, “The Voice of Shuttle: Language From the Point of View of Literature,”
en Beyond Formalism: Literary Essays, 1958-1970 (Yale Univ. Press, 1970).
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A historia de Filomela estabelece a relación entre téxtil, violencia contra a muller e
maneiras de comunicar o que se sabe e o que se sente sen falar. O texto é o tapiz (téxtil);
o instrumento con que se escrebe, con que se retrata ou se revela a violencia é o shuttle
(lanzadeira). A defensa da muller non é falar nin agredir fisicamente ao criminal senón
facer uso das imaxes para pintar/tecer o crime.[6]
A figura de Ariadna é complexa e ten múltiplas versións. Sobretodo ela está relacionado con Teseo, o labirinto con o Minotauro, e o f ío que lle dá ao herói para el poder
fuxir da besta. Non podemos deternos a detallar todos os riscos da figura de Ariadna,
só subliñar a importancia do f ío que conduce á liberdade e á vida. Como filla de Minos
(rei de Creta) e guardiá do labirinto, ela tiña un papel importante; controlaba a vida
e a morte dos mortais de Atenas que entraban nel para alimentar o animal, sacrificio
que servía para asegurar a paz entre a illa de Creta e a cidade de Atenas. O espazo do
labirinto co seu habitante o Minotauro ten sido asociado coa descoberta do eu interior,
coa violencia que nel reside e coa creatividade que é posíbel despois de conquistarmos
o perigo interno. Se engadimos que o f ío oferecido por Ariadna é de cor vermella, o
simbolismo do feminino, do nacemento e renacemento á vida é-nos aínda máis evidente. Tamén cómpre termos en conta o que pasa posteriormente, cando Ariadna é
abandonada (enganada) por Teseo. Ao mesmo tempo, podemos observar que o f ío que
ceibara a Teseo tamén lle permitira a Ariadna ceibar-se do deber de ficar sempre ao pé
do labirinto. Abandonada ou esquecida por Teseo, ela é descoberta por Dionisio e empeza unha vida nova. Unha fonte popular di dela que: “She represents tangled issues and
their untangling, deep, core issues, and the dark secret at the center of the maze, that to
be healed, must be brought out to light.”[7] Nunha palabra, Ariadna posui o segredo ou
é o vieiro para para descifraren os homes os misterios máis complicados da vida. O seu
poder mereceríalle chegar a ser imortal, grazas a Zeus. E o f ío? Poderíamos supor que
vén da imaxe do labirinto circular, do movemento e ritmo, da danza (da vida) en espiral.
Fío vermello, cordón umbilical? Ligazón coa vida, cecáis, admirada como “pura” polo
significado do seu nome.
Aracne, tamén relacionada cos f íos e a arte de tecer, era artista do bordado e do tear.
Rematóu nunha competencia con Palas Atenea na que retratou escenas de violencia dos
deuses contra as mulleres mortais. Os ciumes da deusa levaríana a trocar a Aracne en
araña (despois – ou non – de ela suicidar-se). A causa da raiva da deusa puido ser polo
orgullo de descobrir que era inferior nas artes do tear e da agulla, ou puido ser por ter-se
atrevido a mortal a revelar os actos violentos dos deuses contra as mulleres. Outra fonte
popular interpreta a figura de Aracne diste xeito:

[6] Cf., por exemplo, http://web.colby.edu/ovid-censorship/censorship-in-ovids-myths/philomela-ovid-silencing-censorship/
[7] http://www.thaliatook.com/AMGG/ariadne.php
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Arachne and her story teach us to be mindful of the risks women, even extraordinarily talented
women, take when they speak out against the established order, the patriarchy in particular.
We are reminded to speak the truth, not out of pride or in an effort to “get ahead”, but in the spirit
of concern and love.[8]

Portanto, podemos deducir, de novo, que as mulleres teñen motivo por teren desenvolvido unha testemuña dif ícil de identificar, invisíbel á ollada da maioría, subtil ou en
código. Porque, como dicía Rosalía, “todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo
que sienten y lo que saben”.
Por falta de espazo, só mencionamos cabos soltos que poderían entrar na temática
da escritora, as artes textis e o deseño da palabra. Figurarán nun traballo máis extenso e
inclúen: o textil e a súa función socioeconómica; o téxtil como páxina; aparencia e ollada
(o hábito non fai a monxa); e os f íos, a tea e a creación dun espazo de seu.[9]

Teresa e o banquete das migallas
Teresa é a malfadada que casara co pirata Ansot, tivera un fillo, perdera-o afogado e adquirira a filla do mar, Esperanza – a filla do mar. É pobre, como todos os da costa galega.
O retrato da comunidade é realista, non idealizado. Mais, por mor da pesca, a cantidade
de peixe, na vila mariñeira non se sente a fame tanto como outras condicións dificeis de
vida. É unha vila de vivendas rústicas, familias numerosas, xenta traballadora e supersticiosa. É de crer que ninguén ten un nivel alto de alfabetismo, mais Teresa é descrita
como poeta e cómpre vermos o efecto desta palabra no contexto da novela. Para iso,
subliñamos a relación texto/téxtil e a da tecedeira coa escritora do seguinte xeito.
Teresa vive afastada da comunidade e, aínda que se lle chame poeta máis dunha vez,
non vemos nin papel nin instrumentos de escreber no seu arredor. O que si vemos é
que a xoven adoita saír soia a contemplar a paisaxe, o mar, as ondas – toda a natureza da
[8] http://www.goddessgift.com/goddess-myths/greek-goddess-Arachne.htm
[9] Entre as moitas leituras recomendadas están: John Scheid e Jesper Svenbro, The Craft of
Zeus. Myths of Weaving and Fabric. Cambridge e London: Harvard University Press, 1996;
Kathryn Sullivan Kruger, Weaving the Word. The Metaphorics of Weaving and Female
Textual Production. Selinsgrove: Susquehanna University Press, 2001; M. da Vinci Nichols,
“Myth, Exorcism, and Maggie Tulliver.” Browning Institute Studies, 16 (Victorian Learning),
1988, pp. 101-122; Wendy Wall, “Literacy and the Domestic Arts.” Huntington Library
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costa. A voz narrativa presenta o cenario con pinceladas que o fan semellante a un tapiz
– un tapiz dos coñecidos, aprezados e custosos que adornaban os pazos na Idade Media
e posteriormente. Os tapices eran parte importante da ‘paisaxe real’, mesmo até figuraren
na Terceira Écloga de Garcilaso[10]. O tapiz de Rosalía/Teresa é a Costa da Morte e merece
unha descrición ampla e a figura da protagonista traballa senlleira[11] como temos visto
con outras tecedeiras mitolóxicas ou como a voz poemática de “Tecín soia a miña tea”. A
comparación tea/tapiz/texto podería parecer máis tenue se o lenzo[12] da paisaxe non fose
marcado (ou inscrito ou adornado) de sócato coas seguintes liñas, que rompen o silencio
dela[13] ante a natureza no capítulo VI:
Entonces, lanzando una mirada en torno suyo y encontrando sólo el inmenso vacío que la rodeaba,
su dolor se convertía en locura y por eso iba a la playa a hablar con los vientos y con las olas, y a
escuchar el eco de sus mismos lamentos en la soledad de la ribera.
Por eso cuando Esperanza se ocultó a su mirada y pudo convencerse de que nadie podía oírla,
empezar a hablar en voz alta un lenguaje comprensible sólo para ella.
Su voz salía vibrante, su mirada despedía el brillo ardiente de la locura, sus labios pronunciaban
convulsivos las palabras tembladoras, y su pecho anhelante podría apenas contener aquel torrente
impetuoso de suspiros, de exclamaciones y de quejas que iban a turbar la soledad de aquellos retiros. Aquello era un delirio salvaje, una fertilidad prodigiosa de aquella imaginación virgen, que,
como los bosques de América, era tal su savia y su vegetación que no permitía pasar más allá del
borde de sus orillas. (OC, 702-703)

É precisa a citación ampla destas páxinas porque forman parte fundamental da urdime e da trama, dos f íos da novela que é, definitivamente, unha novela feminista. Ao insistirmos na comparación co acto de tecer e coas tecedeiras de sona da mitoloxía ~ historia
[10] “Weaving, Writing, and the Art of Gift-Giving.” Mary E. Barnard. Garcilaso de la Vega and
the Material Culture of Renaissance Europe. University of Toronto Press, 2014.
[11] “Teresa, la pobre huérfana abandonada, la tórtola gimiente que no halló nunca bosque solitario en que llorar sus penas, era uno de esos genios indómitos y poetas, una de esas imaginaciones ardientes que sólo viven de grandes emociones y que en el aislamiento se consumen como
nieve que derrite el sol, no hallando atmósfera que llegue a su deseo ni horizonte bastante
lejano a donde volver sus miradas. Tal vez si hubiese nacido en épocas más remotas se presentaría orgullo de su siglo como Juana del Arco o santa Teresa de Jesús, pero en estos tiempos en
que el positivismo mata el genio y en que la poesía tiene que cubrirse de terciopelo para tener
cabida en la sociedad, la pobre pescadora, sin más apoyo que la soledad que la rodeaba y más
instrucción que la de su propio entendimiento, tenía que vagar por aquellas riberas como un
alma errante o como un astro perdido entre sombras que no admiten claridad.”
[12] Tamén a narradora refire-se á pintura de Rafael e Fra Angélico no capítulo IV.
[13] “Eran sus únicos placeres soñar un día de felicidad que quizás no llegaría nunca, y derramar
amargo llanto por una memoria que sólo era posible la conservara a fuerza de serle necesaria
para sustentar sus delirios, porque Teresa, como hemos dicho ya, sólo podía vivir de emociones violentas que debían conmoverla hasta la exageración.
La tranquilidad era para ella la muerte.”
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~ literatura acadamos unha nova leitura do texto, unha nova comprensión do deseño
textual. A nova ollada obriga a redefinir termos como locura, torrente impetuoso, quejas,
delirio salvaje, fertilidad prodigiosa, savia e vegetación. É como o tecido de Penélope que
non se ve e que se resiste desfacendo-se por non admitir ser apropriado ou asimilado.
É o tecido de Filomela, a que se atrevera a protestar contra o desexo sexual dun home e
perde a lingua. Teresa é forte e enxeñosa porque sabe presentar os seus desexos e o seu
inconformismo. A paisaxe-tear da costa galega admite os berros dela, serve de marco ou
espazo protector para o texto dunha muller abandonada que, fóra das súas orelas, periga.
Xa no limiar da novela atopáramos a explicación: “Porque todavía no les es permitido a
las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben.”
Ariadna mostra o tapiz que mostra as violacións das mulleres mortais polos deuses e
é castigada. Filomela é castigada, violada. Penélope agacha o que vai urdindo no seu tear,
e sobrevive. Non podería ficar máis claro, afirma a literata Rosalía: “no les es permitido a
las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben”. Ao mesmo tempo, veremos que o trato
violento, a forza f ísica e económica, non sempre vencen na obra desta escritora galega,
malia ser a loita moi dura e longa, pouco compreendida polo público en xeral. Como
proba máis evidente está o remate de La hija del mar[14]. Esperanza volve ao mar, simbólico en moitos niveis, que se estende como lenzo/útero para recibi-la. Non se perde; o seu
corpo volve á orela e está presente, na Praia do Rostro, onde se xuntan os f íos vitais dela e
os sentimentos das dúas mulleres que teñen sido as nais dela. Non é novela do desespero,
do suicidio, senón todo un marco e modelo da solidariedade feminina.

Mara
Mara é a protagonista da segunda novela rosaliana, Flavio. Podemos sinalar dous espazos
nos que ela fai un labor significativo, por paralelo, aínda que non o pareza ao comezo.
O primeiro espazo do fogar no que ela procura soidade e seguridade é o seu dormitorio.
Mais é significativo o tipo de actividade na que participa: escrebe, é un acto secreto e
íntimo. O ‘amante’ Flavio vai de noite a axexar e descobre o que ela está a facer. Espiar
xa é outro exemplo de violación do espazo/corpo de Mara. Pior aínda: Flavio pretende
obriga-la a que non faga iso – escreber – sen que el saiba o que está nos papeis que ela
manexa. Agora o instrumento de traballo non é a agulla senón a caneta, que deixa pegadas no téxtil do papel, palabras que constrúen e organizan ideas que representan a súa experiencia, os seus sentimentos e paixóns. Igual que non vemos o que se borda con f íos de
cores dentro do marco que contén a tea, non vemos nin lemos as liñas que están inscritas
[14] Cf. Kathleen March. De musa a literata. El femenismo en la narrativa de Rosalía de Castro.
Sada: Edicións do Castro, 1994.
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dentro dos bordes do papel. O resultado é como o tecido de Penélope – que non se ve
nunca, polo que existe, mais en puro silencio – e tamén como o tecido de Filomela, a que
non pode falar por ter-lle sido cortada a lingua. No caso de Mara, quen lle ten cortado a
lingua e censurado os textos é a sociedade:
¡Si alguien pudiese ver esto! – exclamó ruborizándose - . ¡Dios mío!... añadió - . Una mujer que
se atreve a trasladar al papel sus sentimientos más ocultos, aquellos sentimientos que nadie debe
penetrar…, aquellos de que ella misma debiera tal vez ruborizarse… ¡Locura! (911)

O segundo espazo é o das visitas e é onde Mara recebe a Flavio e está ocupada en
bordar. É unha actividade típica, tradicional, feminina, efectivamente. Mais non esquezamos que aquí constitui a imaxe arquetípica da muller anxo do fogar, pasiva, submisa,
calada. O silencio, se cadra, non representa o que ella sente e sabe:
Apenas habían dado las doce en el gran reloj de la ciudad, cuando Flavio se hallaba ya en casa de
Mara.
Bordaba esta sentada al lado de un balcón que daba al pequeño jardín dela casa.
Flavio entró y, sentándose a su lado, permaneció silencioso; la joven, llena de emoción, no se
atrevió a dirigirle una sola palabra. Su madre no estaba en la habitación en aquellos instantes. (OC,
999)

É un lugar aberto, mais a impresión que teñen os leitores é de que ninguén a acompaña no sentimento, que está baleiro. A rapaza de quince anos ten a obriga de manter-se
pura e ao mesmo tempo de admitir os desexos do home que esixe mostras de amor. Co
paso dos días, as agresións verbais e a paixón de Flavio tornan-se máis marcadas. Ela está
na súa casa, mais el invade o recinto e impón a súa lei patriarcal. O que di constitui un
exemplo claro de abuso verbal e é equivalente a unha violación.
Se se dubidar da mentalidade agresiva de Flavio, lembremos o momento do primeiro
encontro, nun baile:
<<Sin duda el Cielo – decía en su interior – ha puesto en medio de mi camno esta mujer que nada
dice a mi alma, para que sin remordimiento ni pesar haga caer sobre ella todo el peso de mi venganza. Sus ojos parece que no deben derramar jamás lágrimas que inspiren compasión, y su frente
se creería formada para resistir sin temblar todas las emociones y todas las tormentas. Probemos,
pues, a hacer brotar de esos ojos llanto que implore piedad, y a que en esa frente severa y pálida
aparezca una sombra de temor, una arruga de hondo sufrimiento. Entonces podré decir que he
vencido y abandonaré, para no volver más, este lugar en donde he gustado los primeros pesares.>>
(OC, 871)

O motivo da vinganza, mais o dos ciúmes, é moi común na mitoloxía antiga. Como
un deus grego, chega Flavio xunto a Mara e estabelece un plan de ataque e dominio baseado na ideoloxía da (estereotipada) guerra entre os sexos. O erro inicial de Aracne foi a
soberbia e a capacidade de manexar o tear; o primeiro ‘erro’ de Mara é tamén a soberbia
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de pensar que ela pode saír ben da relación cun home como Flavio.[15] O segundo erro é
crer ela que non merece ser amada de maneira respetuosa.

A Musa
El caballero de las botas azules é unha novela que aínda non ten merecido unha análise
que abranga a súa complexidade. Ten-se falado, entre outras cousas, da súa modalidade
fantástica, da súa satirización da literatura mal feita e da imaxe non tan positiva da capital española. Temos visto tamén algún estudo encol da posíbel travestismo da Cabaleiro,
baseado no Prólogo entre o home a musa e mais na admiración que sentía Rosalía por
mulleres que vestían de homes[16]. Portanto, de continuarmos a teoría da identidade partillada Musa/Cabaleiro, imos presentar unha breve teoría sobre como a Musa rebelde tece
unha narrativa subtil e fina, mais resistente.
En primeiro lugar, vemos a apertura da novela de 1868 cun Home que invoca á Musa
e que se atopa coa sorpresa de que ela non acata os mandatos del, que son os do pensamento e literatura hexemónicos. Ela esixe que o escritor admita a novidade, sen explicar
en que consiste ‘o novo’. Ao longo do diálogo entre o home e a muller, ou mais ben, a
Musa, ela muda de lugar, agáchase, mais non deixa de falar. O home, o escritor, non sabe
que facer, non admite a novidade, séntese ameazado. O diálogo ten un ritmo acelerado,
vai-se tecendo un texto que non pode aclarar o home que se supón que é quen sabe manexar as palabras. De verdade que semella estar atrapado nunha tea de araña ou labirinto
do que só dará saído coa axuda da Musa.
MUSA. – Vuelve la mirada hacia el mediodía.
HOMBRE. – (Lleno de asombro.) ¿Qué es lo que me señalas con esa mano blanca y cubierta de
hoyuelos que dejas escapar de la niebla que te envuelve? ¿No es aquella la figura del cínico Diógenes
que lleva una linterna encendida del día para buscar un hombre?
MUSA. – Ella es.
HOMBRE. – Y ¿qué pretendes, mostrándome esa horrible visión?
MUSA. – Tal como Diógenes buscaba un hombre, tendría yo que buscar un caballero, con tal que
ese caballero, a la manera que yo le comprendo, no fueras tú mismo.
HOMBRE. – Yo… ¿qué te atreves a decir?
MUSA. – Tipo acabado de los que hoy por el mundo corren y viven y triunfan, quizá pudieran
encontrarse algunos peores que tú; mejores, ninguno.
HOMBRE. – Empiezas a causarme graves recelos, musa o diablo, y me arrepiento de haberte invocado. Eres voluble y grosera, y jamás, en fin, ha podido soñarse un ser de tu especie, más insolente
ni más grosero.
[15] Pensa: <<Buscaba una víctima, mujer, y esa víctima eres tú.” (873) Logo, aínda no momento
do primeiro encontro, o amante di: “ – En verdad, sois una mujer infame… ¡y merecéis que
os castigue!” (875)
[16] Kathleen March, “Rosalía, ¿travesti da literatura?” Revista Galegos 10, II, 2010.
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MUSA. – Para darte una severa lección de filosof ía, de una filosof ía lúcida y consistente de la cual
llevo siempre conmigo la conveniente dosis, no haré caso de tus palabras…. (OC, 1163-1164)

Aquí vemos un lixeiro xogo de palabras que no contexto do diálogo entre representante do sexo masculino/respresentante do sexo feminino non se pode pasar por alto.
Pergunta o Home se a figura que se percebe envolta na néboa non será Dióxenes. A Musa
resposta: Ela é. Ela – f ío relacionado con o antecedente ‘figura’ – que aquí é a figura dun
ser masculino – ou seica o f ío que tendera unha muller, como fixera Ariadna, para que
Teseo puidese escapar do labirinto/néboa? Dióxenes, o que andou cunha lanterna á procura dun home auto-suficiente e virtuoso. Ela, figura do filósofo grego, que troca o xénero
masculino polo feminino, neutralizando imediatamente a axencia do home, facendo-o
bisexual ou, mellor dito, hermafrodita.
E, deste xeito, a Musa pasa a ocupar o sitio de Dióxenes, e o papel de Ariadna, porque lle vai tender o f ío da creatividade ao home que arela ser escritor. Outra citación
longa é precisa para que se vexa claramente o labirinto no que o Home non creativo se
ve metido:
Lleno de abatimiento, volviste entonces la mirada hacia las antiguas musas y comprendiste que
estabas perdido… La inspiración, esa divina diosa que algún tiempo sólo se comunicaba con algunos elegidos… correteaba ya por las callejuelas sin salida… Poemas, dramas, comedias, historias
universales y particulares, historias por adivinación y por intuición, por inducción y deducción,
novelas civilizadoras, económicas, graves, sentimentales, caballarescas, de buenas y malas costumbres, coloradas y azules, negras y blancas… de todo género, en fin, variado, fácil y dif ícil, habías
visto trabajos de deslumbradoras apariencias y aspiraciones colosales… ¿Qué te restaba, pues, que
hacer en ese infierno sin salida, en medio de ese desbordamiento inconmensurable en donde nadie
hace justicia a nadie, y en el cual los más ignorantes y los más necios, los más audaces y pequeños
quieren ser los primeros? He aquí por qué me llamaste… (OC, 1169)

O Home/escritor remata admitindo unha nova perspectiva, o fume disípase e imediatamente maniféstase e “aparece una figura elevada y esbelta que viste larga y ceñida
túnica, calza unas grandes botas de viaje y lleva chambergo... (OC, 1173) É de sexo indeterminado e “[e]n una mano lleva un látigo, y en la otra un ratoncito que salta y retoza
con inimitable gracia mientras aprieta entre los dientes un cascabel.” (OC, 1173) O rato
con campaíña contrasta co chicote e xa sabemos que fai alusión sarcástica ao ‘gato madrileño’[17] e á necesidade de atrapa-lo. Outra leitura do texto daríanos a figura dunha muller
con roca (o látego) nunha mao e fuso (o ratiño) na outra.
O que non se ten analisado tanto é a transición do diálogo teatral á narrativa novelesca. Remata o primeiro e comeza a segunda. A fronteira resulta tan neboenta como a
figura da Musa cando está agachada tras unha nube. Será a novela obra do Home/escritor
ou é outra cousa? Se é a Musa transformada en Duque da Gloria, é ela mesma ou obra
[17] Nunha versión popular: http://redhistoria.com/por-que-a-los-madrilenos-les-llaman-gatos/#.VwG_BmN2RFI
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dela, xa que o Home non creara a musa senón que a invocara. É un “cuento extraño”
e non novela? Non esquezamos que a novela El caballero de las botas azules non leva
“Home” como autor senón “Rosalía de Castro”.
Cústanos identificar os f íos que son urdime e trama da obra e cústanos atribuírlle a
autoría do texto a unha figura en concreto. O cabaleiro móvese, desprázase polas rúas e
residencias de Madrid, tecendo confusión, admiración, medo, desasosego e, para algúns
como Marica, oferecéndolles a salvación dos costumes antigos. O proprio desequilibrio
que provoca o cabaleiro ‘especial’ fai-lles perder a estabilidade aos residentes capitalinos.
Non saben saír do labirinto, andan ás apalpadelas e son vítimas do (con)texto no que
están imobilizados.
O capítulo VIII tenta revelar a densidade, a complexidade do deseño (pensamento)
da novela. Só se vai comprender se non esquecemos como se suxire que fagamos no
limiar de La hija del mar, senón que admitimos que a autora é unha muller. Se é Rosalía
ou a Musa, non sabemos con toda seguridade; só podemos admitir que neste capítulo hai
un manifesto feminista inserido no patrón da obra:
En las novelas, la mujeres son siempre discretas y hermosas, hablan el lenguaje de las musas y escriben poco menos que madame Sévigné; pero si se desciende a la realidad de los hechos, esto no
es siempre cierto, y aun estamos tentados a decir que casi siempre es mentira.
Las mujeres hablan sencillamente el lenguaje de las mujeres, y apenas aciertan alguna vez a conversar, como dicen ciertos sabios, útil y razonablemente; mas, a pesar de esto, conservan incólume
el indispensable mérito y el atractivo irresistible con que Dios bondadoso oculta sus imperfecciones y su debilidad, más imperfecta todavía. […]
He aquí por qué ellos al ver tal exclaman en tono de protesta : <<No la pluma en tus manos,
mujer nacida para educar mis hijos: la aguja y la rueca son tus armas.>>
Y tienen razón al hablar así. Pero ¿no han previsto que sus hijos tendrían dos madres? ¿Que la
rueca caería en desuso y que la aguja quedaría relegada a las costureras? ¿En qué han de ocuparse
entonces las mujeres?... (OC, 1254-1255)

Aínda así, o obxectivo do cabaleiro non é destruír nada –agás o inútil, for a literatura
sen valor, for a vida perigosa, egoísta e de baixa calidade da burguesía. É moi significativo
o que o cabaleiro lles comunica ás señoras da clase alta, as que preferían producir sombreiros ridículos con águias e outros adornos: Esixe a figura das botas azuis (xa temos
falado da semellanza con as medias azuis) que os labores de casa delas, da agulla e do
tear, teñan algunha utilidade social. En máis dunha ocasión insere na conversa con elas,
revelano así a verdadeira natureza da tea social – superficial - que elas pretenden levar:
(1)
- Tanto rendimiento no puede menos de conmoverme señora, y me excederé a mí mismo. Veamos, pues; probemos si es usted realmente capaz de soportar algunas de mis revelaciones. ¿Hila
usted? ¿La tela trabajada por esas manos semeja la batista?
- ¡Hilar!... ¡Hilar yo!... ¡Una mujer de mi clase había de llenarse de aristas y oler a lino como las
criadas de aldea! ¡Qué burlón es usted, Dios mío!
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[…]
- No es burla, señora. Mi bisabuela, que era condesa y mujer de talento, hilaba rodeada de sus
sirvientas, que hilaban también. Hilaban las reinas en otro tiempo en que no se había olvidado que
dijo Dios al hombre: <<Comerás el pan con el sudor de tu frente>>; pero es cierto que tampoco se
suda gran cosa hilando… ¡Adelante! ¿Hace usted calceta?
- ¿También habla de hacer calceta?
- Así va el mundo. Despilfarros domésticos, gastos superfluos, trabajar para derrochar, heredar
para holgar…. En fin, señora… ; preferiría usted coser, ¿no es verdad? Es una de las más bellas ocupaciones de la mujer. Cuando, con la cabeza inclinada sobre la labor, piensa en Dios o en sus hijos,
mientras a cada ir y venir de la ligera mano hace estallar contra el d edal la fina aguja que brilla entre
sus dedos, no hay corazón de hombre que al verla no se sienta conmovido.
- Las costureras parecen muy bien así, han nacido para eso – dijo la de Vinca-Rúa con cierta
lastimosa benignidad.
- Y usted, ¿para qué ha nacido?
- ¡Oh! Para vivir y morir, sin duda.
- ¡Ah! Lo mismo que las costureras. (OC, 1303-1304)

O cabaleiro, un pouco máis adiante, explicará que anda á procura dunha muller de
verdade: “[mis revelaciones] solo son signas de ser confiadas a cierta mujer hacendosa
como la hormiga, semejante a mi bisabuela, aquella que era condesa e hilaba en medio de
sus doncellas. La ando buscando por todas partes… ; no sé si la encontraré.” (OC, 1306)

(2) (Na tertulia das fillas do médico, do advogado dos empregados de Facenda e do tenente coronel)
- … No puedo comprender por qué se empeña usted, señora, en querer aparecer a mis ojos una
cosa que no es.
- Pero, señor duque, ¿por qué se ha imaginado usted que se le engaña? ¿Podríamos permitirnos
semejante libertad?
- Pues bien: ya que usted se empeña, hablaré, si bien convencido de que será en vano. ¿Querrían
estas señoritas calcetar doscientos gorros de dormir, hechos con merino y listas de seda, a seis
duros el par?
- ¡Jesús…, qué horror!... (OC, 1337)

Non son os únicos exemplos. Aquí os labores poden ser símbolo da clase social;
tamén as artes da agulla tiñan relación coa clase das mulleres que as practicaban. Só as
rapazas e as señoras ricas traballan así, no tempo do Duque. Neste senso, o bordado, a
calceta, o tecer non tiñan razón de ser, eran puros adornos do corpo e mostras de soberbia clasista.
O proprio Duque ri-se das apariencias tan admiradas pola burguesía, como vemos
no desexo dos ricos de remedar o seu chapeu raro e o seu calzado. Os resultados da
necesidade de imitalo son tan risíbeis e superficiais como as novelas ruins que se veñen
publicando. E palabras como fashionable, en inglés, que figura máis dunha vez, xuntan
texto e téxtil no contexto da novela. Tamén empezan a salientar-se frases como “Mas
volviendo a coger el hilo de nuestro relato, que, al parecer, se enreda y desenreda como
suelta madeja… “ (OC, 1308), que collen precisamente na semántica dos labores femininos. É dicer: O Cabaleiro das Botas Azuis vai traballando como traballa a araña, tecendo
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a tea na que todos os da capital van-se atopar atrapados. Logo, cando ten diante aos que
están así fixos, con palabras e ideas o Cabaleiro vai desfancendo a tea na que están eles
envoltos, mostrando a estrutura e materiais de pouco valor (e da pouca beleza) nos que
están paralizados. Non é casualidade que nalgún momento o Duque fale de funcionar el
como espello. As palabras das súas conversas cos madrileños revelan como son eles –non
só para os leitores senón tamén para os proprios personaxes.
Florindo e Isabel: Post Datum
Ruinas é anterior a El caballero de las botas azules e non imos analisala nesta ocasión,
agás mencionar un detalle que, fóra do contexto da tea ou téxtil que aquí elaboramos,
podería non resultar tan convincente. Mais, dentro do recinto da temática tecido/téxtil/
texto, con todo o simbolismo que ten, e tendo en conta a relación de estreita amizade
que existe entre Dona Isabel e mais o seu gato Florindo, é preciso mencionar que o gato
era-lle leal e durmía sobre a la que a velliña usaba para tricotar. O gato, quer dicer, é parte
integral do labor e produción de Isabel, por escasa que sexa. Estando xa doente de morte
ela, lemos que ela “rehusó acostarse, según se lo aconsejaban. Hizo su tocado… frió un
huevo a Florindo, y después se puso a la ventana mientras hacía calceta.” (OC, 1153) O
mesmo gato morrerá pouco despois: “al tercer día sobre un pañuelo de la difunta” (OC,
1155).
O caso de Isbael, morta con suma dignidade, mostra o valor da persoa –da muller–
que vai tecendo a vida honestamente, con traballo e dedicación, unha vida non vivida en
silencio senón simplesmente non escoitada por moitos e sobor de todo polos que querían limitar a condición da muller a ser un anxo do fogar, casada, sen voz e sen carácter.
As ‘ruinas’ non son ruínas senón exemplos dunhas vidas maxistrais. O cabaleiro non é
home, personaxe creado por un escritor, senón musa disfarzada, armada – como diría
Zêca Afonso na canción “As sete mulheres do Minho” – “de fuso e roca”.
E todo isto porque, como xa no-lo dicía Rosalía de Castro sen que se lle fixera moito
caso: porque ás mulleres non lles era permitido escreber o que sentían e o que sabían. Ás
mulleres que, nembargantes, representaban as viúvas de vivos e dos mortos, todas elas
capaces de afirmar: “Tecín soia a miña tea.” Mais non nos trabuquemos: Rosalía de Castro, galega, literata e muller intelixente, non tecía soia.

NON TECEU SOIA A SÚA TEA: OS TEXTIS DE ROSALÍA

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be
weaving, and we all have the power to make wishes come true, as
long as we keep believing.
~ Louisa May Alcott
In Old Europe and Ancient Crete, women were respected for their
roles in the discovery of agriculture and for inventing the arts of
weaving and pottery making.
~ Carol P. Christ
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Para entender na súa xusta dimensión a importancia e valor da novelas rosalianas, tanto
desde o punto de vista da súa aspiración como escritora, como desde o punto de vista
do seu papel e función, do seu significado, no contexto sociocultural no que foron xeradas, debemos coñecer cal era a situación da novela na España da década dos sesenta
do século XIX. Unha axuda inestimábel, neste aspecto, témola no xuízo que merecía ás
minorías ilustradas, lectoras de narrativa europea e preocupadas polo futuro do xénero,
esta situación. Neste aspecto, a valoración de José González Serrano, da que xa fixemos
uso noutro lugar (Rodríguez, 2011: 168), parécenos reveladora e sintomática. Nun seu
amplo artigo aparecido en La Soberanía Nacional (Madrid, 5 de maio, 1866) consideraba
que a misión da novela era moi importante e a súa influencia poderosa, tanto no aspecto
moral, como no social. O crítico distinguía, caracterizándoas, entre tres tipos de novelas:
a) a novela psicolóxica, que ía ao fondo do corazón humano para expresar os afectos e
as axitadas paixóns dos personaxes; b) a novela de costumes, destinada a combater os
abusos da sociedade; c) a novela histórica, para facer comparecer as xeracións do pasado,
cos seus usos e costumes, vicios e virtudes. En ningunha das tres, vía o crítico, naquela
altura, que a novela española cumprise a súa misión. O que había era, segundo el, unha
novela enxendro da imaxinación, para recreo de ociosos.
O contraste coa Inglaterra, a Franza ou a Alemaña resultáballe moi evidente. Walter
Scott elaboraba unhas narracións que eran máis verdadeiras que a historia, como Victor
Hugo imprimira un novo rumbo coa súa Nosa Señora de París. Considera que non hai
homólogos na España. Por outra parte, a novela de costumes na España, modelo Gil Blas
de Santillana, non cumpría a súa función social, pois adoecía dun exceso de verbosidade
e mesmo incorría no rimado da poesía. Nada a ver con Dickens, Balzac ou Flaubert. Finalmente, a novela psicolóxica, iniciada coa Pamela de Richardson, tomara na Franza un
tinxe filosófico e na Alemaña, desconsolador e apaixonado, mais na España non existía.

O esforzo rosaliano polo recoñecemento como novelista

As análises e xuízos de García Serrano estaban a facerse, xustamente, cando Rosalía traballaba arreo por gañar a consideración de novelista, desde unha posición marxinal e
periférica respecto dos salóns literarios da Corte, tanto por vivir fóra dela, como por
manter unha disidencia activa cos seus valores, correlativa á súa progresiva identificación
con Galiza e ao seu parello compromiso coa restauración dunha literatura nacional en
lingua galega. Publicara xa La hija del mar (1859), Flavio (1861) e estaba aparecendo por
entregas no folletín de El Museo Universal, Ruínas (1866), á vez que daba os derradeiros
retoques á novela na que tiña depositado grandes e moi especiais esperanzas, El caballero
de las botas azules (1867), quer do punto de vista económico, quer do punto de vista do
recoñecemento crítico, e polo tanto do logro dunha identidade recoñecida de novelista
no mercado editorial español. Non é banal subliñar os esforzos realizados, durante estes
seis anos, xa muller casada e cunha filla. A dificultade da empresa estaba, en primeiro
lugar, na carencia de recursos económicos propios, pois non gozaba de dote, e na súa
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condición feminina, dependente legalmente como esposa a intercesión de Murguía era
necesaria, e estaba favorecida por ser el quen, como home, xornalista e escritor, mantiña
as relacións editoriais e sociais necesarias, alén de procurar un oco nun xénero literario
masculinizado, propio de homes, a novela. En segundo lugar, estaba na orixinalidade
e ruptura das súas propostas narrativas respecto dos modelos imperantes e de maior
consumo polo potencial público lector, unha boa parte del, mulleres. En terceiro lugar, a
decisión firme de vivir na Galiza e intentar proxectar a súa obra en español tamén desde
ela, mesmo a través de casas editoriais do país, como Juan Compañel, de Vigo, ou Soto
Freire, de Lugo, para un mercado editorial de ámbito estatal, a cada paso máis centralizado en Madrid. Vai sendo hora de que se asente a visión de Rosalía como unha muller
que aspirou a vivir do que escribía, isto é, a realizarse como artista, sendo recoñecida
como tal, e a lograr unha fonte de ingresos que a dotase de independencia económica
para valerse por si mesma.
A ansiedade autorial en Rosalía é evidente durante estes anos esperanzados, precisamente por ser moi consciente das súas aspiracións. As dificultades e os fracasos vívense
con tristeza e angustia, aparecendo sempre a mestura da necesidade económica, a dignidade persoal e a firmeza nas conviccións, non quedando dúbidas da súa intervención
directa sempre que era posíbel na defensa dos seus criterios e intereses, isto é, non delegando por principio no seu marido. Afortunadamente, hoxe temos máis probas do que
nunca, malia tanta destrución planificada e orquestrada do seu legado íntimo, do seu
carácter enérxico e decidido, da súa capacidade de comprensión e piedade e da súa fortaleza de ánimo, por máis tendencia depresiva e/ou irritábel que a premese en ocasións.
Imos facer uso só da relación epistolar que mantivo co editor Soto Freire por mor
da publicación nesa casa editorial lucense de El caballero de las botas azules (1867). Esta
empresa editorial era un dos máis ambiciosos empeños editoriais do Estado, segundo a
prensa madrileña, indicativo da vitalidade e iniciativa cultural, malia todo, que houbo na
Galiza do século XIX, que ben merecería un extenso estudo e valoración da súa intención, dos resultados logrados e dos inimigos cos que contou. A Revista de España (nº 4, 9,
1868), no seu “Boletín Bibliográfico” valora, da seguinte maneira, a calidade da imprenta
de Soto Freite: “Justo queremos hacer mérito de la parte tipográfica. Decir que la impresión es limpia y elegante no tendría nada de nuevo para los que conocen la Historia de
Galicia, de Murguía, El Caballero de las botas azules, de Rosalía Castro, y otras muchas
publicaciones del Sr. Soto Freire, el editor más hábil, arrojado y laborioso que hoy existe
en España, fuera de Madrid y Barcelona”.
A amizade de Rosalía con Soto Freire, durante boa parte da década dos sesenta do
século XIX, derivou da relación que mantiveron como escritora e editor. Seguramente
se coñeceron persoalmente en Lugo (nada indica que Rosalía tivera vivido nesta cidade,
pero era, cando menos lugar, de paso para todos os correos que circulaban entre Santiago, A Coruña e Madrid). De ser a súa relación puramente epistolar, sen coñecemento en
persoa, a verdade é que resultaría máis que sorprendente o nivel de confianza acadado
entre os dous, a empatía entre eles, xa de por si fóra da norma da época. Non esquezamos
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que se trata dun home e dunha muller casados, con moi diferentes ideoloxías (a confesionalidade católica e o carlismo do editor eran notorias) e, aínda enriba, a escritora non
exhibía unha prosa de temática inofensiva. De feito, a relación entre o editor e a escritora
comezou xa cun grave conflito con consecuencias para ambos, aínda que máis directas
para o editor. Estamos a nos referir ao intento de publicar no seu Almanaque de Galicia
de 1864 para 1865, o retrato rosaliano de El Codio, anunciado en prospecto, que alporizou tanto os seminaristas de Lugo como para obrigar o editor a suspender a súa publicación, como podemos ler en El Contemporáneo (2, decembro, 1864), segundo se sabe desde hai tempo e coa data deste xornal correcta desde 2008 (Álvarez Ruíz de Ojeda, 2008).
Porén, La Nación (17, novembro, 1864) xa tiña publicado case quince días antes idéntica
información, tomándoa de Diario de la Coruña (12, novembro, 1864). Non sabemos se
o “tumulto” dos douscentos seminaristas, coas súas ameazas, abondou para Soto Freire
desistir de publicar o artigo rosaliano anunciado ou houbo algunha prohibición episcopal. Sexa como for, nin este incidente nin outros de cariz abertamente político, como a
censura da autoridade sobre un poema, encargado polos artesáns de Santiago a Rosalía,
para recibir a Salustiano Olózoga (La Soberanía Nacional, 4, xuño, 1866), deron ao traste
coa relación editorial e a amizade. Resulta conmovedor e inaudito. Comprobémolo.
Consérvanse tres cartas de Soto Freire en resposta ás respectivas de Rosalía que descoñecemos, do ano 1867, no que se editou El Caballero de las botas azules. Hai dous trazos reveladores nestas misivas entre unha muller casada, escritora, novelista, e un editor,
casado: a confianza íntima que se profesan e a preocupación polo resultado económico
da operación editorial na que están involucrados. Asi, Soto Freire, nunha delas, datada
o 28 de maio, anuncia o envío de diñeiro a Murguía, por unha banda, e a Rosalía, pola
outra, a demanda desta, urxida pola necesidade, que se queixara da demora na publicación, e sentíase algo aflixida pois non detectaba ambiente favorábel no mundo estudantil
universitario de Santiago a subscribirse para comprala. Exprésalle a súa confianza nela,
máis que en Murguía, para lamentarse das súas dificultades e di, con rotundidade, que
ten tanto interese como ela no éxito económico da novela:
Estimada amiga: Satisfaré su deseo enviando a Murguía una letra a la Coruña y veré
de hacerlo a usted de alguna cantidad.
Ya sabe usted que nada me extraña ni me parece mal que me conf íe sus penas por
más que tenga involuntariamente parte de culpa aumentándolas.
(…)
Puede usted quejarse de que no corrí con la novela: lo conozco, mas olvida que hoy
tengo poco personal, que me he visto obligado a disminuirlo y a imponerme un trabajo de bufete, más que regular.
(…)
No se aflija U. por los estudiantes, en sus pueblos la comprarán y por si acaso, ya
cuidé de poner en la portada de la mitad de la tirada, “(2 edición)”, así podremos
volver a anunciarla.
Por lo demás, tengo tanto interés como U. en convertirla en oro.
(...)
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Perdone U. si me extiendo en estas lamentaciones, dejo correr la pluma y me alivia,
pues sólo a U. puedo contarle todo.
Barreiro Fernández, X.R. / Axeitos, X.L.
Cartas a Murguía, I, 2003: 520-21

Cando o editor non podía enviar o diñeiro –letras– prometido, recorría a enviar
selos, tal e como se pode comprobar nas outras dúas, datadas o 30 de maio e o 8 de xuño
(ibidem: 521-22-23), sempre condicionadas pola necesidade, e nada convencionais, tratándose dun home e dunha muller casados, que non hai probas de se trataren en persoa,
polo menos con algunha asiduidade, senón só a través de cartas.
El caballero de las botas azules comezou a distribuírse no mes de agosto de 1867,
cunha tirada de 1.000 exemplares, o que resultaba unha temeridade, como deixa claro
Soto Freire en carta a Murguía, datada en Lugo o 20 de agosto de 1867, tendo en conta as
dificultades de todo tipo que se tiñan que superar (distribución na Galiza e no conxunto
do Estado, venda na Corte e eco crítico nos seus xornais, única forma de impacto nas
provincias, hostilidade de sectores sociais con influencia contra o editor e a autora, como
vimos):
Conforme en que en setiembre se dé bombo a la novela, pero mejor hubiera sido seguir mi consejo
no haciendo más que 500 ejemplares pues de mil no salimos nunca. Me dijeron anoche que aquí
se proponían publicar una crítica; estemos a la mira, pues si lo hacen no ha de ser con buen fin.”
(ibidem: 531).

Unha novela filosófica e transcendente, inesperada nunha muller

O editor non escatimou esforzos para espallar a novela entre amigos do matrimonio,
unha rede social efectiva (Rodríguez, 2011: 606-12) e varios correspondentes, esperando
“a que los periódicos de Madrid hablen para enviarla a Coruña, Vigo y Ferrol” (carta datada en Lugo, 23 de agosto de 1867, ibidem: 532). Efectivamente, houbo pequenas gacetillas
informando da saída da novela en varios xornais madrileños e algúns críticos falaron polo
miúdo, en concreto dous afamados escritores e xornalistas progresistas, coñecidos do
matrimonio: Julio Nombela e Bernardo del Saz. As súas críticas teñen verdadeiro interese, non só polo que albiscan e pola estrañeza que expresan perante un texto tan orixinal,
novidoso e revolucionario, moito máis inesperado para eles vindo dunha muller, senón
porque poden valernos de contraste coa actitude de silencio e anulación que se vai manter respecto de Rosalía e a súa obra, anos máis tarde, ben entrada a Restauración borbónica, mesmo por parte dun destes críticos como se nunca a coñeceran, lesen ou valorasen.
Resulta rechamante e indicativo de cal foi a orientación das mudanzas sociais, políticas
e culturais, desde 1868 até 1885, e como atinxiron negativamente a unha escritora como
Rosalía e á súa obra, anulando mesmo a visibilidade e lembranza da escrita en español.
Na sección “Revista Literaria” de La Época (7, novembro, 1867) apareceu a de Julio
Nombela, considerando que era unha novela que merecía atención por si soia, non dentro dun remexido. Expresa o seu goce coa lectura do que cataloga como “este humorís-
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ticamente profundo libro” e axiña achamos unha valoración que pretende, sen romper
prexuízos ou estereotipos sobre a muller, recoñecer o elevado pensamento que contén:
“el pensamiento varonil se presenta con toda la delicadeza femenina”. Verdade, arte, beleza, e persuasión, caracterizarían esta obra rosaliana. Poderíamos traducir por realismo,
estilo apropiado e moral ou filosof ía. Nombela non ten a menor dúbida da actualidade da
novela até o extremo de identificar a súa época co que libro mostra. Porén, subliña que
non é só un retrato senón, en certa maneira, un xuízo desde unha posteridade que xulga.
E conclúe que é un libro transcendental, profetizando que será máis prezado no século
XX que entón. Para el, “El caballero de las botas azules será el mejor título de gloria, no
sólo a los ojos de los hombres de talento, sino para los de corazón”.
Moito máis extensa é a crítica de Bernardo del Saz, publicada en dúas entregas sucesivas na sección “Bibliograf ía” de El Pabellón Nacional (10 e 11 de marzo de 1868).
Trátase dunha análise moi complexa que traduce as perplexidades, asombros, dificultades e desasosegos que a lectura da novela lle tiña provocado. O máis interesante, desde a
nosa perspectiva, é subliñar que o crítico recoñece estar perante unha panorámica social,
especialmente centrada nas clases dirixentes, no que considera verdugos, e nas clases
medias, con especial atención ás mulleres, co desenvolvemento do capitalismo en ascenso. Aliás, hai un aspecto fantástico, profético ou predictivo, que, para o crítico, non acaba
de estar ben ensamblado, producindo estrañamento ou idea de non acabamento, alén de
resultar ás veces de dif ícil interpretación, defecto que lle resulta especialmente notorio
nun final incríbel desde o punto de vista da verdade realista e pouco xustificado desde os
antecedentes da verdade social desvelada.
Agora ben, recoñece que é a orixinalidade tan grande e tan fóra de esquemas predefinidos que, na guerra entre dogmas clásicos e románticos, resultará estraña para ambos
por motivos contrarios. Uns verán caos, confusións e desarranxos excesivos, onde outros
verán equilibrio e harmonía tamén en exceso. Porén, resulta moito máis relevante, para
o obxectivo que perseguimos, anotar dúas coincidencias de fondo coa análise de Julio
Nombela, unha delas sobre o diálogo entre o Home e a Musa que serve de prefacio á novela, á que nos referiremos máis adiante, e a outra sobre o humor e a rechamante, e por
iso cualificada de baril, intelixencia de Rosalía. Deixémolo falar literalmente:
Nada nos queda que añadir respecto del estilo fecundo en chistes del mejor género…(…)
Y ya que de la forma hablamos, debemos hacer constar una circunstancia que distingue perfectamente a la señora Castro de Murguía entre las escritoras notables que conocemos, y que es un
tributo que la mujer de más provilegiada inteligencia rinde acaso a la debilidad de su sexo.
No hay una paradoja en su libro, y esto es más notable cuanto que pseudónimos como Jorge
Sand, filósofos como Mad. Stael y Mad. Girardin, el vencedor del torneo contra Sandeau, Mary y
Gautier, es decir, los hombres de corazón y estilo, la mujer protesta, en una palabra, acude a ella
como a un recurso supremo.

Obsérvese que del Saz non emprega nin un só nome feminino hispánico –na década dos
sesenta do século XIX había unhas 50 mulleres que escribían para o público, especial-
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mente poesía (La Corona, Barcelona, 30, setembro, 1860)– para establecer comparación
coa intelixencia rosaliana, inseríndoa dentro do movemento literario da muller protesta,
a que pon en solfa a dualidade intelectual distintiva entre home e muller, da que o propio
crítico non é quen de desenlearse.
Bernardo del Saz parécenos tan laborioso e perspicaz indagador como, ás veces,
limitado pola súa perspectiva burguesa. En efecto, recoñece que El caballero de las botas
azules é unha executoria no mundo literario, e que a que deu cima a empresa que esixe
tanto esforzo, “bien puede cultivar con éxito la novela de costumbres, único género que
está llamado a aclimatarse en España”. Naturalmente, está pensando co esquema de José
García Serrano, ao que fixemos alusión ao comezar este traballo, e polo tanto tendo na
mente a Balzac, Flaubert, Dickens, como paradigma da novela de costumes ou novela realista. Non erraba o crítico en inserir a obra novelesca rosaliana nesta tarefa, moito antes
de se producir a eclosión posterior na cultura española.
Porén, teñamos en conta que a novela rosaliana, en particular El Caballero de las
botas azules, reúne ingredientes da novela psicolóxica e da novela histórica, pois parece,
en parte, feita desde un futuro –prospectiva aínda non vivido ou desde unha esfera irreal
ou fantasmática, o que tanto desasosegou a del Saz, e pondo en contraste tamén pasado,
retrospectiva e presente. E digámolo xa, tan contraria á dualidade masculino/feminino
como estereotipos intelectuais e afectivos, e mesmo f ísicos, que fixo a entronización da
androxinia, do marimacho, como guía e inspiración da súa novela (A Musa e, en certa
maneira, o propio Cabaleiro das botas azuis….). Un atrevemento que os seus comentaristas bordearon sen citalo e menos analizalo, e no que non se atreveron a entrar, mais
do que eran, sen dúbida, conscientes na súa intimidade, como se induce das súas propias
palabras:
“…le ha llevado (ao seu espírito) a los abismos del corazón sin lastimarle”, “le ha mostrado los más
recónditos pliegues de la conciencia humana” (Nombela); “sin que su desnudez escandalice, al par
que la verdad no padezca en las estrechuras del ropaje con que un falso pudor la reviste y enmascara”, “…y es obra de mucho tacto, de gran previsión, de delicadeza suma mover el fango con la sonda,
haciendo ver que no ha salpicado el limpio vestido de la dama…” (del Saz).

Polo demais, hai unha observación deste que me inquieta e, á vez, explica algo, en certa
dimensión, a incomprensión ou escasa acollida que o público dispensou a El caballero de
las botas azules. Sentencia Bernardo del Saz:
“Desgracia es, y no pequeña, que sólo pueda ser bien leída por nobles, y es desgracia en el sentido
de recompensa pecuniaria….”.

Verdade é que as personaxes femininas e outras que enseñoran a novela, como o seu
ambiente, é o das clases dirixentes da monarquía isabelina, nobreza si, pero tamén burguesía, banqueiros incluídos, e clase media mimética. Quere isto dicir que por iso só
podía ser comprendida por elas? Non o creo. En todo caso, esixe de lectores sensíbeis,
intelixentes e dispostos a cavilar algo por enriba das aparencias. En absoluto está escrita
desde unha mentalidade nobiliaria, por máis que a simpatía pola burguesía e o diñeiro,
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e o home novo que todo o debe a si mesmo e ao seu esforzo, a mitoloxía burguesa, sexa
nula, como acontece en toda a obra de Rosalía. Sen dúbida, non lle gustaba este substrato
a del Saz. Acertou se pretendeu dicir que sería para minorías…e que non significaría a
fonte de ingresos que a autora e o editor esperaban e necesitaban, como vimos. A ansiedade na autora polo éxito da novela no mercado foi igual ou superior ás mañas do editor
por logralo recorrendo a todo tipo de trucos, desde editar a partir duns trescentos exemplares como se fose unha segunda edición, até informar, na prensa madrileña, que estaba
a punto de esgotarse aos tres meses de andar en circulación, para chamar a atención do
potencial público lector:
Tenemos una satisfacción en anunciar que las empresas literarias de Galicia están dándose a
conocer con el éxito más lisonjero.
Ya está casi agotada la edición de la primera obra que han enviado a Madrid, titulada El Caballero de las botas azules, original de la distinguida escritora doña Rosalía Castro de Murguía. Esta
obra ha reportado no escaso provecho a la acreditada casa editorial del Sr. Soto Freire de Lugo.
(El Imparcial, 5, Nadal, 1867).

Abordemos agora o substrato filosófico que no, efectivamente delicioso por tantos conceptos, prólogo ou prefacio que abre a novela se manifesta como alternativa para encarar
a necesidade dunha nova literatura, dunha nova moral e dunha nova sociedade. Falamos
do diálogo entre o Home e a Musa que tanto chamou a atención xa dos críticos devanditos, e que tan alta consideración lles merecía. Julio Nombela considera que no diálogo
que lle sirve de prefacio se revela xa a tendencia da obra,
“pero se olvida uno de que es una mujer la que ha trazado aquellas frases. No hay nada femenil, a
no ser la delicadeza de los toques, la pureza de la frase, la belleza del estilo”
(La Época, sete, novembro, 1867).

Estamos, pois, perante a constatación do carácter transcendente, filosófico, do texto, inesperado, pois, na concepción e valoración intelectual dominantes sobre a muller. Bernardo del Saz é moito máis explícito e expresa a sorpresa que o prólogo lle provocou
até o estremo de cualificalo de poema, para subliñar o seu elevado rango en todos os
sentidos. Falando da inspiración que o Home lle pide á Musa, subliña a súa demanda de
orixinalidade por enriba de todo, da capacidade para unha creación tan asombrosa, sen
antecedentes, que parece estarmos máis perante a introdución dun poema que perante
o prólogo dun conto:
“Nosotros vemos en este poético y razonado diálogo la dilatación absoluta de la inteligencia finita…”.

A autora fai ostentación dun atrevido pensamento, segundo el, e entende que

“el hombre con la protección de la musa se lanza libre y poderoso en una dilatada esfera, con medios para atraer sobre sí las miradas de la multitud y recorrer todas las clases sociales sujetas a la
ley del cambio formal…” (ibidem).
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Detecta a dialéctica pasado/futuro, repulsión/ atracción, e a audacia do home, así
inspirado, coa confianza na influencia que han ter as súas calidades f ísicas, as súas condicións morais e o seu aspecto exterior, para percorrer o panorama social e revolucionalo
provocando a demanda dun novo mundo, parella á dunha nova literatura e á popularización/democratización do libro da sabedoría.
O que del Saz non acaba de ver lograda é a transición dun prólogo tan elevado a un
conto que recoñece orixinal ou estraño, como o catalogou a autora, mais que lle resulta inharmónico en relación con aquel. Ve nesta unión inharmónica o maior defecto da
obra. Recoñece que “el libro es bueno” (ibidem), mais gustaríalle velo mellor acabado.
Realmente, del Saz tería preferido que a novela se limitase a ser un bosquexo dun cadro
social, sen entrar nas utopías revolucionarias nin manter os aspectos fantásticos que fan
posíbel transcender os límites da realidade, tamén os dun narrador-observador humano. A crítica deste escritor abolicionista destila pasmo tanto como esforzo analítico por
comprender, non deixando a menor sombra de dúbida, malia os reparos, sobre a elevada
capacidade narrativa e, máis rechamante, filosófica, de Rosalía de Castro, como xa vimos, mesmo no contexto europeo. Houbo quen, naquel mesmo momento, soubo ver
que o fantástico de El Caballero de las botas azules era obxectivo por si mesmo, tanto
que, dentro do mundo “completamente real en que el poeta lo coloca, no puede ser más
que una alegoría, aunque el poeta no la descifre ni lo aclare” (Revista de España, Boletín
Bibliográfico, 1, 1868, p. 315).

Onde o pudor non se atreveu a entrar

Tócanos a nós, desde a nosa perspectiva crítica, fundamentada en ver o pasado con elementos del, os coetáneos, a autora e críticos, e a traxectoria social e cultural desde entón
a hoxe, deitar máis luz sobre a intención rosaliana nese momento de grande forza creativa, de ilusión e de esperanza. Así se veu facendo, na segunda metade do século XX,
e especialmente, desde os últimos quince anos del, por unha parte da crítica, fronte á
incomprensión, silencio ou desvalorización doutra.
Digamos aquí que o adxectivo novo/nova referido á literatura representa para Rosalía unha epifanía, plasmada no cumio narrativo que é El Caballero de las botas azules
(1867) e que culmina na creación do grande poema de poemas que é Follas Novas, escrito na súa primeira versión, entre 1868-1871, disposto para a publicación xa en 1872,
e adiado, por causas externas, censura/falta de casa editora, até 1880, cando a esperanza
rosaliana estaba derrotada, en termos de continxencia histórica.
O primeiro que me gustaría subliñar é o feito de Rosalía recorrer a unha Musa, no
diálogo co home, como fonte de transformación deste. Fixo, pois, uso dun recurso da
mitoloxía pagá, unha das constantes formais concretas da tradición literaria. Agora ben, a
forma de conducirse da Musa indícanos continuamente que ten unha vocación marcadamente filosófica e moral, de afán de coñecemento. Non é un ser sobrenatural, no sentido
relixioso do termo, por máis que se escoite a súa voz detrás dunha nube. O seu poder
sobre o pensamento humano acaba ao pé do sepulcro, confesa. É máis ben o símbolo
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que representa a inspiración humana como fonte de creación, ciencia e filosof ía, o afán
de superación do propio home. O feito de ser Musa non significa a identificación cunha
“dama”, polo que os coqueteos non teñen lugar, sentencia. Tampouco esta invocación
retrotrae ao pasado, pois a preocupación ten que ser polo presente e polos bens comunicábeis: “el bien que se toca es el único bien” (Castro, Rosalía de, 2006: 150). Precisamente
é o home, non a Musa, quen se rebela inicialmente pola propensión dela a confrontalo
coa realidade. É ela a que o insta a non temer, a non sentir nin horror nin abominación,
no esforzo por coñecer. O home sente que o pensamento humano debe entrar en novas
rexións vedadas, ocultas, descoñecidas (non só as do mundo natural externo, tamén as
da psique).
Naturalmente é o home quen, decepcionado polas ascéticas renuncias que se lle
recomendan, se revira, ao comezo, sen romper a relación. Esta parte é aparentemente
o debate co home que persigue a fama e a gloria no campo literario, mais desexoso dun
novo estilo. A Musa aproveitará a súa inquietude para ir despoxándoo das súas máis
egoístas arestas e abrirlle o camiño da rexeneración axeitada . Retirarase con el a un bosque próximo para continuar un diálogo que recoñece como subversivo Nesta segunda
escena, a Musa fai a crítica do triunfador social –xenios, deputados, ministros, incidindo
aínda máis duramente na obriga de o home se sincerar consigo mesmo. Desmitifica e
critica os valores dos novos tempos en ascenso, afirmando a igualdade de todos os homes e catalogando o ascenso social como produto dunha “ambición colosal”, sen negar
que poida haber tamén doses de talento e audacia. É unha Musa sarcástica que ironiza
coa mitoloxía do progreso indefinido e do movemento continuo. E Musa e mais home
acaban por facelo tamén coa literatura do compromiso burgués, tipo Béranger, o cantor
popular de Francia, quen profetizara inxenuamente a morte do demo, sen se decatar das
múltiples formas que o mal e a opresión poden tomar.
Na terceira, achamos un home triste e pensativo, que vai sendo despoxado das súas
certezas falsas e das súas mitoloxías, abocado a asumir conxeturas e pensamentos prohibidos, chegando o momento máis duro e conflitivo: o descubrimento, a visión, do ser
f ísico da Musa, en forma de marimacho, un ser anfibio, unha abominación, como exclama o home. Este é o momento do maior baño de realismo e de maior confrontación con
todos os estereotipos sexuais, f ísicos, de xénero e morais. A Musa sentencia: “Todo lo
que ha sido hecho es bueno, hombre eminente” (Castro, Rosalía de, 2006: 170). A dúbida
e o desexo son os grandes resortes que fan mover o home. A Musa, nun diálogo socrático,
irónico e punzante, foi transferindo parte da súa maneira de ser, do seu xenio, ao home,
e unha aparencia estraña e marabillosa, preparándoo para a grande e esforzada misión,
como mensaxeiro e redentor, que se desenvolve ao longo da novela co final tan feliz e
liberador como irónico. É un home rexenerado, pero non sublime, non sobrenatural,
senón novo e con moito de burlón. Até aí pode chegar a ascese humana. É, pois, unha
Musa non relixiosa, nin pagá nin menos cristiá, como afirmamos xa, simplemente laica,
un símbolo de todas as formas superiores de vida espiritual, non só da poesía, pero tamén
da novidade en todas as ordes, do que debe ser asumido e recoñecido, do que necesita
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saír á luz, do que hai que rectificar e do que debemos asumir para ben persoal e colectivo. Por iso comeza cun debate literario e acaba cunha proposta de acción social e moral,
transferido o seu xenio ao home rexenerado, polo tanto un produto deste, porque só o
afán de superación do home é capaz de elevalo por enriba das súas limitacións.
Claro que toda esta filosof ía humanista enúnciase sen renunciar á ironía e o sarcasmo que o texto destila, para evidenciar que non somos nin xenios nin deuses. Ironía
e sarcasmo que caracterizaban o humor rosaliano, tan perceptíbel para os seus amigos,
críticos e lectores de entón.
É, pois, este prólogo unha preparación para asumir a necesidade de mudanza, o
evanxeo da novidade que instaure a harmonía, que necesita un mensaxeiro en forma de
home, por máis marabilloso que sexa, e un anticipo do que a novela vai tratar. En efecto,
a necesidade dunha nova literatura, a necesidade de transformación social e, polo tanto,
unha crítica do panorama social existente —a sociedade burguesa en ascenso—, con especial dedicación ao papel das mulleres de tal condición coa conseguinte revolución, e o
problema dos sentimentos e do sexo e a súa liberación do encaixe en estereotipos duais
masculino/feminino, configuran a novela. Sobre estes tres aspectos, que pairan na conversa do prólogo, vaise espallar a narradora servíndose do potente raio creador do seu
cerebro. Non cabe dúbida de que Rosalía era unha pensadora que intentaba usar a novela
como forma de vehicular pensamentos transcendentes, aqueles que eran capaces de superar as aparencias, a ideoloxía dominante e os estereotipos raciais, sociais, sexuais ou de
xénero. Naturalmente o recurso á novela significaba a creación de mundos novelescos,
narrativos, que, no seu caso, tiñan unha intencionada inspiración na sociedade contemporánea, sendo o recurso ao fantástico alegórico un elemento útil para transcender as
limitacións dun narrador realista e poder albiscar o porvir, como no caso de El Caballero
de las botas azules . Non practicaba a novela histórica, practicaba a de costumes –a crítica social– isto é, a realista, con confluencia nela da novela psicolóxica e a da puramente
filosófica.

Colofón: deitando luz desde dentro da súa propia obra

Coido que estamos no momento oportuno para comprender as consecuencias do seu esforzo por lograr ser considerada unha novelista transcendente, xa na década dos sesenta
do século XIX, ao que veu conxugarse outro, máis que heterodoxo, o de intentar construír unha literatura nacional galega, tamén desde entón. Respecto da primeira faciana,
foi unha novelista de minorías, que nalgún caso, como vimos, se sorprenderon da novidade, sen acadar o impacto que necesitaba para vivir do que escribía. Non só o público,
senón a crítica literaria española, incluído Julio Nombela, esqueceu axiña o seu esforzo,
por máis xenuíno que fose, como se nunca tivese existido (Rodríguez, 2011: 516-20).
A necrolóxica de El Globo (22, xullo, 1885) dános unha pista:

“¿Quién la conocía en España? De esta generación última, un número escaso de eruditos; de aquella
gloriosa generación de políticos y literatos eminentes que floreció entre las revoluciones de 1854
y 1868, y cuyos restos ilustran hoy como entonces la historia patria, todos, sin excepción alguna”.
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Respecto da restauración da literatura galega, o segundo grande esforzo rosaliano
por avanzar foi feito após a revolución de 1868, elaborando un libro de libros, epopea
nacional elexíaca, Follas Novas, que estaba disposto para ser publicado xa en 1872, anunciado desde entón até 1874, sen lograr facelo realidade, e non por dificultades de censura,
pois estamos no sexenio revolucionario. Foi condenado a adiar a súa aparición até 1880,
e aínda así cun salvoconduto de Castelar como prologuista, e con “Dúas palabras da autora” que deben lerse, nalgunhas partes, como xa tantas veces se ten repetido, como unha
ironía sarcasticamente reducionista sobre a función e significado da súa obra, quitándolle
transcendencia, e sobre as limitacións do pensamento da muller, que, á luz do seu pasado,
como vimos, e do libro en cuestión, non se sosteñen, pero que as circunstancias represivas aconsellaban.
A sombra do seu pasado de escritora e muller filósofa e rebelde era alongada e só
hai que pór en contraste o diálogo entre a Musa e o Home de El Caballero de las botas
azules (1868) coas “Dúas palabras da autora” de Follas Novas (1880), contraditorias só en
aparencia, pois o carácter revolucionario e transcendente dos dous libros salta á vista e
son produto do mesmo raio creador de Rosalía, polos mesmos anos.
Ocorre que ás veces só con ironía podemos enfrontarnos á brutalidade que nega e
ameaza, para poder resistir. Foi o que fixo, anos máis tarde para lograr reaparecer cun libro en galego, que vía impedida, por uns motivos ou outros –os cinco últimos sen dúbida
algunha por censura, a súa aparición. Non era coa roupaxe da Musa Marimacho, sumada
á de druidesa patriota, como o conseguiría. Vestiuse, na carta de presentación, dunha fasquía antitética, con sorna e ironía, e mesturouna cunha descarnada descrición obxectiva
das miserias do noso pobo traballador, recorrendo aos estereotipos sobre a muller, para
as deixaren pasar….como se as Follas Novas respondesen a un simple acto de piedade e
compaixón femininas...
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Rosalía enferma:
Carta de Alfredo Vicenti
a Manuel Murguía

María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
Profesora e investigadora

Inauguramos a sección de Documentos de Follas Novas.
Revista de Estudos Rosalianos con este que consideramos
senlleiro testemuño epistolar, unha carta de Alfredo Vicenti
a Manuel Murguía, que cremos inédita. A carta chegou a
nós por mediación do noso querido amigo Raimundo García
Domínguez (Pontecesures, 1916-Santiago de Compostela,
2003), que nos proporcionou unha copia para o noso arquivo
rosaliano. De extraordinaria memoria, grande experto en
xenealoxías galegas, singularmente da comarca do Ulla, e
bo coñecedor das dinastías médicas –el mesmo era fillo de
médico, don Víctor García Lozano (Pontecesures, 18861963)–, Borobó e mais eu falamos moitas veces sobre Rosalía
e intercambiamos información e documentación. Neste ano
2016 cúmprese o centenario do gran xornalista, noso chorado
amigo. Dif ícil concibirmos mellores ocasión e lugar para dar
a coñecer tan singular documento que estas Follas Novas, a
revista da Fundación Rosalía de Castro, que hoxe inicia unha
nova xeira.
Ad multos annos.
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Carta de Alfredo Vicenti a Manuel Murguía
Manuscrita, con clarísima caligraf ía, e asinada por Alfredo Vicenti, a carta non ofrece
dúbidas sobre a súa autenticidade. De breve extensión, ocupa tres páxinas dun prego
raiado de 21 x 27 cm, pregado en 21 x 14 cm. Transcribimos a seguir o documento, respectando todos os seus pormenores gráficos.
Vigo y Agosto 27
Sr. D. Manuel Murguía:
Mi querido amigo: reconozco mi culpa y confieso mi olvido.
Adjunta vá una receta para subsanar si es posible ambas cosas, aunque desde ahora
me complazco en suponer que al recibo de la presente se encontrará mejor Rosalía.
Para ganar tiempo y apenas decrezca un tanto el flujo puede y debe ponerse su señora de V. en camino por mas qe. despues le sea preciso esperar uno ó dos dias en Caldas.
El caracter puramente pasivo de la enfermedad que padece, con sus intermitencias
y reproducciones da holgadamente lugar á entablar con resolucion el tratamiento mas
idoneo en uno de los intervalos.
Y yo tengo para mí, atendida la naturaleza del padecimiento en cuestion, que las
aguas están perfectamente indicadas y son ademas una garantia.
Tranquilícese pues Rosalía, guarde cama cuando la hemorragia adquiera proporciones y para ganar dias, asi que se encuentre algo mejor vayase á Caldas en donde puede
tomar simultaneamente la quina.
Si el flujo continua envien Vs. á la botica por ambas formulas.
Debe tomar hasta 10 pildoras (segun sea la intensidad del mal) en un dia, y hacer
uso al siguiente de la pocion.
Si el flujo persiste es de necesidad duplicar en la misma forma ambas recetas.
Concluyo rectificando una especie de su carta. Ya se ha acabado para mi el tiempo
de las turcas, amigo mio, por mas que aun me que me quede [sic] el amor al vino.
Y es lo cierto que debiera odiarlo, puesto que produce en mi una desconsadora
[sic] lucidez de ideas obligandome á pensar en cosas de que procuro no acordarme en
tiempos normales.
Mañana salgo á Cangas; está la mar gruesa pero la famosa bahia es tan segura que
ya no se ahoga nadie en ella.
Suplico á V. me conteste á Vigo indicándome el estado de su señora.
Hasta otra.
Soy como siempre su verdadero amigo y admirador
Alfredo Vicenti
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Das enfermidades de Rosalía
A carta que acabamos de ler ilustra un aspecto que non é descoñecido para quen se teña
achegado con algunha curiosidade á biograf ía de Rosalía de Castro, en concreto á súa
patobiograf ía, pois que de enfermidades se trata. Da precaria saúde da escritora temos
informacións fidedignas, comezando pola do esposo, Manuel Murguía, quen, en Los precursores (1885: 174-175), afirma que a vida de Rosalía estivo seriamente comprometida
desde a nenez: “Desde sus primeros años, estuvo ya, materialmente, entre la vida y la
muerte; parecía llevar en su corazón los secretos terrores que sintió su madre todo el
tiempo que la tuvo en sus entrañas”.
O primeiro médico que a tradición vencella á figura de Rosalía de Castro é José
Varela de Montes (Santiago, 1796-1868), quen, segundo Uxío Carré Aldao, asistiu, no
parto, á nai da escritora. Como explicamos noutro lugar (Álvarez Ruiz de Ojeda, 2011:
60-68), o informante de Carré, neste punto, é Murguía, quen lle subministra datos e
precisións para dar forma definitiva á que é a primeira biograf ía autorizada de Rosalía de
Castro. Escribe Carré (1926: 52):
De ilustre y antigua progenie gallega, y de familia de poetas y escritores, nació en Santiago de Galicia, el
21 [sic] de febrero de 1837, en la casa que hace esquina, en el Camino Nuevo, a la carretera de Conxo,
donde también viera la luz otro distinguido gallego, D. Antonio Romero Ortiz, siendo recogida en su
nacimiento, la que había de ser gloria de su tierra, por otra ilustre personalidad regional, Varela de
Montes, el esclarecido fundador de la Escuela de Medicina compostelana.

A precocidade f ísica e intelectual de Rosalía foi grande: “Contaba apenas once primaveras cuando compuso sus primeros versos y tuvo que cambiar su traje de niña por
el de la mujer” (Murguía, 1885: 177). Desde 1850 está documentada a súa estancia, coa
súa nai, en Santiago de Compostela. O clima santiagués, frío e húmido, non probaba a
Rosalía, quen, propensa ás pulmonías, sufriu cinco ou seis, asegura Carré (1926: 72, n. 1).
É o mesmo que Murguía (1885: 175-176) expresa destoutra maneira:
Siempre que las durezas del invierno compostelano, sus aires fríos y continuas lluvias la ponían al
borde del sepulcro, en el que tantas veces tuvo puesto su pie, tornaba a las alegres vegas [de Iria Flavia]
y se bañaba en sus tibiezas y vivía de sus claros resplandores. Respirando estas brisas, […] los heridos
pulmones se renovaban y tomaban nueva fuerza […] Parece que aquí, bajo estos mismos cielos en donde, como en otro tiempo, buscó ahora su dulce refugio, tenía que realizarse siempre el prodigio de su
infancia, y que estas llanuras –como el viejo sepulcro sobre el cual la pusieron moribunda y la devolvió
viva– tenían para ella la misma virtud y renovaban, cuando era preciso, el antiguo milagro.

Baseándose nestas liñas de Los precursores, Fermín Bouza Brey (1967) dedica un
extraordinario traballo ás enfermidades infantís de Rosalía, no que explica este rito curativo popular á que a futura escritora foi sometida cando nena.
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Se acreditamos en Carré (1926: 52), a tuberculose foi unha ameaza, desde moi cedo,
na vida de Rosalía:
No es verdad que fuese tan débil de constitución f ísica y de naturaleza enfermiza, como nos la pintan.
Lo que sucedió fue que como consecuencias del sarampión que la puso a las puertas de la muerte y
de su gran desarrollo prematuro y causas que lo engendraron, pues en todo espíritu superior parece
desenvolverse a expensas de la materia, los comienzos de su vida fueron una época de martirio y sufrimiento, pues los médicos dieron en curar como tisis, lo que no era.

Da hemoptise, o síntoma que universalmente se asocia coa tuberculose, fálanos outro dos seus biógrafos, Augusto González Besada, nunha nota ao seu discurso de ingreso
na Real Academia Española (1916: 101, n. 25): “A personas de su intimidad he oído referir los crueles padecimientos que la aquejaron desde muy temprana edad, acometida
frecuentemente de vómitos de sangre”. É moi posible que o informante de Besada sexa
Alfredo Vicenti, quen, como sabemos agora, tiña coñecemento directo da enfermidade.
Tras o nacemento da primeira filla, Alejandra, en 1859, a saúde da escritora vese
gravemente quebrantada. Escribe Murguía, nunha carta particular:
Dionos entonces sus primeros trabajos en la lengua de su país, al cual amó con amor inextinguible.
Tendría entonces veinte años, se hallaba enferma, ausente de su país y sintiendo que la muerte la tenía
ya en sus garras. Contrajo entonces matrimonio con quien traza estas líneas y en mi compañía volvió
a Galicia. Aquí puede decirse que revivió, y tuvo una hija, pero por las consecuencias de su parto, que
nadie pensaba pudiera resistir, se temió falleciese (1859). (Naya, 1950: 102, n. 2)

A morte repentina de súa nai, Teresa de Castro, en 1862, afectouna profundamente
(Carré, 1926: 93). A este período corresponde unha carta de Rosalía a Murguía, fragmentaria e sen data, que constitúe o testemuño máis directo sobre a tise. Escribe Rosalía:

Yo prosigo con mucha tos, mucha más que antes, aunque me cesaron los escalofríos. Sin embargo, se
me figura que este golpe ha sido demasiado fuerte y que si llego a sanar, que no lo sé, me han de quedar
restos y reliquias. Ya sabes que no soy aprensiva, y que cuando estoy buena no me acuerdo de que he
estado enferma, pero te aseguro que este ha sido un golpe de lanza soberano, y que no sé cómo quedaré.
Te confieso que lo mismo me da, y que si en realidad llegase a ponerme tísica lo único que querría es
acabar pronto, porque moriría medio desesperada al verme envuelta en gargajos, y cuanto más durase
el negocio peor. ¿Quién demonio habrá hecho de la tisis una enfermedad poética? La enfermedad más
sublime de cuantas han existido (después de hallarse uno a bien con Dios) es una apoplejía fulminante,
o un rayo, que hasta impide, si ha herido como buen rayo, que los gusanos se ceben en el cuerpo convertido en verdadera ceniza. Pero dejemos de hablar de esto, puesto que según todas las trazas, sea hoy
sea mañana, más tarde o más temprano, pienso que tendré que morir despacio y a modito, y sin duda
será un bien, porque en realidad me hallo cada vez menos resignada, y por lo mismo menos a bien con
Dios; y de este modo muriendo de repente me iría muy mal. (Naya, 1953: 76-80)
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Cando redacta esta carta, Rosalía sabe que non está tuberculosa, pero si sofre
os síntomas máis rechamantes da enfermidade, como a tose e os vómitos de sangue.
Experiencia de enferma que reflectirá nunha irónica pasaxe da novela El caballero de las
botas azules (1867), na que a narradora presenta unhas fillas de familia que “querían […]
contarse en el número de esa aristocracia que, semejante a ciertas tisis, pudiera llamarse
incipiente” (cap. XIII, p. 177).
Rosalía reivindica para si unha morte rápida e sen sufrimento, como fora a de súa
nai. Da enfermidade última, un cancro de útero, temos referencias abondas en Murguía
e outros autores (Eduardo Pondal, Manuel Barros, Lisardo Barreiro…) e na prensa galega en xeral. Quen desexaba unha morte rápida tivo que enfrontala dous anos e, no seu
transcurso, seica tratou de aforrar aos seus máis padecementos. Escribe Carré (1926:
133-134, n. 3):
Enferma hacía tiempo, tan oculto lo tenía, que ni aun la más ligera sospecha abrigaba su familia.
Júzguese cuál no sería la sorpresa de su esposo cuando, en uno de sus viajes, al cruzar por Pontevedra,
hubo de interrogarle uno de sus amigos sobre los rumores que corrían acerca del estado precario de
la salud de Rosalía, a la que aquel acababa de dejar sin que se notase la menor alteración en su estado
normal, delicado sí, pero no alarmante.

Polo que a ela mesma respecta, a visión de Rosalía sobre a enfermidade nada concede á autocompaixón, nin á sensiblería, nin á resignación cristiá. A este propósito, resulta
curioso observar que os estudosos de Rosalía que foron médicos de profesión téñena considerado un caso clínico digno de estudo, fundamentalmente, na súa dimensión psíquica
ou psicolóxica, dirección, por certo, que xa preludiara Murguía, cando, nas palabras de
Los precursores antes citadas, apunta, como causa das súas graves enfermidades f ísicas
(“Desde sus primeros años, estuvo ya, materialmente, entre la vida y la muerte”), os seus
padecementos anímicos (“parecía llevar en su corazón los secretos terrores que sintió su
madre todo el tiempo que la tuvo en sus entrañas”). Seguindo, pois, o ditame médico de
Murguía, de cheo no eido da Medicina psicosomática, os doutores Juan Rof Carballo,
Domingo García-Sabell, José Pérez López-Villamil, Xosé Manuel López Nogueira e, máis
recentemente, Agustín Sixto Seco fixeron achegas de índole psicolóxica ou psicoanalítica a Rosalía, pero a penas se interesaron por outras dimensións da súa historia clínica.
Dos nosos días, só coñezo un breve traballo sobre a tise en relación con Rosalía, titulado
“Tuberculosis: una ‘negra sombra’ en la vida de Rosalía de Castro”, debido a Julio MontesSantiago, médico internista do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo-Meixoeiro.

Breve achegamento a Alfredo Vicenti

A figura de Alfredo Vicenti ten sido estudada, a fondo, por José Antonio Durán, e os libros, artigos e edicións que lle ten dedicado, os máis importantes dos cales mencionamos
na bibliograf ía final, dan cumprida noticia do xornalista de éxito, do republicano federal
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que intervén na vida política española e demais dimensións da súa vida pública. Nós
limitarémonos a algúns apuntamentos que permitan situar o autor no ámbito da familia
Murguía-Castro.
Foi Alfredo Vicenti (Santiago, 1850-Madrid, 1916) un dos discípulos predilectos de
Murguía, co cal, e con Rosalía, mantiña unha relación que se podería chamar familiar. Na
súa obra xornalística, Alfredo Vicenti mostrou sempre unha admiración incondicional
por Murguía e por Rosalía. Véxase o que escribe xa o 15 de xuño de 1874, en El Diario de
Santiago, a propósito de ambos:
Murguía, el primer literato de nuestra patria e ilustre historiador suyo, gloria española aún más que
gallega, ha perdido la subvención que algunas diputaciones le otorgaban para ultimar sus trabajos históricos, y se ve en la necesidad de interrumpir su obra, a causa del extraño comportamiento de su editor
y protectores natos.
Su esposa, la inspirada autora de los Cantares gallegos y del Caballero de las botas azules, pasa
desapercibida o poco menos en el país natal, y ha probado las amarguras del genio al encontrar que sus
obras se vendían apenas en Galicia, al paso que se agotaban en Ultramar y el extranjero.
Por muy pocos inteligentes es apreciado en su justo valor ese cuento extraño, que se llama el
Caballero de las botas azules, y detrás de cuyas amargas consideraciones se entrevé el sol del porvenir;
de ese libro que ha causado una inmensa sorpresa y un sincero entusiasmo a las eminencias críticas de
Madrid, y de cuya edición casi no restan hoy más que algunos ejemplares, guardados bajo cien llaves
por sus poseedores.

Afervoada defensa da novela de Rosalía, que en 1873 aínda non esgotara a edición de
1867, da casa editorial de Soto Freire.
Murguía responde a esa devoción saudando, de maneira tan entusiasta que asombra, o talento literario de Vicenti. O 11 de xuño de 1876 o historiador asina o prólogo
á colección de poemas de Vicenti Recuerdos (1868-1875), no que o gaba como poeta
orixinal e sincero: “Todo en él viene marcado con el indeleble sello de su individualidad.
Todo es él” (Vicenti, 1876: VI). A gabanza hiperbólica que Murguía fai deste libro é,
tamén, un ataque contra aqueles aos que o historiador, preocupadísimo por reivindicar
a excepcionalidade da obra literaria de Rosalía, considera imitadores da escritora, aos
que denomina, despreciativamente, “caixistas” (supoñemos que nesa nómina incluiría ao
poeta e xornalista Valentín Lamas Carvajal, quen, por certo, publicaba ás súas expensas
o libro do seu amigo Vicenti).
Recuerdos inclúe a silva “¡Por Galicia! A Rosalía Castro de Murguía”, datada en 1875,
na que eloxia e define á escritora, con nobre altisonancia:
Inspirada druidesa, no ambiciones
Lauro mejor para ceñir tus sienes;
Nadie tiene un altar como el que tienes
En nuestros corazones,
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Que aprendieron un día en tus cantares
El santo amor a los paternos lares.
Desde ese día la intuición confusa
Es en nosotros voluntad entera;
Desde entonces el velo de tu musa
Nos sirve de bandera. (Vicenti, 1876: 89)
Ao longo da súa carreira xornalística, Vicenti constituirase sempre en adaíl do recoñecemento de Rosalía como poeta maior do século. O 15 de xullo de 1907, por ocasión
do vixésimo segundo cabodano, e iniciado un proceso de canonización, non só literaria,
de Rosalía, no que Vicenti tivo parte activa, reproducirá o fragmento da silva antes citado
e rememorará a súa amizade nestes termos:
Su amistad es la única cosa santa que me ha ungido.
Al través de los años me acompaña su recuerdo, como debió de acompañar el de Jesús a los discípulos que con Él anduvieron desde Tiberiades hasta el monte Moria.
Con ella y con los suyos recorrí y aprendí a amar los sitios que le eran predilectos: Conjo, San
Lorenzo, Arretén, Lestrove, Iria-Flavia.
Eran aquellos los días suaves de Galilea, impregnados ya de vaga melancolía, pero no de la mortal
angustia de que luego fui testigo lloroso.
La adorábamos conjuntamente los universitarios y los campesinos. Nosotros reconocíamos en ella
el más alto poeta del siglo; los aldeanos cantaban y se apropiaban sus versos. Yo, en nombre de la juventud gallega, le decía:
Inspirada druidesa, no ambiciones…
[…]
Salí de Galicia dejando a Rosalía en los últimos días de su pasión y muerte.
Después, al ver su sepultura vacía de Iria-Flavia, de donde la sacaron porque la pobre no tenía voz
con que protestar, y al detenerme ante el cenotafio que guarda sus restos en la compostelana iglesia de
Santo Domingo, sentí lo que siento al releer sus obras en las vigilias amargas; y al escribir ahora estos
renglones: vehementes ansias de murmurar como el poeta renegado junto al cadáver de la margravesa
de Turingia:
Sancta Rosalía, ora pro me.

Pouco antes da súa morte, en 1916, Vicenti contribuirá a recadar fondos para a
erección do monumento a Rosalía en Santiago de Compostela. O 1 de outubro de 1916,
o Heraldo de Madrid publica unhas liñas de dó, desde Santiago de Compostela, nas que
se lembra ese xesto:
Recientemente pidió y obtuvo de Romanones una crecida suma para terminar el monumento a Rosalía
de Castro, que por falta de unas pesetas no pudo inaugurarse este verano.
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Pérez Lugín, desde el Heraldo, llamó al corazón de Vicenti, contestando este con su gestión afortunada cerca de Romanones.

Na Real Academia Galega consérvase unha carta, que nós publicamos, na que
Vicenti explica a súa xestión a Augusto González Besada, pídelle axuda e, incluso, bosquexa o programa da inauguración (Álvarez Ruiz de Ojeda, 2011: 122-123). Esta, pois,
foi a última actuación de Alfredo Vicenti a prol da memoria pública de Rosalía de Castro.

Alfredo Vicenti, médico de Rosalía

Se Alfredo Vicenti é coñecido, tamén, como divulgador da obra literaria e da figura de
Rosalía, o que resulta asombroso, para nós, é encontrarmos ao periodista escribindo
unha carta en calidade de médico da escritora, pois médico ten que ser quen asina unha
receita para a ilustre enferma. (Que a receita non se conserve parece indicar que se levaría, efectivamente, á botica, como aconsella Vicenti).
Ata o de hoxe, coñeciamos, como médicos de Rosalía de Castro, ademais do mencionado José Varela de Montes –que o foi, en rigor, de súa nai–, a Maximino Teijeiro
Fernández (Monforte, 1827-Santiago, 1900), catedrático de Patoloxía da Universidade de
Santiago, e despois Reitor, que tratou á escritora durante a súa última enfermidade, non
en van tiña Teijeiro sona de clínico, e da longa relación entre médico e paciente é ben expresiva a dedicatoria que Rosalía estampou nun exemplar das súas obras, identificándose,
con humor amargo, como “Su eterna enferma”. En Padrón, foi o seu médico de cabeceira
Roque Membiela Salgado (A Coruña, 1853-?), que, segundo a prensa coetánea, non se
separou un momento da escritora nas súas derradeiras horas e foi quen aconsellou que
lle puxesen a Extremaunción. Personalidade interesante, a de Roque Membiela, afeccionadísimo ás cuestións fisiolóxicas e de hixiene pública, tema candente da época, e gran
coñecedor da bibliograf ía francesa sobre o tema –viaxara a París en 1878–, publicou, no
mesmo ano 1885, a voluminosa Higiene popular. La cuestión obrera en España o estado
de nuestras clases necesitadas y medios para mejorar su situación (Santiago, Imp. de Jesús
L. Alende), na que amosa a súa ideoloxía, de raíz católica e extremadamente conservadora, oposta ás doutrinas que el chama disolventes e ás utopías sociais de Proudhon e
doutros clásicos do socialismo utópico lidos pola súa ilustre paciente. Lembremos, por
último, que Alberto Vilanova, na súa Vida y obra de Manuel Curros Enríquez, anota o
nome do doutor Manuel Carballido, quen declarou ao estudoso ter exercido como médico de cabeceira de Rosalía e tela asistido nos últimos momentos, se ben esta declaración
cómpre tomala con algunha reserva, por non figurar o nome deste señor noutros documentos da época, como si figura o de Roque Membiela. Pero ninguén, que lembremos,
mencionara o nome de Alfredo Vicenti, de quen tiñamos enteira noticia como xornalista
e poeta, mais non como médico.
A primeira pregunta que nos formulamos é se tiña o periodista a titulación de médico. Na súa necrolóxica (ABC, 1-10-1916: 23) figura, entre outros méritos, o de doutor
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en Medicina, e no obituario publicado no Heraldo de Madrid na mesma data (anónimo,
pero quizais escrito por Alejandro Pérez Lugín), precísase que era licenciado en Medicina
e en Filosof ía e Letras pola Universidade de Santiago, dato que se vén repetindo ata os
nosos días (véxase, por exemplo, a Gran Enciclopedia Gallega). Pero na Universidade de
Santiago non consta documentalmente que Vicenti se licenciase nesas facultades. No
Arquivo Histórico da Universidade de Santiago consérvase o expediente académico de
Alfredo Vicente Rey (naquela altura, o futuro periodista aínda non mudara o “e” final do
seu primeiro apelido polo máis prestixioso e italianizante “i”) e nel faise constar que, tras
superar os cinco cursos do bacharelato no Instituto de Santiago, o 22 de xuño de 1865,
Vicenti, daquela un neno que aínda non cumprira os quince anos, obtén o título de bacharel en Artes. O 25 de setembro, dirixe unha instancia ao Reitor, solicitando a admisión
á matrícula das asignaturas de Ampliación para a Facultade de Medicina. Así, no ano
académico 1865-1866 examínase das materias de Química xeral, Zooloxía e Botánica
e mais Mineraloxía, en xuño, e, en setembro, de Física experimental, e obtén cadansúa
cualificación de “mediano”. Ao curso seguinte, 1866-1867, matricúlase en Anatomía 1º,
Exercicios de Osteoloxía e Exercicios de Disección, pero non hai constancia de que se
presentase aos exames nin se rexistra traslado de expediente. Aí termina a carreira de
Vicenti na Universidade de Santiago.
Non obstante, existen declaracións dos seus coetáneos que convén atender. Unha
das primeiras, cronoloxicamente, é a do doutor José López de la Vega, quen, nun artigo
de 1878, publicado no periódico de Madrid El genio médico-quirúrgico, cita uns versos
do “delicado médico-poeta Vicenti”. Máis significativo, moito máis, é o testemuño dun
dos seus amigos de mocidade, o tamén xornalista Waldo Álvarez Insua, quen afirma que
Vicenti exerceu como médico de aldea. Relata Álvarez Insua (1919: 67-72):
Conocí a Alfredo Vicenti en los últimos meses de 1873. […] Pero su mocedad no le había impedido
concluir su carrera de Médico, ser redactor-jefe del Diario de Santiago, poeta celebradísimo y Presidente de un cierto “Club” revolucionario y “hermético”, al que se entraba después de misteriosas pruebas
y del cual formábamos parte Andrés y Jesús Muruais, Eduardo Álvarez Pertierra, Rafael Villar, Sergio
Carneado, Alfredo Andión, Salvador Golpe y yo. […]
En las noches del curso de 1874 a 1875 nos reuníamos los “Amigos” del extinguido “Club” en el Café
Español… […] Andrés Muruais, que era también un soberbio poeta, Pertierra, Golpe y Carneado que
asimismo frecuentaban el trato de las Musas, proclamáronle el “primer poeta” de Galicia. Y lo habría
sido, si su entrada en el periodismo militante y activo no le hubiera apartado de su verdadera vocación.
Esta opinión mía, se la he oído más de una vez, al insigne maestro de todos y franco admirador de Alfredo, don Manuel Murguía. Por la época a que vengo refiriéndome, ni Rosalía Castro había publicado
sus Orillas del Sar ni Curros sus Aires d’a miña terra. […]
En 1876 el cénaculo de los “creyentes” puede decirse que quedó desierto. La desbandada la inició
Alfredo, que se fue a tierras del Ulla a ejercer de médico de aldea. Los hermanos Muruais, Pertierra y
Golpe, terminadas sus carreras, dejaron igualmente a Santiago. Quedamos unos pocos, los más atrasados y más jóvenes; pero, pronto, también a éstos, dispersó el huracán de la vida. Faltos de la dirección
del maestro quiso cada cual orientarse a su modo.
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Malia non ser preciso nas datas, a afirmación de Álvarez Insua non pode desestimarse. En efecto, Vicenti estivo na comarca do Ulla, pois dela trata a serie de artigos A orillas
del Ulla. Perfiles gallegos, dedicados a Manuel Murguía e publicados inicialmente en El
Heraldo Gallego, por volta de 1875. Neles evoca a súa estancia no val do Ulla e describe
paisaxes, xentes e costumes, pero en ningún momento se refire á súa suposta dedicación
profesional á Medicina, antes ben, afirma ter aportado na Ulla para restablecer a súa
saúde. José Antonio Durán, que, como dixemos, ten estudado a figura e a obra de Vicenti
e reunido, en volume, os artigos dispersos de A orillas del Ulla, afirma que rematou a
carreira de Medicina e que exerceu en Castrotión, lugar da parroquia de Santo Estevo de
Oca (A Estrada, Pontevedra) que Vicenti menciona nunha ocasión nestas lembranzas.
Ignoramos se Durán se basea nalgunha outra fonte documental.
Distinta opinión profesa Baldomero Cores (2009: 46, 305), tamén biógrafo de Vicenti,
quen sostén que non foi médico no sentido académico da palabra, pero que o feito de non
estudar a carreira tampouco significa que non exercese legalmente a Medicina, porque
a Lei Moyano creara unha “especie de habilitación” para que puidesen practicala aqueles
que estivesen en posesión de certos estudos. Pola nosa parte, explorados os documentos
legais, diremos que Vicenti inicia os estudos universitarios nun momento de profundas
reformas na universidade española, cando se reorganizan os estudos das Ciencias en
España, distribuidos en tres facultades, Ciencias exactas, f ísicas e naturais, Medicina e
Farmacia (eran as outras tres Dereito, Filosof ía e Letras e Teoloxía). En 1845, Pedro José
Pidal, ministro de Fomento, decreta un Plan de reforma das ensinanzas secundaria e superior que callará na Lei de Instrución Pública de 9 de setembro de 1857, coñecida como
Lei Moyano, que vai definir unha estrutura da universidade que se mantería practicamente ata os nosos días. A Lei Moyano establecía, no seu artigo 39, que, recibido o grao
de bacharel e previos os exercicios que o Regulamento prescribise, podía obterse o título
de médico-cirurxián habilitado, que só permitía exercer en entidades de poboación inferiores a 5.000 habitantes (Gaceta de Madrid, 1710, 10-9-1857). A figura do médico-cirurxián habilitado, que vén a ser un facultativo inferior ao licenciado, verémola aparecer
e desaparecer, pola vía do decreto, ao longo do século XIX, e a súa perduración induce a
pensar que os gobernos dispoñían dela como dun recurso menos custoso para formaren
expertos na ciencia de curar que atendesen á poboación enferma, segundo as circunstancias sanitarias o demandasen. O Regulamento que prevía a Lei Moyano non chegou
a promulgarse e, un ano despois da súa creación, o Real Decreto de 11 de setembro de
1858 suprime a figura do médico-cirurxián habilitado e facilita aos mozos convertérense
en licenciados no mesmo tempo que antes se requiría para médicos de segunda clase, sen
prexuízo de establecer, en adiante, profesores das ciencias médicas inferiores aos licenciados (Gaceta de Madrid, 257, 14-9-1858). Máis adiante, sendo Manuel Orovio ministro de
Fomento, por Real Decreto de 7 de novembro de 1866, créase a figura de facultativos de
segunda clase, con capacidade para prestar libremente a asistencia médica e cirúrxica en
todos os “dominios” españois, con exclusión dos cargos profesionais na Administración,
reservados para licenciados e doutores. Na súa exposición de motivos, este interesantísi-
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mo Real Decreto explica que sería desexable que todos os profesores encargados de curar
as doenzas que aflixen á humanidade, así nas mansións dos poderosos como nas chouzas
do xornaleiros, tivesen a cumprida instrución que proporciona unha carreira longa,
pero es dif ícil lograr que quien ha consumido los 12 o 14 años más floridos de la existencia para
hacer aquellos estudios; quien ha empleado un capital de inteligencia, de vida y de dinero para lograr la borla de Doctor o el birrete de Licenciado, se reduzca como objeto final de sus aspiraciones
a vivir en mísera población, alejado de la sociedad, sin recreo para el espíritu, privado hasta del aura
consoladora y apacible de la ciencia que en largos años de escuela contrajo el hábito y la necesidad
de Respirar.

As anteriores palabras podería subscribilas Alfredo Vicenti, porque outras non moi
diferentes escribiu á fronte das súas impresións da comarca do Ulla.
A penosa situación da saúde pública, a cargo, como nos di o citado Real Decreto, dos
“practicantes o sangradores que ahora a millares invaden los pueblos”, fixo urxentísima a
necesidade de incorporar facultativos de segunda clase, con maior formación académica
que aqueles. Así, como complemento a este Real Decreto, ditáronse a Real Orde de 10 de
novembro de 1866 e o Real Decreto de 20 de febreiro de 1867, que estableceu os exames e
estudos que abranguía a carreira e determinou a maneira en que as catro clases existentes
de cirurxiáns –sanitarios, como é sabido, de tradición secular en España (quen non lembra
ao cirurxián don Rodrigo de Cervantes, pai do escritor?)– e practicantes e ministrantes
podían acceder á categoría de “facultativos habilitados de segunda clase”. De tal xeito, no
curso 1865-1866, no que comeza a estudar Vicenti, produciuse en España un incremento,
tanto no número de universitarios como no de estudantes de Medicina, que chegou case
a duplicar a cifra do ano anterior. O resultado foi que se concederon títulos faltos de rigor
a gran número de aspirantes. Pero, tras a Revolución de setembro, o panorama cambiará
radicalmente. O Goberno provisional, presidido por Serrano e con Manuel Ruiz Zorrilla
como ministro de Fomento, promulgou o Decreto de 21 de outubro de 1868, que establecía a liberdade de ensinanza, o cal significou, entre moitas outras cousas, a creación da ensinanza libre nos centros estatais e, para os estudantes, a non obrigatoriedade de asistencia
a clase e a potestade de decidiren cantos anos empregarían en estudar a carreira, conforme
ás súas capacidades (era factible, pois, rematar Medicina en tres anos). Por outra parte,
o citado Decreto do 21 de outubro de 1868 (Gaceta de Madrid, 22-10-1868) suprimiu a
carreira de facultativos de segunda clase. Pero, como a medida prexudicaba gravemente
aos que comezaran a estudar por aquela vía (estaba Vicenti entre eles?), Ruiz Zorrilla ditou
o Decreto de 27 de outubro de 1868, autorizando que aqueles que tivesen empezados os
estudos para acadar o título de facultativos de segunda clase, puidesen continualos e concluílos (Gaceta de Madrid, 28-10-1868). En vista de todo o exposto, nós non compartimos
a opinión de Baldomero Cores. Parécenos máis probable que, acollido ao Decreto de liberdade de ensinanza, Vicenti rematase, por ensino libre (onde?), as materias de Medicina
que lle faltaban e marchase á Ulla, como nos ensina Álvarez Insua.
O que nos importa, en suma, é que a familia Murguía-Castro conf ía en Alfredo
Vicenti como médico, solicítalle receita para pastillas e pocións e aconséllase con el so-
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bre a conveniencia de que Rosalía tome as augas en Caldas. En verdade, Vicenti actúa
coa seguridade e coa desenvoltura dun médico de cabeceira, un deses profesionais que
coñecen ben os seus enfermos e acompañan e consolan tanto ou máis que receitan.
Pouco intervencionista, Vicenti non prohíbe cousa, recomenda calma (“Tranquilícese
pues Rosalía…”), aconsella a cura de augas (“… así que se encuentre algo mejor váyase
a Caldas…”) e interésase sinceramente pola enferma (“Suplico a V. me conteste a Vigo
indicándome el estado de su señora”).
Na Real Academia Galega consérvanse algunhas cartas de Vicenti a Murguía, que
cremos están inéditas (alomenos, non se recollen nos dous volumes que van publicados de Cartas a Murguía, editados por Xosé Luís Axeitos e Xosé Ramón Barreiro
Fernández, que abranguen os anos 1855-1867 e 1868-1885). O 6 de xullo de 1876, Vicenti
data en Santiago unha extensa carta a Murguía, daquela destinado, como bibliotecario,
en Valencia, ofrecéndose a organizar unha campaña na prensa para que se concedese
ao historiador un destino en Galicia, e comentando as novidades literarias, desde o seu
agradecemento polo prólogo a Recuerdos ata a morte de Xoán Manuel Pintos. Na carta
queda de manifesto que Vicenti ten un trato familiar, en Santiago, con Rosalía e coas fillas
do matrimonio. Vicenti dálle estas noticias ao pai e marido ausente:
Amara ha tenido el sarampion y ahora lo tiene Gala si bien tocando felizmente a su ultimo periodo.
Alejandra esta perfectamente de su tos lo mismo que del pié. Rosalía con alguna tos y quejandose
algo del corazon. Le convendria mucho ir pronto a las aguas.

A carta que hoxe publicamos debeu de escribirse en data non moi distante desta.
Carece a nosa de data cronolóxica e, en principio, tanto cabería situala na década dos 70
coma nos primeiros 80, se atendemos á data tópica, Vigo, onde Vicenti pasaba os veráns
desde que se instalara en Madrid, en 1879 (a prensa galega recolle a crónica exhaustiva
das súas viaxes á cidade en 1882 e 1883, neste último ano acompañando a Castelar). Pero,
dado o carácter público e político destas viaxes, parece improbable que o xornalista tivese
vagar para outras actividades, e, ante todo, a década dos 70 é a época na que Vicenti ten
máis relación literaria e persoal con Murguía e con Rosalía, como queda de manifesto
nas cartas doutros correspondentes do historiador, publicadas por Axeitos e Barreiro, e
noutros lugares, lémbrense a dedicatoria de A orillas del Ulla (1875) a Murguía e o prólogo deste a Recuerdos (1876). Así mesmo, o ton de intimidade e as referencias á saúde
de Rosalía –a tose, a prescrición das augas…–, coinciden en ambas cartas, o cal permite
pensar que ambas se escribiron en data próxima, antes de trasladarse Vicenti a Madrid,
en 1879, e, probablemente, cando aínda tiña cercana a experiencia como médico de aldea
na comarca do Ulla.
En conclusión, o documento que publicamos fornece datos, ata agora descoñecidos,
sobre a doenza de Rosalía e sobre a terapia que se lle aplicaba, ademais de iluminar con
nova luz a figura de Alfredo Vicenti, amigo, divulgador e –quen o pensara– médico de
Rosalía de Castro.
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NOTAS
[1] Castro de Murguía, Rosalía (1867). El caballero de las botas azules. Cuento extraño. 2ª ed. Lugo:
Imp. de Soto Freire, Editor.
[2] A. V. , “Movimiento literario en Galicia”, El Diario de Santiago, 15-6-1874, 1-2.
[3] “In memoriam”, Galicia, Madrid, 15-7-1907 (en Durán, 2001: 81).
[4] “Duelo en Santiago”, Heraldo de Madrid, 1-10-1916, 2.
[5] “El médico de cabecera que no la abandonó nunca, D. Roque Membiela, aconsejó que le pusiesen
la sagrada Estrema-Unción” (Gaceta de Galicia, 16-7-1885, 1, que o reproduce de El Libredón).
[6] A data de nacemento de Roque Membiela e outros datos sobre este médico débense ás laboriosas
pescudas de Fermín Bouza Brey, sintetizadas en “La muerte de Rosalía y su médico de cabecera”,
capítulo XIV (p. 65-68) de Apuntes para una bio-bibliograf ía documentada de Rosalía de Castro.
Estes Apuntes, datados polo autor en Santiago, o 1 de febreiro de 1971, constitúen a memoria final
xustificativa da bolsa que lle concedeu a Fundación Barrié para a súa investigación sobre Rosalía,
no curso 1970-1971. No ano 2015, a Real Academia Galega fixo unha edición dixital dos Apuntes,
accesible en http://academia.gal/publicacions-de-literatura.
[7] Publicado por entregas, o volume consigna o ano 1885 na portada e na cuberta, 1886 (a revista
Galicia católica anuncia a saída do primeiro caderno no seu número 46, de 31-12-1884). Na
Biblioteca da Real Academia Galega custódiase o exemplar que foi de Murguía, incompleto (só
conserva 120 das 446 páxinas orixinais), cunha dedicatoria manuscrita do autor: “Sor. d. Manuel
Murguía / Al distinguido historiador gallego dedica / estas modestas páginas / El Autor”.
[8] Escribe Vilanova: “Nadie que sepamos había afirmado la asistencia de Curros al entierro de
Rosalía. Debemos esta afirmación al médico forense de Padrón, don Manuel Carballido, también
poeta y médico de cabecera de la poetisa a la que asistió en su enfermedad hasta sus últimos
momentos” (Vida y obra de Manuel Curros Enríquez. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro
Gallego, 1953, 348, n. 215).
[9] Supoñémola escrita pola redacción de El Liberal, do que Vicenti era director. Reproducírona
outros xornais, como ABC, onde eu a leo.
[10] “… nació en Santiago de Galicia el 20 de noviembre de 1854, y en aquella Universidad estudió con
gran aprovechamiento y obtuvo el título de licenciado en Medicina y en Filosof ía y Letras” (“Don
Alfredo Vicenti”, Heraldo de Madrid, 1-10-1916, 1).
[11] Arquivo Histórico Universitario de Santiago, Expediente persoal de Alfredo Vicente Rey, atado
1175, expediente 6.
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[12] Tampouco existe expediente de Alfredo Vicenti na Universidad Central (Madrid). Información
accesible en liña, en PARES (Portal de Archivos Españoles). [Ref. 1 agosto 2016].
[13] O “Dr. Lope de la Vega” –así asina– cita os versos de Vicenti en apoio da súa deplorable tese
sobre a incapacidade da muller para exercer a Medicina (“¿Puede y conviene que la mujer reciba
una instrucción médico-quirúrgica completa, optando al título profesional correspondiente?”, El
genio médico-quirúrgico. Periódico de ciencias médicas, 1177, 15-2-1878, 77-80).
[14] “Aún ahora no acierto a explicarme qué cálculo de razón o qué recrudescencia de fastidio
me impelió, en la más cruda estación del año, a sustraerme a mí mismo, buscando alivio a mi
quebrantada salud entre las naturales molestias de la aldea. / Solo sé que estaba entonces muy
triste” (“I. Al llegar”, A orillas del Ulla. Perfiles gallegos. El Heraldo Gallego, 69, 29-4-1875, 126).
[15]En Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional (1984), Madrid: Instituto de Estudios
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 35-123; en Galiciana básica (2001), 155-227, e na revista
Galegos = Gallegos, 2, 2008, 137-168.
[16] “El lunes de Carnaval de 187…, amaneció desapacible y encapotado. / Sobre el cerro, que domina
y protege al lugar de Castation [sic] flotaban, rudamente agitados por el viento Sud, la bandera de
la parroquia y varios gallardetes azules, blancos y amarillos” (“V. La máscara”, A orillas del Ulla.
Perfiles gallegos. El Heraldo Gallego, 76, 10-6-1875, 184).
[17] Real Decreto, de 7 de novembro de 1866, reformando os estudos das Facultades de Medicina e
Farmacia, Gaceta de Madrid, 312, 8-11-1866, 1. Dispoñible na Axencia Estatal Boletín Oficial del
Estado: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1866/312/A00001-00002.pdf.
[17] O dato, no traballo de Esther Rosado Camacho, “Estudiantes de la Facultad de Medicina
de Granada (1842-1935)”. Dynamis (Acta Hispanica ad Medicinae Scientarumque Historiam
Ilustrandam), 7-8, 1987-1988, 213-248. [Ref. 1 agosto 2016]. Dispoñible en: https://ddd.uab.cat/
pub/dynamis/02119536v7-8/02119536v7-8p213.pdf .
[18] Para camiñarmos por esta mesta fraga de decretos, fóronnos de axuda os traballos de Mariano
Peset sobre historia das universidades, especialmente o artigo, escrito en colaboración con José
Luis Peset, “Las universidades españolas del siglo XIX y las ciencias”, Ayer, 7, 1992, 19-49. Tamén
nos foi de utilidade o libro de Guadalupe Trigueros Gordillo La Universidad de Sevilla durante el
sexenio revolucionario, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998.
[19] Agradecemos a Mercedes Fernández-Couto Tella e a Ricardo Axeitos Valiño a súa amable e
eficaz colaboración no Arquivo da Real Academia Galega.
[20] Vicenti cría na virtude terapéutica das augas. Diabético, el mesmo faríase, despois, habitual
de Mondariz. Anotemos, como curiosidade, que o nome do xornalista figura, nos Anales de la
Sociedad Española de Hidrología Médica (Madrid, 1877-1936), entre os asistentes ás reunións de
aniversario, como representante da prensa. (Dispoñible na Biblioteca virtual da Real Academia
Nacional de Farmacia: http://bibliotecavirtual.ranf.com/).
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Entre os papeis que compoñen o legado de Víctor Said Armesto, doado pola súa familia á
Fundación Barrié hai un curioso cartafol con manuscritos do círculo e da autoría de Manuel Murguía. Chegaron alí sen dúbida pola propia decisión do seu compilador de ceder
a Said Armesto o material para que fixese el realidade un soño arelado por moi diversas
persoas naquela altura: a publicación dun Cancioneiro Galego que fose equivalente aos
que se viñan publicando noutros lugares da península e de Europa. Un soño compartido
porque nel se cifraba a clave dunha creación colectiva, que parecía ser un ingrediente
necesario ou polo menos recomendable para a construción, para o recoñecemento, dunha identidade nacional. Este fondo arquivístico, aínda non suficientemente estudado, é
fundamental para comprender as primeiras compilacións do Cancioneiro e desde logo
para corrixir ou matizar por vía da proba documental apresuradas conclusións tiradas da
análise formal dalgúns dos nosos romances.
Entre eses papeis é lóxico pensar que é onde estaban as dúas cartas de Murguía a
Rosalía que se conservan no fondo e que accidentalmente sobreviviron ao afán de sixilo
sobre a vida familiar privada de Murguía. A que hoxe publicamos[1] é a máis interesante
por tocar de cheo o problema da relación intelectual de Murguía con Rosalía e tamén por
achegar datos sobre un tema moito máis recorrente: as dificultades da familia, a precariedade económica na que se desenvolveron as obras de dous dos autores máis importantes
da refundación da cultura galega.
[1] 21 x 14 cm (21x27 aberta) Tinta negra sobre papel co timbre La Ilustracion Gallega y Asturiana. Dobrada tres veces orixinalmente para encartala nun sobre de 8 x 11 cm
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É coñecido o papel de Murguía como mentor dos membros da súa propia familia
un papel que vai máis aló incluso das súas propias cualidades sendo quen de catalizar as
dos demais, como é no caso de Alejandra á que orienta como debuxante, o mesmo que
fará con Ovidio anos máis tarde. Non é estraño pois supoñer un constante intercambio
de opinións e mesmo de ideas. A colaboración nas novelas de Rosalía foi tamén estreita,
como describe Xosé Ramón Barreiro[2].
Malia o xuízo, case haxiográfico, de Juan Naya[3] e da propia presentación que fai
Murguía no seu libro En prosa[4], no que dice elixir a prosa poética como decisión premeditada, parece evidente que as cualidades de Murguía como poeta, ou polo menos como
versificador, non acadaban grande altura.
Ao carón da realidade da colaboración, que debe asumirse coa mesma naturalidade
con que se asumen as influencias e mesmo a participación allea en calquera outro autor,
débese poñer a absoluta independencia de Rosalía canto autora, que se ve reforzada quizais por esta carta.
Non hai que esquecer que o traballo intelectual seu e da súa familia é para Murguía,
con toda a lexitimidade, unha fonte de ingresos e incluso unha esperanza para os seus
graves problemas económicos.

Cronoloxía
Malia non estar datada, pódese precisar con certa aproximación o momento en que foi
escrita e (talvez) enviada a carta.
O primeiro marco xeral que temos é obviamente a propia existencia, con ese nome,
da revista La Ilustración Gallega y Asturiana: 1879-1882, un detalle desde logo non definitivo. Pero a isto habería que engadir a presenza de Rosalía en Santiago, e os plans de
traslado a Lestrove. A data dada por Carré Aldao para este traslado é 1879[5].
O cambio de goberno que estaba Murguía esperando non aconteceu ata 1881, pero
estes rumores e expectativas como forma de integración dos liberais no réxime da restauración xa existían desde 1878, unha integración que se lle fixo ver ao rei como condición
indispensable para a súa propia perduración[6].
[2] Xosé Ramón Barreiro Fernández, Murguía. Vigo : Galaxia, 2012
[3] Juan Naya, Murguía y su obra poética, A Coruña : Real Academia Galega, 1950
[4] Manuel Murguía, En prosa. A Coruña, 1895
[5] Aurora López e Andrés Pociña Rosalía de Castro : Documentación biográfica y bibliograf ía
crítica. A Coruña : Fundación Barrié 1991. Cita a Eugenio Carré Aldao. Estudio bio-bibliografico crítico acerca de Rosalía de Castro (Su vida y obra)
[6] Ángeles Lario, Alfonso XII y el turno sin pacto. Prerrogativa regia y práctica parlamentaria
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Tamén a alusión á campaña de vacinación nos leva á entrada do verán. A vacinación
da viruela a pesar da longa tradición en Galicia e do perigoso que podía resultar non acudir á única prevención eficaz da mortal enfermidade precisaba de reforzos publicitarios.
Poucos anos máis tarde a morte do fillo de Curros Enríquez polas “vixigas negras” será
o motivo dun soado poema[7]. Ata o Boletín Eclesiástico da provincia de Santiago faise
eco da necesidade de vacinar, que como vemos nesta carta non estaba de todo asentada.
Finalmente faise mención das subscripcións do segundo semestre do ano, que estaban xa vendidas e os preparativos para o verán en Lestrove, polo que se pode concretar
que a carta ten que ser de finais do primeiro semestre do ano 1879.

Alejandra ilustradora
É dif ícil seguir a actividade artística de Alejandra en La Ilustración Gallega y Asturiana.
Mal indexada en xeral, no caso de Alejandra é absolutamente inexistente. É posible que
Murguía, que entendía perfectamente a necesidade de desenvolvemento paulatino das
habelencias artísticas considerase prematuro que Alejandra empezase a asociar os debuxos ao seu nome. A situación cambiará na terceira etapa da revista. Resulta en todo
caso sorprendente que a cabeceira de 1879, desde xullo de 1879, sexa obra de Alejandra,
substituíndo á do propio director artístico da revista J. Cuevas. A portada perdurará ao
longo do tempo: resistirá ao cambio de orientación da revista que dará Alejandro Chao e
que significará entre outras cousas a desaparición da lista de colaboradores da primeira
páxina e a viraxe, segundo o seu propietario, cara a unha orientación máis económica, sen abandonar os aspectos culturais; resistirá ao cambio de nome por Ilustración
Cantábrica, e aínda informará o espírito doutra cabeceira xurdida inmediatamente trala
desaparición desta: Galicia Diplomática, coa mesma división arquitectónica tripartita e
o uso da epigraf ía como elemento identitario. Nesta última revista, como sinalou Valentín Paz Andrade rexistrase o primeiro uso da letra que popularizou Castelao no xornal
Galicia e que quixo ser o equivalente galego, inda hoxe vixente, da uncial irlandesa[8].No
número 27 de 1879, de setembro, publícase o grabado Tejedora de Lestrobe que ben podía
ser resultado do traballo do natural que recomenda Murguía nesta carta. É un gravado
anónimo, pero o tema e a impericia compositiva e mesmo na execución, fai pensar que
se trate dun apunte de Alejandra.
Outro aspecto mencionado, os plans de traslado de Alejandra a Madrid, que parece
que se deixan ver “vendrá, admirablemente preparada, para que aquí adelante con rapi[7] David Simón Lorda y María Luisa Rúa Domínguez Viruela, vacunas y sociedad, Ourense :
Deputación, 2015
[8] Valentín Paz Andrade. Castelao na luz e na sombra. O Castro (Sada) : Edicións do Castro,
1982
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dez”, debéronse verificar no ano de 1880 (Carta de Ramón Segade Campoamor, 14 de
abril de 1880)[9].
Murguía preséntase preocupado polo sostemento da súa familia, particularmente
ante a inminente morte de Pepilla, muller de Alejandro Chao e as súas posibles consecuencias no futuro de La Ilustración Gallega y Asturiana, publicación que Murguía
dirixe e que significa unha parte importante dos ingresos da casa, xa que hai que engadir
tamén o traballo de Alejandra como debuxante. Contrariamente aos temores de Murguía, Pepilla (Josefa Sedano Betancourt) non morrerá ata 1925[10]. Ademais da mención
á venda dos libros, parece que baixo a expresión “tengo algo de que hacer aunque poco
alguno” tamén indica unha venda ou empeño.

O plan do poema
Na carta alúdese ao plan dun poema no marco dun novo libro. Trátase dun poema concibido para acompañar ás outras poesías e as expresións parecen indicar (“con dos o tres
como él, después de las otras poesías”) que o libro xa está escrito e polo tanto sería dun
poema destinado a redondear ou completar, de acordo coa visión estética e ideolóxica,
do propio Murguía o libro Follas Novas, que como se sabe terá poemas de última hora
como é San Lorenzo (1880) [11]. O feito de existir xa en 1872 un libro rematado, se damos
por fiables os anuncios de publicación, coincidente coa versión que coñecemos nun grao
para nós descoñecido, non ten por que pechar de ningún xeito a reelaboración e as adicións feitas, ou planificadas, ao longo deses oito anos.
Pero a accidental impresión dunhas poucas palabras do poema cando a tinta aínda estaba fresca, permítenos saber que o poema non acabou formando parte do libro
de Rosalía, e identificalo cun fragmento dun poema publicado bastantes anos despois
por Murguía no libro En Prosa. Á coincidencia destas poucas palabras podemos engadir
certa coincidencia temática co modelo que Murguía propón: Les Bretóns de Brizeux. Un
longo poema de carácter épico e cun fondo celtista, mitolóxico, do que carece a obra de
Rosalía.
Pode sorprender a soltura coa que Murguía envía o plan do poema, pero non hai
ningún dato que nos leve a pensar que este procedemento fose levado a cabo antes, ou
que se fixese despois. Polo demais, estamos diante dunha comunicación real entre persoas cun enorme grao de intimidade. Que Murguía pensase honestamente que o poema
que mandara ía ser o mellor do libro non ten máis significación que a da discrepancia da
posteridade coa súa análise.
[9] Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Luís Axeitos, Cartas a Murguía, A Coruña : Fundacion Barrié, 2004
[10] ABC, 20 de xuño de 1927 <hemeroteca.abc.es>
[11] Rosalía de Castro, Follas Novas (edición de Henrique Monteagudo e Dolores Vilavedra.
Rosalía de Castro. Follas Novas (edición de Anxo Angueira), 2016
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O gravado na
Ilustración Gallega y Asturiana
nº 27, 1879, obra probable de
Alejandra Murguia.
<galiciana.bibliotecadegalicia.
xunta.es>

Na nosa opinión, fóra da anécdota do poema en si, o que Rosalía fai ao non o incluír
é algo máis: non só se rexeita o poema se non tamén a liña na que o poema puidera estar
inserido: non hai trazas da mesma en Follas Novas nin en En las orillas del Sar e o celtismo e mesmo a palabra celta carece de substanciación en toda a obra de Rosalía.
Veñen aquí, xa que logo, moi acaídas as palabras de J. J. Moralejo: “tamén me parece
sintomático do seu mundo poético e talante persoal [de Rosalía] que nos seus versos estean ausentes o celtismo e os seus mitos”.[12]
[12] Cinguidos por unha arela común: Homenaxe a Xesús Alonso Montero.
Santiago de Compostela: Universidade, 1999.
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Transcrición
<1>
La Ilustración Gallega y Asturiana
Mi querida Rosalía; recibí el dibujo q. está bien
Que Alejandra haga inmediatamente los otros. Ayer te había escrito una segunda carta, pero la deje y hoy todavía no puedo darte la noticia; que en parte no deja
de trastornar algo mis planes. Parece que Pepilla esta
muy mala, a las puertas de la muerte. Si no murió
ya pues acaba de decirme el portero que D. Eduardo
marchó a buscar los niños. Este contratiempo, a parte
de la pena que me da su muerte, si como temo es un hecho no deja de tener consecuencias para uno, sobre todo si por el mal estado de salud de Alejandro, le
afecta demasiado y le es perjudicial. En fin a ver
estamos y por lo tanto me parece que no vendría mal
que fuerais viendo como podeis arreglar vuestra vida
en Lestrove, mientras yo no arreglo aquí lo necesario
para que vengáis. Lo deseo mucho pero no es cosa
de precipitarse, pues en todo caso, ya vería yo
como cogía la biblioteca o cosa parecida que nos
<2>
permitiese vivir. Se tiene por muy seguro que para octubre habrá modificación ministerial y que entraremos: ni
lo creo ni lo dudo, pero yo desde luego esperaré a ver
para tomar una resolución difinita (sic), una vez sepa
lo de Alejandro. Ve pues preparándote, por si es caso
para pasar el mes de agosto a Lestrove, si podéis tomar
los baños, tomarlos y si no estar ahí para lo cual yo veré
de que no os falte dinero. Doce duros que pagais de
casa os dan para hacer alguna ropa. Despues de todo
esto no es mas que un consejo, vosotros haréis lo que os
parezca, en la inteligencia de que yo buscaré ya desde
ahora algo más por si es caso y me prepa[ra]ré en tiem-
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po para todo. Da la casualidad que como la suscripcion del nuevo semestre está hecha no dejará Alejandro el periódico hasta fin de año, y con lo mío
y con lo de Alejandra, podremos ir tirando hasta allá.
Esto te lo digo poniéndome en lo peor y dando por
hecho todo lo más malo que suceder pueda, pero al
fin, hijos quedan a Alejandro y por ellos tendrá
que vivir y seguir luchando en esta tristísima vida.
<3>
de todos modos prepárate para lo de Lestrove; tan pronto
pueda te mandaré para pagar la casa, y si más puedo
mas \para que vayais si quereis; cosa a mi juicio acertada/.
Temo que no haya para pagar el dibujo, pero como estos
se pagan inmediatamente, si no es ahora, será pronto de
todos modos no os faltará en Lestrove dinero, pues tengo al
go de que hacer, aunque poco, alguno. Después en
vista de lo que suceda pensaremos lo que haya de hacer uno
en la inteligencia que hace tiempo que ando trabajando para
lo de la Historia que es lo principal. Adjunto te envío
el plan de un poemita como los que yo pensaba indicarte. Si lo haces, si logras sentirlo, y espresar bien la
cosa, creo harás la joya de tu nuevo libro. Es un bonito
argumento y si quieres lee a Brizeux que se que lo vendisteis y lo compró Alfredo, pídeselo y lee especialmente
el poema Los Bretones. Creo sin embargo que te basta con poner a tu manera en verso lo que ahí te envio
en prosa. Creo que es un cuadro muy bonito y oportu
no; con dos o tres como él, después de las otras poesías
harias \y no creo engañarme/ el gran libro y estate segura de ello, el
primer libro de España. Creemelo. Todo se reduce
a que lo versifiques bien, que no lo diluyas mas
<4>
lo que ya va bastante estenso. Se me ocurrió hoy y creo
que no te disgustará el argumento y disposición de la cosa
\ya veré si se me ocurre algo más, aunque no sea poemita poesía al menos/
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En fin allá tú pues yo temo siempre a que te sea demasiado duro pero lo que te aconsejo es que después de leer
las cuartillas adjuntas, pienses el asunto, lo medites, le
busques a tu manera lo que creas el lado poético de la cosa
\pues lo tiene y se lo busques cuadro por cuadro y le des o quites estensión/
y luego le des forma adecuada== Alejandra adelantó
en estas figuras. Se ve bien que es que ahora trabaja y pone
cuidado en la cosa. Si va a Lestrove, se anima, toma los
baños y aprovecha la ocasión de hacer verdaderos estudios vendrá, admirablemente preparada, para que aquí adelante
con rapidez. Siente mucho las cosas y esta es la principal
condición …[del artista] que el [color?]… y el [trabajo? no]
agolpa. No pensaba escribirte hoy, pero hecho ya, no
esperes en estos dos o tre[s] días carta mia, a menos que
tenga dinero para mandaros. Repito que de nuevo que creo
a pesar de mi gran repugnancia a ello que debeis iros a
Lestrobe… Tomar bien s[in] embargo vuestras medidas y ha
cer lo que os parezca \No os quejeis después/
[Lo] que veo por los periódicos es que se
vacunan los niños ahora en esa. Sin disculpa alguna
llevadme a Amarita a vacunar. Sea como quiera no
ha de continuar más tiempo así, es ya una vergüenza
y una desidia imperdonable. Aprovecha la ocasión ahora
que tiene cama y tu dinero para darle buen alimento
Murguía
que no se olvide Alejandra de
R(…)tas (...)idas

Na marxe da primeira páxina:
Aun no se
sabe nada de
Pepilla. Lo que
tenía era una
tisis laríngea
según parece.
No me gusta
este silencio,

La pobre Alejandra la sentirá
bien. A mi me
da una pena
grande – Pobre
Alejandro! que el
muerto bien tranquilo se queda!
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Impreso no envés da última folla
-los, los que amo
nados bajo el peso del
rillas del Tambre
sus aguas el río cel
nuevo tristes y llevan

Detalle da carta, volteada, na que se poden ver
as palabras sobreimpresionadas.

Limpeza dixital do detalle anterior.

O texto de Murguía, publicado en En Prosa (1895)
(…)
_ ¿Antes que blanqueen mis cabellos volveré
á ver la feria y la carrera, no oiré el rumor de aquella multitud, ni resonar en el corazón y en los labios del campesino la canción y la lengua de Galicia?
¡Ellos son los que amo! Ellos… los inclinados bajo
El peso de todos los cuidados y de todos los infortunios. Antes de morir quisiera verles pasar de nuevo
Á mi lado graves y silenciosos, lo mismo el que asienta á orillas del Tambre y agrestes encañadas por
donde lleva sus aguas el río celta por excelencia, como el que cria sus mulas en las frías y dilatadas estepas de la montaña; los que ven enrojecer los pámpanos en las orillas del Ulla, y los que duermen su (...)
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No tempo de Follas Novas.
Unha viaxe pola literatura
universal.
María Pilar García Negro

Santiago de Compostela
Alvarellos Editora
 2015
 288 pax.


Xosé Luís Axeitos

direccion.follasnovas@rosalia.gal
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Efectivamente esta obra, tal como
recolle o propio título, é un convite
a unha viaxe literaria alén das
nosas fronteiras. Para facela posible
foi precisa a intervención dunha
intermediaria esecial que neste caso
é M. Pilar García Negro, recoñecida
rosaliana e profesora da UDC. Por
suposto que non empregamos a palabra
intermediaria no senso instrumental,
de mera función de enlace; queremos
darlle a esta palabra o significado que
adoita ter no campo da crítica literaria
onde se define como rango e non
como función, ao par do editor e do
tradutor. O resto dos colaboradores
son tamén intermediarios necesarios
en tanto que contribúen coa selección
de un texto literario coevo do contexto
de Follas Novas e pertencente a
outras culturas literarias. O conxunto
dos vinte escritores reunidos, doce
homes e oito mulleres, traducidos de
cinco linguas diferentes, deseguida
permiten decatarse ao lector de
que determinados temas, motivos e
procedementos rosalianos non son un
provincialismo fugaz ou un uso local
caprichoso senón indicios de unha
realidade contemplada por case todas
as literaturas.
Precedido dunha breve explicación
cada texto escolmado, a lectura
das 282 páxinas do libro da como
resultado final unha proveitosa lección
de literatura comparada impartida
extramuros das lindes académicas.
Compre advertir, por suposto, que
o sintagma literatura comparada
usámolo no senso de unha reflexión
necesaria que parte da conciencia de
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certas tensións entre o particular e o
xeneral ou entre o local e o universal,
que proceden de cando a finais do
século XVIII e primeiros anos do XIX
se creba a unidade hexemónica dos
modelos clásicos.
A cuestión é que sen conexión
previa entre os colaboradores xurde
todo un contexto cultural conformado
por determinados códigos ideolóxicos,
estéticos e xurídicos inspirados por
institucións e por grupos sociais nun
determinado momento da historia
e que lle proporciona aos textos
unha dimensión supranacional,
fundamentalmente humana.
Destácase deseguida no conxunto
a disponibilidade de uns escritores
que poden ser “do mundo” e,
nomeadamente, “para todo o mundo”,
non limitados a compartimentos
aillados e que poden ser accesibles a
lectores de diferentes países debuxando
a universalidade do fenómeno literario.
Neste conxunto que presenta o libro,
Rosalía aparece como unha xigantesca
ponte construída entre diferentes
países e que nos deixa entrever o alá na
inmediatez do aquí.
Despois dunha moi sinxela e breve
presentación na que se explica a
finalidade da publicación, celebratoria
tamén da efeméride dos 135 anos
da publicación de Follas Novas,
consistente na conformación de “un
grande painel de simultaneidade
literaria [...] con pezas que, por unha
ou outra vía, entrasen en diálogo con
textos rosalianos.”
Textos escolmados pola propia
coordinadora e que abren o libro: por
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unha parte, a dedicatoria seguida do
prólogo titulado “Dúas palabras”, que
dará ocasión á profesora García Negro
para defender unha tese moi da súa
querencia e hoxe maioritariamente
aceptada, aquela que fai de Rosalía a
primeira gran ensaísta, que agacha
debaixo da apariencia dun sencillo
prólogo a complexidade de asuntos
de maior fondura literaria e social. A
continuación, os tres poemas escollidos
entre os vinte que contén o Libro I do
poemario (“Vaguedás”), desenvolven
unha autopoética rupturista onde
aflora a heterodoxia e a disidencia. Do
Libro II de Follas Novas titulado “¡Do
íntimo!”, composto por 36 poemas,
toma nove poemas entre os que están
os moi emblemáticos “Negra sombra”
ou “A xusticia pola man”. O tema do
trunfo do amor fronte do sufrimento
e a represión social e institucional
está representado polos oito poemas
escollidos do libro III, titulado “Varia”
e que constitúe o ecuador do poemario
Follas Novas. Dos tres poemas
escolmados do Libro IV titulado “Da
Terra”, o primeiro “¡Calade!” volve ao
tema da autopoética, o segundo, “Xan”,
é un dos poemas que representa un
tema medular na poética de Rosalía
como é o feminismo. Os cinco poemas
seguintes, escolmados do libro V,
“As viudas dos vivos e as viudas dos
mortos” centran a atención noutro
dos grandes temas rosalianos, o da
emigración e a dor colectiva do pobo
galego.
Aínda que a explicación dos poemas
escolmados pola profesora García
Negro alude tamén, en paralelo, a
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ruptura formal e tonal dos poemas
de Rosalía, será a temática o motivo
esencial que estrutura a obra No tempo
de Follas Novas no seu conxunto.
Perfilados, e moi brevemente
explicados pola profesora García
Negro, os grandes temas e tons por
medio da escolma de Rosalía, páxinas
que abren o libro colectivo, sucédense
os restantes vinte textos escolmados
onde están representados todos os
xéneros canónicos con predominio
da poesía e da prosa e un único texto
teatral, Casa de bonecas, de Ibsen.
Os temas apuntados na escolma
da obra de Rosalía son, no conxunto
do libro, o elemento estruturador e
incitador desempeñando unha función
utilitaria.
Porque o resto dos colaboradores
procuran coa súa elección contribuír
tamén á formación de opinión dos
posibles lectores. A dimensión
ideolóxica da escolla dos seus textos
atopámola en función do tema e das
lecturas da obra de Rosalía.
Os textos escolmados inciden
maioritariamente no tema rosaliano da
protesta contra a inxustiza do modelo
social e político dominante que ten na
defensa do papel da muller e na lacra
da emigración os dous eixos centrais.
Así Teresa Barro propón un poema da
escritora americana Frances Harper
(1825-1911) titulado “Enterrádeme
nunha terra libre” (“Bury Me in a Free
Land”) onde a abolición da escravitude
e a causa das mulleres conectan co
inconformismo e protesta contra do
modelo social que plantexa Rosalía.
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Neste mesmo contexto temático está a
tradución que fai a profesora Kathleen
N. March dun fragmento da novela
D´a tiranía rosa e branca. Unha
novela de sociedade onde se opón a
súa autora, a norteamericana Harriet
Beecher Stowe (1811-1896) a todo tipo
de escrivitude sexa por raza ou por
sexo.
Tamén Bola de Sebo o relato de Guy
de Maupassant (1850-1893), traducido
por Eduardo Álvarez presenta a loita
da protagonista fronte da orde social
establecida.
O texto que escolma Carme
Fernández Pérez-Sanjulián, un
fragmento da novela de Eça de Queirós
(1845-1900), O crime do Padre Amaro,
garda relación directa coa proposta
de Pilar García Negro centrada en
La Regenta de Leopoldo Alas, Clarín
(1852-1901) xa que nestas obras
queda sinalado explicitamente o clero,
en alianza coas elites sociais, como
causante da opresión da muller.
Na defensa da condición feminina
e na denuncia opresora inciden os
textos da italiana María Antonieta
Torrani tomado da novela titulada
Un matrimonio provinciano (1885)
proposta por Celia María Armas
García e tamén o fragmento da novela
A familia Medeiros (1891) da autoría
da escritora brasileira Júlia Lopes de
Almeida (1862-1934)
Da dificultade das mulleres
para desenvolver todas as súas
potencialidades tratan os textos
escolmados por Mª Jesús Lorenzo
Modia, da autora de Reino Unido
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George Eliot (1819-1880) e de Henrik
Ibsen, Casa de bonecas, escollida por
Elvira Sanz Gómez. Non está lonxe
de esta circunstancia, na procura dun
novo tipo de muller, Eva, a protagonista
de A familia Medeiros (1891) da
brasileira Júlia Lopes de Almeida
(1862-1943), presentada por Carlos
Callón como autora abolicionista e
faminista.
Moi reveladores no contexto do
feminismo do século XIX son os
fragmentos que escolma Pilar García
Negro de Emilia Pardo Bazán. Sendo
esta defensora da causa da muller,
contrasta a súa concepción da lingua
galega e de Galicia, con un substrato
conservador e rancio que a distancia
abisalmente de Rosalía.
Estes serían os textos que, con
protagonista e autoría femininas na
maior parte, están conectados co rol
social da muller na sociedade do útimo
tercio do século XIX.
Porque os outros textos, por
exemplo o poema da pre-rafaelista
Christina Rossetti (1830-1894) serve a
Luís Cochón para mostrar a afinidade
de ton con Rosalía dentro do clima
existencial e da cobiza do lonxe que
comparten ambas.
Francisco Rodríguez elixe dous
textos de Oscar Wilde que inciden na
súa condición de proscrito e desterrado
e son unha resposta desafiante, desde
un cristianismo subversivo como
redención para os perseguidos e
anormais.
A proposta de Anxo Angueira, o
poema “Veillées” de Les Illuminations
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de Arthur Rimbaud incide máis
nos motivos estéticos e literarios ao
subliñar as coincidencias con Rosalía
a respecto da poética da noite e
mesmo do simbolismo e malditismo
compartidos. Tamén Pilar Pallarés,
co poema de Emily Dickinson (18301886), traducido do inglés por Mª
Jesús Lorenzo Modia, “Sentín un
funeral, no meu cerebro” sinala: “A
poesía metaf ísica, tan allea aos temas
asignados a aquelas que cantan as
pombas i as frores, nace nelas dos
interrogantes e cuestionamentos
a respeito de calquera identidade
imposta.
Singulares son tamén as dúas
propostas de Marcica Campo: na
primeira apunta a unha hipotética
intertextualidade entre Las Literatas
de Rosalía e o poema homónimo
misóxeno de Castelo Branco incluído
no libro Folhas caídas, apanhadas na
lama (1854); na segunda, o poema
“L´emigrant” de Jacint Verdaguer, sen
ser un poema migratorio propiamente
comparte cos de Rosalía o amor á terra
e as saudades da patria.
Especial emotividade na escolla
de Andrés Pociña e Aurora López,
o poema “Versos sencillos” de José
Martí (1853-1895), pai da patria para
os cubanos, da mesma maneira que a
consideración de nai de Rosalía para os
galegos. Dúas vidas limpas e xenerosas
que nos deixaron en herdanza a palabra
poética que os pobos respectivos
asumiron como propia.
Xoán Ignacio Taibo achega
un fragmento, traducido por el
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directamente do ruso, da obra de Liev
Tolstoi A sonata de Kreutzer (1891),
obra tremendamente polémica e con
serias dificultades para ser publicada.
A súa curiosa xénese deixa entrever,
en palabras do propio Taibo “a
personalidade fascinante do conde
Liev Tolstoi, analítica, dubitativa,
atormentada na ansia de sinceridade,
avanzadísima para o seu tempo...”
O conto de Alphonse Daudet “A
última clase” incide nun tema que está
presente implicitamente en toda a obra
de Rosalía: o sentimento de lealtade ao
idioma materno, unha conquista máis
do século XIX.
Os textos poéticos elexidos por
Carlos Negro como epílogo da obra, da
autoría de Curros Enríquez, supoñen
a canonización literaria da autora de
Follas Novas.
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Rosalía de Castro no
século XXI. Unha nova
ollada.
Álvarez, R.
A. Angueira
M. C. Rábade
D. Vilavedra
(coords.)

Santiago de Compostela
Consello da Culltura
 2014
 1115 pax.


Iria Sobrino-Freire
Universidade da Coruña
iria.sobrino@udc.gal
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Entre febreiro e xuño de 2013, con
motivo do 150 aniversario da publicación
de Cantares gallegos, o Consello da
Cultura Galega acolleu o congreso
internacional Rosalía de Castro no século
XXI. Unha nova ollada. Case trinta anos
Internacional sobre Rosalía de Castro
e o seu tempo, que supuxera un paso
fundamental na configuración do campo
de estudo sobre a autora, este novo
encontro veu testemuñar a madureza do
mesmo. O congreso compúxose de cinco
sesións presenciais, que consistiron en
conferencias plenarias con retrucantes
e mesas redondas, así como dunha
parte virtual aberta a comunicacións.
Desde perspectivas de análise como o
feminismo, o comparatismo, a teoría
política, os estudos de recepción, a
sociolingüística ou a teoría da tradución,
investigadores consagrados e emerxentes
demostraron o crecente interese da obra
rosaliana no noso século.
Estas contribucións están recollidas
no libro de actas dixital que publicou
o Consello da Cultura Galega en 2014,
baixo a coordinación de Rosario Álvarez,
Anxo Angueira, María do Cebreiro
Rábade e Dolores Vilavedra. As actas
reúnen tamén as achegas derivadas de
dúas actividades que se organizaron en
Madrid e Barcelona no outono de 2013
como complemento ao congreso: Rosalía
de Castro: tradición y modernidad
(Instituto Cervantes, 22-24 de outubro
de 2013) e Rosalía de Castro, 150 anos
de ‘Cantares gallegos’ (Universitat de
Barcelona, 8 e 14 de novembro de
2013). O resultado, un arquivo de máis
de mil páxinas que compón un mapa
completísimo do rosalianismo actual.
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Tendo en conta todas as cuestións que
foron obxecto de estudo nos artigos
que compoñen o libro, pódense sinalar
sete eixes temáticos fundamentais: a
ideoloxía, a lingua, a Rosalía escritora, o
contexto literario e intelectual, América,
a tradución e a edición. A seguir
comentaranse algúns dos aspectos máis
destacados en relación con estes temas.
A reflexión sobre a posición
ideolóxica de Rosalía está presente en
moitos dos textos deste volume, mais
constitúe a cerna dos relatorios de Xosé
Ramón Barreiro e Francisco Rodríguez
e de cadanseu retruque. Denuncia
Barreiro o silencio que investigadores
como Filgueira Valverde, José Luis
Varela ou García-Sabell mantiveron con
respecto a esta cuestión, co obxectivo
de construíren unha doxa e manteren,
así, intacto un mito “para todos os
públicos”. Segundo o historiador, para
comprendermos na súa xusta medida
a personalidade política de Rosalía
é preciso situala nas coordenadas
ideolóxicas do liberalismo radical, o
socialismo utópico, o romanticismo
radical e o rexeneracionismo dos pobos
sen Estado. O retruque de Catherine
Davies supón un contrapunto a esta
visión, pois céntrase en sinalar que
a autora non tivo unha vida pública
por causas sociais, culturais e legais.
Ademais, ao queimar a familia a súa
correspondecia privada, impedíusenos
o acceso á esfera íntima da súa vida,
o cal dificulta, segundo Davies, a
interpretación do persoal en clave
política.
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Pola súa parte, Francisco Rodríguez
elabora un retrato de Rosalía como
“galega, emancipada e avanzada”.
Na evolución histórica que levou á
formulación do nacionalismo, a escritora
chegou a representar unha posición no
plano poético que tardou moito tempo en
asumirse no plano político. Así mesmo,
é salientábel a súa independencia con
respecto ás convencións de xénero e
clase vixentes na época. A partir desta
interpretación de Rosalía como un suxeito
situado na encrucillada do nacionalismo,
o feminismo e a defensa da xustiza social,
Helena González propón outras lecturas
posíbeis da obra rosaliana, baseadas
en aspectos como a representación da
muller en tanto suxeito revolucionario, a
feminización do suxeito da nación ou a
concepción non normativa do afectivo e
o erótico. Nesta liña de análise sitúanse as
contribucións de Carmen Blanco, María
Reimóndez e Mª Xesús Nogueira, que
deron corpo á mesa redonda “Rosalía á
luz do pensamento feminista”. Finalmente,
no volume tamén ten presenza outra
dimensión ideolóxica da autora menos
explorada até o momento: a súa
posición ante os discursos científicos e
tecnolóxicos do seu tempo, a través das
achegas de Francisco Díaz-Fierros, Mari
Álvarez Lires, Mirta Suquet e Margarita
García Candeira.
En relación coa cuestión da lingua,
Xesús Alonso Montero comeza por
contextualizar a obra de Rosalía en
termos sociolingüísticos, indicando
que na época as persoas instruídas en
Galiza utilizaban o castelán en todas
as comunicacións orais e escritas.
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Deste xeito, entende que a autora non
escribiu Cantares gallegos desde a súa
condición de fidalga, senón desde a súa
identificación coas clases subalternas, a
través dun heterónimo. Fronte a isto, en
Follas novas Rosalía evolucionaría cara
á construción dun ortónimo en lingua
galega, a voz dos poemas existenciais
e sociais. Con respecto á “dimisión
rosaliana”, o investigador apunta tres
razóns: a percepción da autora de que o
horizonte literario galego era limitado,
a influencia da actitude lingüística de
Murguía ‒isto é, a defensa do galego
desde o castelán‒ e a polémica suscitada
a raíz do artigo que publicara Rosalía en
1881 sobre a denominada “prostitución
hospitalaria”. Desde unha perspectiva
totalmente diferente, Dolores Vilavedra
explica a evolución do galego de Rosalía
de Cantares gallegos a Follas novas a
partir da competencia lingüística da
autora, que iría progresando ao longo
deses anos, e interpreta o abandono da
lingua como unha decisión meditada,
proba da súa heterodoxia vital. A
oralidade e os rexistros literarios, os
discursos lingüísticos da época e as
ideas sobre a lingua na obra rosaliana
son obxecto dos artigos de Xosé A.
Fernández Salgado, Carme Hermida
Gulías e Goretti Sanmartín Rei.
O paradigma autorial de Rosalía de
Castro constitúe o tema do relatorio
de Pilar García Negro e o retruque de
María López Sández. García Negro
presenta unha figura independente dos
patróns xenéricos impostos, “rara” entre
o conxunto dos escritores e mesmo entre
o das escritoras. Ao seu xuízo Rosalía
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perfila un eu autorial absolutamente
singular, en función de tres
“excentricidades”: como muller disidente,
como galega patriota e como escritora
independente. Pola contra, López Sández
considera preciso estabelecer, desde
a literatura comparada, unha serie de
conexións entre Rosalía e outras mulleres
escritoras que emerxeron na segunda
metade do século XIX, nomeadamente
do ámbito anglófono. Neste sentido
coloca a produción rosaliana na órbita do
que Henry James alcumara como “The
New Woman Writing”, con respecto
á representación de aspectos como a
educación da muller, o matrimonio e
as relacións de parella, o desempeño
laboral e a independencia económica, a
androxinia e o tratamento da personaxe
muller escritora. Relacionadas tamén
co paradigma autorial están as imaxes
construídas á volta de Rosalía, cuestión
da que se ocupan os textos de Helena
Miguélez-Carballeira, Arantxa Serantes e
Fernando Pereira Bueno.
No seu traballo sobre o contexto
intelectual da obra de Rosalía de Castro,
Javier Gómez-Montero sitúa a autora
como precursora da poesía moderna, e
cifra a modernidade da súa poética nos
seguintes trazos: a desauratización da
linguaxe, a construción dun imaxinario
nacional, a constitución agonal do
suxeito e a descontinuidade da escrita.
Malia o referente máis claro da autora ser
George Sand, Gómez-Montero propón
lela en paralelo á obra de dúas autoras
alemás, descoñecidas para Rosalía mais
concomitantes co seu discurso literario:
Annete von Droste-Hülshoff e Karoline
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von Günderrode. No retruque de
Arturo Leyte, non obstante, obxéctase
que esta identificación non se produce
tanto polo feito de seren mulleres como
por compartiren unha mesma época,
e que se podería estabelecer unha
conexión semellante con autores como
Kleist, Novalis ou Hölderlin. Desde
esta perspectiva, o que une todos estes
autores sería un sinal de identidade
do romanticismo: a constatación da
limitación do coñecemento humano.
Leyte suxire unha reinterpretación
da poética rosaliana a partir de tres
aspectos clave: a transmutación dos
temas irrelevantes en relevantes; a
escisión do suxeito en relación con
pares de termos como rural/urbano
(plano social e xeográfico), galego/
castelán (plano lingüístico), lírica/
épica (plano poético), alegría/tristeza
(plano emocional), vida/morte (plano
existencial) e luces/sombras (plano
ontolóxico); e, finalmente, a despedida
como elemento tonal da súa obra. Outras
achegas exploran mais especificamente a
influencia do gótico e do romanticismo
na obra de Rosalía (Flitter, Domínguez
e Cabo Aseguinolaza) e, en xeral, o
encaixe da súa poética no canon literario
do momento (Lama López e González
Herrán).
A relación de Rosalía con América é
merecente de tres contribucións neste
volume. En primeiro lugar, Catherine
Davies indaga sobre as imaxes que
proxecta a autora en relación co
continente: este represéntase, por unha
parte, como unha terra salvaxe, virxe
e fértil, consonte o tópico literario
romántico; e, por outra, desde o punto
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de vista da emigración, como unha
cultura estranxeira que explota os
galegos e galegas. En segundo lugar, Pilar
Cagiao Vila rastrexa a recepción da obra
rosaliana nos EE.UU., Uruguai, Arxentina
e Cuba, atendendo á súa influencia na
intelectualidade, ao recoñecemento
por parte dos inmigrantes galegos e á
súa presenza na prensa deses países.
En terceiro lugar, Xosé M. Núñez
Seixas investiga na construción do mito
rosaliano na diáspora con respecto a tres
aspectos: a difusión da súa obra entre
as colectividades galegas en América, o
influxo da súa memoria na conformación
do imaxinario da emigración e a
polisemia dun mito construído polos
diversos axentes institucionais que
conformaban as organizacións de
emigrantes galegos nos diferentes países
americanos.
Finalmente, a tradución e a edición
son outros dos eixes temáticos das actas.
En calidade de tradutora de Rosalía ao
inglés, Kathleen March reflexiona sobre
a influencia do traballo de tradución na
recepción das obras, non a penas sobre
os lectores na lingua de chegada, senón
tamén sobre os lectores na lingua de
partida. Neste sentido, March afirma
traducir Rosalía para os galegos, para
ofrecer unha nova interpretación das
súas novelas, libre de prexuízos e á luz
do feminismo. Esta postura é cualificada
por Mª Teresa Caneda Cabrera como
“transgresora e ética”, na medida en que
unha tradución deste tipo contribúe a
desenmascarar sentidos ocultos que o
discurso crítico que canonizara a imaxe
da “santiña” lles negara aos lectores
galegos. A proxección exterior da obra
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rosaliana a través da tradución centra
ademais os artigos de Olga Castro,
Jonathan Dunne e Áurea Fernández
Rodríguez. Por último, a cuestión
da edición abórdase desde dúas
perspectivas: os criterios para editar
Rosalía na actualidade (nas achegas de
Monteagudo, López e Pociña, Rodríguez
Fisher e Barja) e a reconstrución do
mundo editorial galego na segunda
metade do século XIX (nos textos de
Martínez González, Díaz Lage e Pérez
Pais).
En definitiva, este volume
constitúe un compendio dos avances
no rosalianismo contemporáneo e
un fito na consolidación dun campo
de estudo sempre fértil e sempre en
transformación, que continúa a iluminar
desde diversas disciplinas e marcos
teóricos unha obra con plena vixencia no
noso século.
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I. O problema da superabundacia da bibliograf ía de e sobre Rosalía.
Por extraño que poida parecer nunha primeira consideración, o meirande problema que
deita a aproximación ao estudo científico de Rosalía de Castro reside na superabundancia
da bibliograf ía, sexa da edición das obras escritas por ela, sexa da literatura a ela dedicada. En efecto, polo que se refire á escrita rosaliana, na ponencia presentada por nós no
Congreso conmemorativo do 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, organizado en 2013 polo Consello da Cultua Galega[1], suliñabamos o feito de que a obra de
Rosalía, en galego e en castelán, en verso e en prosa, ten acadado unha cantidade e unha
variedade de edicións inmensa, única polo que se refire a autoras ou autores galegos, e
excepcional mesmo no ámbito das literaturas en lingua española; partindo das edicións,
reedicións e reimpresións de volumes de obras completas, antoloxías, agrupacións de
tipo vario, traducións e obras illadas, chegabamos a un cómputo preciso de 257 exemplares na nosa colección de edicións de Rosalía, na que sen dúbida faltarán varias, pero
non moitas; en efecto, falabamos alí de 14 edicións de Obras completas (moitas veces non
completas, en realidade), 52 de antoloxías, 9 das obras galegas completas, 10 das poesías
completas, e despois, pasando ás edicións de obras independentes, 38 de Cantares gallegos, 32 de En las orillas del Sar, 31 de Follas novas, 22 de El caballero de las botas azules,
etc. etc.
Este número das edicións rosalianas é tan grande como o dos problemas que de
el resultan. En efecto, se ben podería parecer que para ler unha obra determinada de
Rosalía calquera edición resultaría válida, esto non é admisible para o estudo filolóxico
da autora e da súa obra, de calquera tipo que sexa, pero de modo especial cando se trata
de traballos nos que a consideración da lingua sexa fundamental. Poñamos un exemplo:
parece obvio que para unha achega global á imaxe literaria de Rosalía é preciso ter en
conta toda a súa escrita; daquela, o máis doado é empregarmos unha edición de Obras
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completas; pois ben, se pensamos na edición canónica, tamén a primeira na realidade, a
publicada en 1944 polo editor Manuel Aguilar, en edición de Victoriano García Martí[2],
cómpre ter presente que foi repetíndose, cada vez mais completa, nos anos 1947, 1952,
1958, 1960, 1966, 1972 [3], pasando a publicarse en dous volumes en 1977, aumentada por
Arturo del Hoyo[4], con edicións posteriores en 1982 e 1988; en consecuencia, o prurito
bibliográfico de empregar a edición de 1944 por ser a primeira, a máis preciada dende
o punto de vista económico, non resulta aceptable de cara a investigación. Prescindindo aquí da consideración doutras coleccións, que non sempre resultan conter as Obras
completas, parece obvio que algunhas non merecen a aprobación para estudos rigurosos,
como a que no ano 1996 sacou a Fundación Rosalía de Castro, edición sen nome ningún
de editor responsable[5], con esta nota limiar, que non resulta admisible nin científica nin
legalmente: “Edición elaborada por un equipo de especialistas que consultou as edicións
anteriores máis autorizadas”.
Naturalmente o feito de sostermos que hai moitas edicións de Rosalía e que cómpre
ter un bo coñecemento delas para empregar as máis axeitadas, non debe entenderse de
ningunha maneira no sentido de que o eido da edición non requira xa máis atención. Tal
como explicamos na nosa intervención no Congreso do 150 Aniversario de Cantares,
fica sempre un importante espazo aberto para unha tarefa ecdótica seria e rigorosa, o
destinado a lograr unha mellor edición das Obras completas, e o dedicado a novas edicións críticas de obras concretas. Precisamente como pensado para cubrir o primeiro deses propósitos preséntase unha das mellores, senón a mellor, edicións dos últimos anos, a
de Cantares gallegos publicada no ano singular de 2013 por Anxo Angueira[6]. Como pensamos que pode ser paso inicial dunha obra fundamental, sobre todo se temos en conta
os bos principios en que se asenta, imos reproducir as palabras de presentación do autor:
Con Cantares gallegos iniciamos un proxecto de edición da obra completa de Rosalía de Castro.
Trátase de pór a primeira pedra a partir do texto que comunmente se asocia tamén ó inicio do
Rexurdimento de Galicia e nun ano singularmente especial: o da conmemoración do sesquicentenario da súa publicación primeira, tamén en Vigo, en 1863.
A nosa pretensión é editar o conxunto da produción literaria da autora, en prosa e verso, en galego e en castelán, e facelo desde unha óptica sistémica. Quere dicirse, tendo en conta a totalidade
dos textos de Rosalía de Castro e entendendo a súa figura, coas flexións cronolóxicas, estéticas e
ideolóxicas que foren, como un todo estrutural. Na altura en que hoxe viven os estudos rosalianos,
cremos que esta nosa idea é, máis que factíbel, totalmente necesaria.
Para levar adiante un proxecto destas características concibimos a edición coma un traballo filolóxico e tamén hermenéutico. Deste xeito, cada texto irá acompañado na súa edición dun estudo
introdutorio inicial e dun aparato crítico con notas (non só filolóxicas) e comentarios. Trátase de
explicar o texto, a súa xenese e o seu contexto, tanto en relación ó sistema literario coma en relación
ó conxunto da produción da propia autora...(p. 7 s.).

Para nós resulta unha verdadeira satisfacción asistir ao comenzo da andaina desta
nova edición de Obras completas, dado con un bo resultado, cuxa crítica non nos corresponde facer aquí, estando xa anunciada para a posta en venta no próximo mes de marzo
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(2016) a que non dubidamos debe ser a segunda entrega, unha edición de Follas novas de
Anxo Angueira, na mesma casa editora[7].
Sen embargo non sempre é tan rigoroso o comportamento dos editores das obras
de Rosalía; de feito, nos nosos estudos realizados ao longo de moitos anos sobre a bibliograf ía rosaliana, con moita frecuencia temos achado problemas, ás veces insolúbeis,
para determinar os anos de publicación de diversos volumes, a veracidade do número
de edicións, mesmo a súa existencia, por veces ocultada, por veces esaxerada. Incluso en
editoriais tidas por “serias” achamos cousas raras: no ano 1974 Cátedra publica unha estupenda edición de Cantares gallegos debida a Ricardo Carballo Calero[8], edición que se
fai pasar por primeira, cando en realidade correspondía practicamente en todo á publicada once anos antes, en 1963, polo insigne rosaliólogo en Ediciones Anaya[9] ; ocúltase,
pois, ao mellor sen malicia, a data verdadeira do texto presentado; pero este libro tivo
un éxito sorprendente, chegando a unha décimocuarta edición no ano 2013; a pesar de
resultar economicamente tan rendíbel, non se ten coidado de facerlle a revisión oportuna
e merecida, e deste xeito, a edición de 2013, na pequena Bibliograf ía dunha folla e media
que leva, dá como obra máis recente ¡os Estudios rosalianos de Carballo Calero, de 1979!
Aínda hai cousas peores, entre elas as edicións piratas, que poida ser que copien de
edicións boas, máis outras veces presentan textos pouco coidados. Imos referir un exemplo de hai pouquiño. No mes de xaneiro de este ano, no andel de venda de libros que hai
na Estación de autobuses da nosa cidade de Granada, deu nos nosos ollos asombrados
unha edición de chamativa encadernación, en cor rosa, de Follas novas, en edición bilingüe[10]; sorprendeunos que tiñan nada menos que catro exemplares, e preguntamos á
vendedora; o libro acababa de chegar, e era o número 4 dunha nova colección titulada
Literatura Universal; antes de Rosalía aparecían El jugador de Dostoievski, as Leyendas
de Bécquer, as Rimas de Bécquer, e seguía coma número 5 La muerte de Ivan Ilich de
Tolstoi. Curiosa selección. A editorial chamábase Servilibro, e o volume non tiña nin
ano de edición, nin número de rexistro, pero sí número de ISBN, que resultou ser falso.
Coa axuda da técnica de Biblioteca da nosa Facultade, Margarita Leyva, enterámonos de
que o libro existía no ano 2012, pero o ISBN correspondía a unha suposta obra titulada
Literatura universal, que en realidade valía para o noso Follas novas e tamén para os 19
libros restantes da colección. ¡Cousas!
Volvendo ao comenzo do noso texto, falabamos desta abundacia non só de edicións
das obras de Rosalía, máis tamén da literatura a ela dedicada. A preocupación pola posibilidade de que a gran cantidade de achegas á persona e á obra de Rosalía, feitas moitísimas
veces á lixeira, sen preparación previa, con documentación escasa ou mesmo de ningún
tipo, por persoas que pensan que o rosalianismo é un campo aberto sen límites nin pechas, preocupou dende hai moitos anos a especialistas serios. Non imos facer aquí unha
historia da bibliograf ía rosaliana, que sempre nos pareceu alicerce esencial para montar
todo traballo destinado a non caer á primeira análise, pero imos pór algún exemplo a
seguirmos, naturalmente positivo. No ano 1952, na abafante penumbra da dictadura,
publica Galaxia un libro fundamental no futuro dos estudos rosalianos, 7 ensayos sobre
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Rosalía, aínda hoxe lectura moi precisa antes de botarse a teorizar supostas orixinalidades[11]; nas páxinas 153-171, Salvador Lorenzana, baixo o título ”Xuicios Críticos sobre
Rosalía” facía un profundo e exhaustivo repaso de canto sobre Rosalía se levaba escrito
e opinado por aquel tempo; é un exemplo de bibliograf ía útil, un guieiro a ter presente.
Anos despois, cando o número de publicacións de e sobre Rosalía comeza a desbordarse,
en 1981 publica Antonio Odriozola (1911-1987) un tesouro no noso tema, Rosalía de
Castro. Guía bibliográfica[12], un libro-guía que cada vez viña sendo máis necesario: mostra irrefutable desto é que no ano 1987, no volume da Bibliograf ía de Galicia publicado
pola Consellería de Cultura e Benestar Social[13], a entrada especificamente dedicada a
Rosalía contiña 40 títulos (pp. 212-214), malia ser en realidade moi incompleta.
Esta inxente multiplicación da bibliograf ía sobre Rosalía e a súa escrita moveunos
a Aurora López e Andrés Pociña, aló polo ano 1980, a iniciar un amplo proxecto de bibliograf ía total e resumida, é dicir, presentando non só as fichas bibliográficas completas,
senón tamén amplos resumos das publicacións pequenas, sempre máis dif íceis de achar
e consultar que os libros, para os que dabamos os índices e as reseñas en caso de habelas. Deste xeito publicamos en 1991 os tres extensos volumes titulados Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990), de cuxa “Introducción”
queremos lembrar un pequeno parágrafo que pensamos que segue a ter total actualidade:
... Nos mueve y nos anima la seguridad de que, con les tres gruesos volúmenes de que va a constar
esta obra, colaboraremos a que se siga investigando sobre Rosalía, pero mejor, con la apertura de
nuevos cauces y un más amplio conocimiento de las fuentes, y, desde luego, con mayor facilidad.
No pretendemos evitar la proliferación del típico artículo de divulgación, de los que existen ya
tantos, repetitivos hasta la saciedad y sin aportación original de ningún tipo, pues siempre es útil
para mantener viva la imagen y la obra de Rosalía; pero sí nos alegraría contribuir a que, cuando
se hagan trabajos de este tipo, trabajen sus autores con una base de conocimientos más amplia,
que contribuya a mejorar la calidad de los resultados. La verdad es que gran cantidad de lo que se
publica sobre Rosalía de Castro produce rubor.
Sigamos hablando de Rosalía, cada vez más, pero con un poco más de calidad científica y, sobre
todo, conociendo lo que sobre ella se ha dicho una vez, o cien veces, y lo que sobre ella no ha dicho
todavía nadie[14]

A nosa Bibliograf ía saíu do prelo nos anos en que se producíu unha verdadeira explosión nos estudos rosalianos, provocada sobre todo pola conmemoración en 1985 do
centenario do pasamento de Rosalía. O magno Congreso internacional celebrado en Santiago e outras cidades galegas, con asistencia de especialistas na escritora procedentes
de todo o mundo, deixou nos tres longos volumes das súas actas[15] aportacións fundamentais en moitos aspectos, e abríu novas perspectivas na investigación sobre a escrita
de Rosalía. Este foi o motivo que nos animou máis a seguir recollendo, ano por ano, toda
a bibliograf ía de e sobre Rosalía que se produciu na derradeira década do século XX, e
que, no ano 2002, quedou estudada e presentada no noso cuarto volume, titulado Rosalía
de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica. Volumen IV (1991-2000), un
libro de perto de oitocentas páxinas que permanece inédito. No parágrafo final da nosa
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intervención no Congreso Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada, dicimos a este
propósito:
Unha reflexión final, pragmática se as hai. Xa vimos que existen moitas edicións das Obras completas de Rosalía. Quen pretenda, que sexa persoa ou equipo, realizar unha nova edición, por fin
crítica, debería como primeiro paso pescudar as posibilidades editoriais coas que pode contar: a
mellor das edicións rosalianas, crítica e completa, pode durmir por séculos nun caixón por falta de
editor. Dicimos esto con coñecemento de causa: a nosa Bibliograf ía rosaliana, da que publicou a
Fundación Barrié en 1990 e 1991 os tres primeiros volumes, cada un con tiraxe de mil exemplares
dos que xa case non queda ningún[16], pero que aínda vintedous anos despois, en 2012, produciron
mais de dous mil seiscentos euros por ventas, ten un cuarto volume, rematado en 2002, durmindo
nun caixón, rexeitado por Fundacións, Universidades, Deputacións, Editoriais galegas, como obra
non interesante. Así van as cousas[17].

Pois ben, as publicacións de tema rosaliano que temos recollidas para o quinquenio 2011-2015, período que tomamos especialmente en conta para a elaboración deste
artigo, multiplican aínda máis as dos tempos anteriores. Sen embargo, deixadas de publicar algunhas bibliograf ías meritorias concretamente dedicadas a Rosalía, como as de
a Revista de estudios rosalianos (a partir do ano 2000, ata o núm. 4, 2011), e convertida
a totalidade en milleiros de títulos, dif íceis de abranguer, mesmo en traballos de longa
duración, como teses de doutoramento, nos últimos anos os estudos rosalianos adoecen
cada vez con maior frecuencia de faltas bibliográficas sorprendentes, con ausencia de
títulos fundamentais de moito peso, absolutamente imprescindíbeis. As 1114 páxinas
que xa podemos ler das Actas do Congreso Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada
amosan moi a miúdo artigos faltos por completo de bibliograf ía, ou con escasa bibliograf ía, ou con bibliograf ía pouco axeitada, ou con esquecemento da bibliograf ía existente
sobre o tema tratado. Xa que logo, é absolutamente necesario volvermos a unha preocupación máis profunda por traballos bibliográficos, que sexan empregados e que faciliten
unha investigación máis seria sobre a nosa gran escritora.

II. Actualidade das traducións de Rosalía.

Un aspecto verdadeiramente interesante nos estudos rosalianos é o concernente ás traducións das obras da autora a outras linguas, por diversas razóns, entre as que salienta o
feito de serviren de medida obxectiva sobre a universalización da figura de Rosalía fóra
das fronteiras da lingua galega e da castelá. Cando nós planificamos a nosa Bibliograf ía
rosaliana, dedicamos en cada anualidade un apartado, o segundo, a Antoloxías e Traducións, este co propósito de recoller tanto traducións soltas, ocasionais, como as máis
salientábeis por aparecer como libros completos[18].
Existen varios traballos, de data relativamente próxima, sobre as traducións da escrita rosaliana, pero case todos se centran nas versións ao inglés, lingua na que sen dúbida
a nosa autora recibíu unha maior atención; daquela, a nosa tarefa aquí debe limitarse
a remitirmos a algúns deles, de induvidável valor, como os de Jonathan Dunne, María
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Reimóndez Meilán, Kathleen March, Mª Teresa Caneda Cabrera, Olga Castro, Áurea
Fernández Rodríguez, etc.[19]
Os últimos anos aportan a novidade bibliográfica da aparición de Rosalía en linguas
que non son as europeas máis próximas a nós[20]. É certo que as versións da escrita rosaliana, sobre todo das obras en verso, ao inglés seguen a ser as máis frecuentes, agora
mesmo en número sorprendente: se o completo e ilustrativo artigo de Jonathan Dunne[21]
presentaba tres volumes de versións ao inglés para os primeiros trece anos do noso século, as realizadas por M. Smith[22], por J. P. Dever e A. Dever[23] e por E. Moure[24], xa resulta
agora incompleto pola aparición no ano seguinte á súa publicación dunha tradución ao
inglés de En las orillas del Sar verdadeiramente sorprendente en todos os sentidos, sobre
a que paga a pena detérmosnos un pouco polo menos, posto que non podemos facer
unha reseña axeitada: o fermoso volume, obra de Michelle Geoffrion-Vinci, filóloga estadounidense que xa leva anos estudando a Rosalía dende un punto de vista feminista[25],
ten por título On the Edge of the River Sar. A Feminist Translation[26]. A proposta de Geoffrion-Vinci resulta sorprendente en moitos aspectos: trátase dunha edición bilingüe, co
texto castelán e inglés (naturalmente en verso) enfrontados, máis cunha organización
dos poemas diferente da rosaliana, xuntando os que tratan aspectos semellantes dende
unha perspectiva feminista. Eis o parágrafo co que remata esta autora as súas interesantes
reflexións sobre o que entende por “feminist translation”:
In creating the translation in this book, I have attempted to employ both author- and translator-centered approaches and many of the above-mentioned techniques. I have intentionally altered
the order in which the poems appear in the source volume, dividing them into the following gender-centered themes: Agency, Authorship, Fertility, Galicia as Father/Motherland, Motherhood,
Passion, Resistence and Subjectivity. Moreover, in translating certain poems from the collection,
I have incorporated Joyce Tolliver’s recommendation and have opted to leave gender out of the
translation entirely, with compelling results[27]. Finally, for some poems in which there is a high
degree of gender ambiguity, I have included multiple translations, with a different gender configuration in each in order to highlight the numerous variations in meaning that each produces.
My objectives in doing so are to present Castro’s last collection of poetry as its cultural, linguistic,
gendered, and sociohistorical context, to draw attention to the process of and challenges associated with translation, and to foreground the female, feminine, and, I would ass, the feminist in this
fascinating work (p. 9).

A Rosalía traducida a linguas chamémoslles non próximas amosa tres recentes
aportacións nas lingua xaponesa, rusa e búlgara. A versión de Cantares gallegos ao
xaponés por Takekazu Asaka está moi ben documentada no artigo de Áurea Fernández
Rodríguez[28], ao que remitimos, pois aínda non vimos o libro xaponés. Non obstante, queremos engadir que non é a primeira vez que a poesía de Rosalía, en concreto
Cantares gallegos, se publica nesta lingua oriental: no ano 2000 aparecen doce poemas
desta obra, na versión galega e en tradución xaponesa, no libro cuxo título se amosa
traducido nas dúas cubertas como La poetisa, Rosalía de Castro, publicado en Tokio
por Shozo Nakanishi [29].
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A presenza de Rosalía en lingua rusa[30] precisaría un estudo detallado que non cabe
nestas páxinas e que nos gustaría facer, pois en grande maneira débese ao labor apaixoado
da nosa xa de moitos anos amiga Elena Zernova, directora do Centro de Estudos Galegos
da Universidade de San Petersburgo, cuxa meritorísima difusión da literatura galega en
lingua rusa tivemos a fortuna de ir seguindo paso a paso desde o momento inaugural, coa
edición en 1995 do primeiro volume da fermosa colección “Antoloxía da literatura galega”, dedicado á poesía galega medieval[31]. A presenza de Rosalía comeza no ano seguinte,
no volume segundo da colección, curiosa e axeitadamente titulado Entre dous silencios[32],
que principia cunha seleción de vinte e dous poemas de Cantares gallegos e Follas novas,
en edición bilingüe. A indubidábel importancia da nosa poeta na historia da literatura
galega ponse de manifesto coa aparición en 2005 do volume que leva o seu nome, Rosalía
de Castro[33], que contén unha ampla antoloxía da poesía galega, con 12 poemas de Cantares e 28 de Follas, e tamén os Prólogos rosaliáns das dúas obras, obviamente estupenda
mostra da prosa galega de Rosalía.
Emporiso, a grande novidade, en datas moi próximas, da tradución de Rosalía ao
ruso prodúcese en 2013, no volume XVIII da colección do Centro Galego de San Petersburgo, en cuxa cuberta as xentes de Rusia poden ler Rosalia de Kastro. Galisinskie pesni
en fermosas letras cirílicas[34]. O libro, cun Prefacio de María Xesús Lama, presenta en
ruso a totalidade da obra pioneira da nosa literatura na súa etapa moderna, mesmo ofrecendo co rigor ecdótico preciso a dedicatoria a Fernán Caballero e o Prólogo rosaliano.
Supomos que ha seguir de perto un libro con Follas novas, se non saíu xa cando estamos
a escribir estas páxinas.
Por último, en 2014, aparece en Sof ía un libro cun título practicamente idéntico ao
libro anterior: neste caso son de novo os Cantares gallegos de Rosalía, pero traducidos ao
búlgaro[35], cunha moi breve introdución, máis co texto completo, dedicatoria de Rosalía
e Prólogo incluidos, todo exclusivamente en lingua búlgara.
Cando tiñamos practicamente rematada esta síntese das novidades bibliográficas
máis chamativas no eido das traducións, aparecen, con poucos meses de diferencia, dous
libros que cambian por completo a situación e perspectivas da presenza de Rosalía en
alemán, lingua na que a situación era máis ben pouco airosa. Áurea Fernández Rodríguez, no seu interesante estudo das traducións que xa lembramos, dedica un apartadiño
á “Cultura xermánica”., parágrafo breve[36], porque o tema non daba para máis; malia ter
ela omitido unha tradución bilingüe, nun fermoso volume, aparecida en Frankfurt no
ano 1987[37], a penuria de Rosalía en alemán era obvia. Mais agora, por obra dun romanista moi ben informado sobre a nosa autora e a bibliograf ía a ela concernente, Christian
Switek, que no ano 2000 defendeu unha tese precisamente sobre Rosalía[38], temos en
alemán os dous primeiros volumes do que se proxecta como Obras completas de Rosalía,
o primeiro coas poesías primeiras[39], Frühe Dichtungen, título baixo o que acolle La flor,
Lieders e o poema “A la memória del malogrado poeta Aurelio Aguirre Galarraga”. O
segundo volume[40] contén a tradución alemá da novela La hija del mar. Non podemos
comentar aquí como merecería este comezo dunha edición alemana que, de seguir adian-
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te e coas bases iniciais das súas dúas primeiras entregas, fará que o mundo de expresión
xermánica chegue a ter unha Rosalía inexistente en calquera outra lingua estranxeira; o
autor dela, en data 21 de marzo de 2016, comunícanos que ten a esperanza de acabar no
verán próximo o volume IV, con Cantares gallegos, para facer despois o III, no que irá a
versión alemá da novela Flavio. Unha empresa que merece un aplauso enorme[41].

III. Unha obra xeral fundamental: as Actas do Congreso do 150 aniversario de Cantares.

Moi pouco vai ser o que diremos aquí sobre o Congreso conmemorativo do 150 aniversario da aparición de Cantares gallegos, organizado polo Consello da Cultura Galega en
Santiago de Compostela, en cinco sesións mensuais, entre os meses de febreiro e xuño
de 2013. As Actas poden lerse completas, dende 2014, en edición dixital[42], razón pola
que pode desculparse dalgún xeito a nosa obriga de sermos breves. Emporiso, queremos reproducir as palabras de presentación dunha obra que, sen dúbida, malia a gran
dificultade que presenta a súa consulta, deberá ter grande importancia na investigación
rosaliana dos anos vindeiros.
Co gallo da conmemoración do 150 aniversario da publicación en Vigo de Cantares gallegos, obra
fundacional do Rexurdimento das letras galegas, en 2013 o Consello da Cultura Galega convocou
o Congreso Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, que se celebrou na sede da institución en Santiago de Compostela e que contou cunha programación presencial, con participantes
expresamente convidados e con outra virtual, aberta a comunicacións libres.
Despois do extraordinario pulo que supuxo para os estudos rosalianos o Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro e o seu tempo realizado en 1985, no que tamén participou o Consello,
este novo foro naceu da vontade de fuxir do reducionismo conmemorativo que a miúdo padecen
as efemérides para configurarse como un espazo en que presentar e debater as novas perspectivas
de análise que se foron producindo nas últimas décadas. Co afán de potenciar a medio e longo
prazo a sempre precisa renovación dos estudos rosalianos, o Congreso Rosalía de Castro no século
XXI. Unha nova ollada quixo poñer en diálogo tanto rosalianistas de longa data coma pertencentes
ás novas xeracións investigadoras. E isto porque entendemos que esa urxente renovación se debe
facer integrando a vizosa tradición do rosalianismo, na que hai de certo achegas fulcrais que inspiraron novas interpretacións da obra rosaliana e que non podemos nin debemos esquecer.
O Congreso presencial desenvolveuse en cinco xornadas mensuais, en sesións de mañá e tarde,
entre febreiro e xuño, e contou coa participación tanto de recoñecidos expertos nacionais e internacionais na obra rosaliana coma dun número importante de investigadores e investigadoras máis
novos. Todos eles achegaron olladas renovadoras dende distintos campos de coñecemento (historia da ciencia e do pensamento, migracións, ecdótica, historia da prensa, teoría da literatura, etc.),
coa vontade de que esa interdiscipinariedade (sic) permitise acadar un coñecemento máis amplo
e profundo da obra rosaliana, co triplo obxectivo de amosar a súa vixencia no século XXI, alentar
o seu aprecio por parte de galegos e non galegos de todas as xeracións e estimular novas lecturas
críticas para propiciar o avance do seu coñecemento. Na publicación das actas recóllense por igual
tanto as contribucións dos investigadores e investigadoras convidados como congresistas presenciais coma os relatorios dos que responderon ao noso chamamento para participaren no congreso
virtual, sempre que superasen a revisión por pares anónimos. [...]
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Facer unha mínima análise destas longas Actas requiriría moitas páxinas, das que
non dispomos neste artigo, e unha investigación de moito tempo, case unha auténtica
tese, debido ao número inxente de traballos que contén, de temática e orientación variadísimas; pero ademais, debido á súa edición dixital, esta obra resulta de moi dif ícil
manexo, mesmo cando se imprime en papel; por outra banda, a carencia total de todo
tipo de índices, fai que o lector ou lectora non poida ter nunca a seguridade de que, por
exemplo, un aspecto que bota en falta nun momento concreto non sexa tratado noutra
parte. Dicimos estas cousas non por facer crítica, pois xa advertimos, e agora repetimos,
que nestas Actas hai un material amplísimo e interesantísimo para o coñecemento e estudo da vida e da obra de Rosalía; sen embargo, unha edición revisada, con diversos índices,
impresa en papel, convertiría o conxunto nun verdadeiro tesouro bibliográfico na historia
do rosalianismo.
Repetindo que debemos ser breves, non queremos deixar a parte un aspecto que
resulta fundamental para a finalidade que anima este artigo noso, que é a grande insuficiencia, por veces absoluta deficiencia, na utilización da bibliograf ía rosaliana precedente. Parécenos perfecto o desexo que animou aos responsábeis do Congreso de, en
palabras súas, “poñer en diálogo tanto rosalianistas de longa data coma pertencentes ás
novas xeracións investigadoras”; pero ser “rosalianista de nova data” non implica descoñecer toda a investigación rosaliana anterior, por veces cunha ignorancia que case semella programada, e máis aínda cando se pretende facer achegas ao parecer absolutamente
innovadoras. Nós pensamos que só hai un tipo de rosalianistas, os/as que traballan ben,
cousa que esixe moito esforzo, porque os estudos rosalianos teñen unha tradición moi
longa, e os/as que traballan mal. Imos poñer un exemplo claro do que estamos a dicir,
mesmo pode non gustar a algunha persoa: nas páxinas 744-765 podemos ler o traballo de
Carmen Blanco titulado “Rosalía Virginia: avances na poética da liberdade” [43]; a natureza
do tema queda patente no título, e non esperta dúbidas; a presencia nel de Virginia xa
nos indica claramente que un dos aspectos que vai salientar Carmen Blanco nos avances
de Rosalía consistirá no do feminismo, un aspecto sobre o que se ten escrito moitas veces
(moitas delas, tamén, cunha superficialidade inmensa) nos últimos tempos; pero para
deixar ben claro como se foi avanzando no estudo de esa temática na persoa e na obra da
poeta, Blanco aporta e manexa dúas páxinas e media de bibliograf ía, na que hai moitas
entradas que non aparecen nunca en moitas achegas doutras autoras e autores. Daquela,
un traballo encomiábel dende calquera punto de vista, e sen dúbida algunha dende o
bibliográfico que aquí está a ocuparnos.
Imos criticar algún artigo en sentido contrario? Evidentemente, non. Emporiso, queremos facer unha pregunta xeral: cantos traballos hai nestas Actas que, tocando aspectos moitas veces tratados en estudos precedentes, rexeitan e esquecen por completo a
investigación anterior? Hai exactamente vinte anos, a autora e o autor destas páxinas
publicabamos nunha revista ben coñecida, o Boletín Galego de Literatura, un artigo reivindicando un posto de relevo fundamental na historia do rosalianismo para o profesor
Ricardo Carballo Calero, debido aos moitos centos de páxinas, moitas delas estupendas
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e de obrigada consulta, que nos deixou sobre a poeta[44]: rosalianistas de vello ou novo
cruño que escriben nas Actas de que estamos a falar, ou en calquera outro lugar, sobre
temas rosalianos xa tratados a fondo por Carballo deben saber que non fan un traballo
filolóxico, senón un fraude.

IV. Outras publicación notábeis do sesquicentenario de Cantares.

No ano 2013, coincidindo coa celebración do tantas veces lembrado 150 aniversario, e
en parte debido a ela, publícanse varias edicións de obras de Rosalía, curiosamente todas
elas de Cantares gallegos. Emporiso, entre elas só supón unha novedade de importancia
a edición de Anxo Angueira, da que xa falamos máis arriba[45]. Tamén pode considerarse
interesante a edición facsimilar da príncipe de Cantares gallegos de 1863 feita pola Xunta
de Galicia, o Parlamento galego e o Consello da Cultura Galega[46], se ben xa existían
edicións facsimilares desta primeira edición do poemario, como a feita polo Concello de
Vigo en 1985, ou pola Gran Enciclopedia Galega en 1986.
A celebración rosaliana de 2013 tiña como motivo a primeira edición de Cantares
gallegos, pero non foi esta obra, senón Follas novas, a que centrou o discurso de recepción
na Real Academia Galega do gran poeta e estudoso da Literatura, catedrático emérito da
Universidade de Valencia, Arcadio López-Casanova[47]. Trátase dun discurso non longo,
de só trinta e cinco páxinas, sobre o tema A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación, pero consiste nunha nova achega ao segundo poemario galego da autora
que vai resultar de consulta obrigada, tanto para quen desexe seguir estudando esta obra,
como para quen pretenda entendela mellor. Gustaríanos que a nosa tarefa aquí fose facer unha reseña, pois o discurso de López Casanova resulta de lectura moi interesante,
de grande aproveitamento, máis tamén esperta comentarios. Limitámonos, pois, a dicir
que, dende as mellores bases da crítica poética actual, nas que o autor é mestre, analiza
Follas, para dicilo con palabras súas, nos seus “signos da modernidade, os trazos anovadores e verdadeiramente revolucionarios que a palabra rosaliana achega nese poemario”
(p. 10), que resulta ser un “fito illado no panorama lírico peninsular”, adiantando, en 1880
como data de publicación, as poesías anovadoras de Rubén Darío, Machado, e na lingua
catalana as de Carner, Guerau de Liots, López-Picó, e mesmo as portuguesas de Eugénio
de Castro ou António Nobre (p. 11). A resposta consiste nunha fermosa presentación do
novo académico por Xesús Alonso Montero, moi ben documentada por un coñecemento
de moitos anos e chea de curiosidades, como é habitual neste autor. Antes de rematar,
ref írese á calidade do discurso de López-Casanova, con apreciacións como as seguintes:
“Poemas (i. e. de Rosalía) moi coñecidos, lidos e gabados revélannos, na análise de Arcadio, as razóns da súa modernidade e da súa forma poética” (p. 66); e lembra despois
que Rosalía foi oito veces tema de discursos de ingreso na Real Academia Galega[48], algúns fundamentais na bibliograf ía rosaliana, en opinión autorizada dun gran rosalianista
como é sen dúbida Alonso Montero[49].
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A diferencia do libro-discurso anterior, céntrase en Cantares gallegos, o poemario
festexado en 2013, o novo libro rosaliano de María Pilar García Negro[50], que propoñerá
“unha lectura actualizada de Rosalía de Castro”, seguindo en certo modo a pauta da modernidade rosaliana sinalada no excelente volume publicado pola mesma investigadora
catro anos antes[51], pero agora tocando de forma máis xeral aspectos diversos de Cantares, no sentido que a propia García Negro salienta no parágrafo co que remata este libro,
pequeno pero moi interesante:
Cómpre ler os Cantares gallegos tendendo pontes decote a todo o resto da súa obra, anterior e
posterior. Imponse esta intertextualidade en escritora tan fonda e subtil, para captarmos certas
liñas de forza que se revelan constantes en toda a súa produción: o feminismo ilustrado e sempre
socializado; o amor e a defensa afervorada da Galiza; o compromiso radical coas súas clases populares. A fórmula maxistral da escritora aliméntase destes mandatos. Pura vixencia, total actualidade
(p. 121)[52].

O Centro Ramón Piñeiro súmase á conmemoración de 2013 cun libro, en realidade
o número XXVI dos “Cadernos Ramón Piñeiro”, que recolle trece colaboracións, de tema
moi variado, baixo o título dabondo enigmático e de múltiples interpretacións Rosalía na
cobiza do lonxe[53]. Precedidos por un fermoso texto poético de Álvaro Cunqueiro, “Por
la mañana, la alondra”, os artigos de Ana Acuña, Carmen Blanco, Luís Cochón, José Ángel García López, María Pilar García Negro, Anxo González Fernández, Arcadio López
Casanova, Xurxo Martínez González, Marina Mayoral, Armando Requeixo, Manuel Rodríguez Alonso, Claudio Rodríguez Fer e Andrés Torres Queiruga, tocan aspectos moi
variados da investigación rosaliana, sobre relación con outros autores (José Ángel Valente, Uxío Novoneyra, Emilio Pita, Xosé María Díaz Castro, Jorge Luis Borges), aspectos diversos da poesía rosaliana (simbolismo, saudade, descripción f ísica), aspectos concretos
(o tema da “negra sombra”, os paratextos de Cantares), contexto vigués da aparición de
Cantares gallegos. En suma, un conxunto interesante de aspectos variados, xeralmente
realizados con tratamentos moi axeitados.
Editado para ocupar un posto no ronsel das publicacións conmemorativas do 150
aniversario, como declara Biblos Clube de Lectores que presenta un libriño estéticamente inmellorábel, Miro Villar, como autor, e Xosé Cobas, como ilustrador, co breve
conto-poético A pantasma da casa da Matanza[54], lévannos ás habitacións íntimas de
Rosalía na casa en que pasou os últimos anos da súa vida e onde morreu, na actualidade
a ben coñecida Casa-Museo de Rosalía en Padrón; alí atopamos unha pantasma errante,
unha Negra sombra, que asenta na casa, fascinada pola poeta:
Coñecín moitos mundos, mais un día
quixen quedar na casa da Matanza,
porque aquí coñecía a Rosalía.
Devezo pola música e a danza
e fascíname o son da poesía.
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Un conto para pequenos e para grandes, fermoso pola poesía e polas ilustracións,
unha preciosa edición e explicación do insuperábel poema “Cando penso que te fuches”.
Unha serie de artigos que corren o risco de seren esquecidos, debido ao seu carácter de xornalísticos, foi a que ofreceu o semanario Sermos Galiza, no seu habitual
caderno de análise “A fondo”. A serie levaba por título “150 anos de Cantares gallegos”,
e presentábase como parte dun proxecto de análise e divulgación do poemario rosaliano promovido pola Sociedade Cultural Medulio e patrocinado pola Deputación da
Coruña. Estes foron os textos publicados: Francisco X. Barreiro Carracedo, “Cantares
gallegos no nacemento do sistema literario galego”; Suso de Toro, “Rosalía, soa”; Carlos
Serantes, “Rosalía de Castro: Os ollos que falan”; María Pilar García Negro, “A irrupción da meniña morena”; Manuel Rei Romeu, “Cantares gallegos e a vitalidade do pobo
galego”; X. L. Axeitos, “Un libro, unha patria: Cantares gallegos”; Carlos Arias, “Amancio Prada na praia da liberdade”; Kathleen March, “Bastavales abrangue un mundo”:
“O mito de Rosalía Ricardo Carvalho Calero (1910-1990)”; Xoán Costa, “Ben podería
poñerse de moda regalar discos de Rosalía”; Mercedes Queixas, “Con Rosalía á escola pola porta grande”; Xoán Costa, “Rosalía e a AS-PG: música, cinema, ensaio para
espallar verdades agachadas”; Francisco Rodríguez, “O dereito de nacionalidade: autoestima e defensa da capacidade”; Marta Dacosta, “Cantares para amar a lingua e o
pobo”; Celia Armas García, “1863: contexto literario e político do ano en que Rosalía o
mudou todo”; Xosé Ramón Freixeiro Mato, “Rosalía e a restauración do galego escrito
no século XIX”; Xurxo Borrazás, “’Fai que fai’, crítico de Rosalía”; Goretti Sanmartín
Rei, “A ruptura de paradigmas na obra de Rosalía”; César Morán, “Rosalía ou o engado
da palabra”; Andrés Pociña e Aurora López, “Cantares gallegos: Luces e sombras en 150
anos”; Andrés Pociña e Aurora López, “Unha Rosalía e dúas Penélopes”. Sermos Galiza
faría unha estupenda contribución á bibliograf ía rosaliana se acordase publicalos todos
xuntos nun volume[55].
O libro de Lucía García Vega, Rosalía de Castro e os lugares de Cantares gallegos[56],
vai colocado neste lugar de xeito un pouco impropio, pois leva como data de edición o
ano 2014 (eso si, coa precisión “xaneiro, 2014”), pero non cabe dúbida de que a intención
da autora era que aparecese na conmemoración do 150 aniversario da obra de que se
ocupa. É un libro tan pequeno como fermoso, unha guía moi ben ilustrada dos topónimos que aparecen en Cantares, pero vista dende un coñecemento non só xeográfico,
senón partindo dun estudo a fondo do seu significado no poemario rosaliano, baseado
nunha ampla documentación. Un libro pequeno, repetimos, pero importante: na súa
orixe está unha magnífica Tese de doutoramento, Os lugares na vida e na obra de Rosalía
de Castro, dirixida por Carmen Blanco García e codirixida por Carmen Mejía Ruiz, que
se defendeu, en galego, como estaba escrita, na Universidad Complutense de Madrid, en
2009. Un acto emocionante, que vivimos como membros do Tribunal que a xuzgou a
autora e o autor deste artigo, celebrado nun centro que non lle era o propio, por causa
dunha desas mesquindades que por veces suceden na vida universitaria. Dicimos esto
aquí, e non dicimos máis, malia que ao mellor sería preferíbel contar o choio completo.
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V. Un libro que faltaba: iconograf ía de Rosalía.

Por sorprendente que poida parecer, xa que todos e todas temos unha imaxe máis ou menos clara de Rosalía, que nos permite identificala non só nas imaxes máis correntes, senón mesmo nas máis afastadas de estas, o certo é que non existía un estudo xeral, amplo e
rigoroso, da imaxe de Rosalía dende a perspectiva iconográfica. Esta sombra imperdoable
na bibliograf ía rosaliana queda despexada polo libro de Fernando Pereira Bueno, Rosalía
de Castro. Imaxe e realidade[57], que é presentado de xeito moi atinado na contraportada
do volume con estas palabras:
Este libro constitúe o primeiro estudo iconográfico dedicado a Rosalía de Castro e pertence a un
xénero bibliográfico un tanto distinto, que poderíamos chamar iconograf ía documental. Nel analízanse algunhas das interpretacións que da imaxe e do espírito da poeta fixeron os artistas plásticos
de distintas épocas que axudaron a identificala plenamente.
A través da lectura das representacións iconográficas rosalianas, móstranse as súas múltiples
facetas (Rosalía a lapis e a óleo; Rosalía en cor ou en branco e negro; Rosalía como retrato realista
ou caricatura; Rosalía como musa ou como símbolo...), procurando conxugar a calidade do retrato
co seu carácter representativo e coa diversidade formal e tratando, ao mesmo tempo, de darlle
unha verdadeira historicidade que vaia máis alá dos lugares comúns preponderantes nos últimos
anos. Unha escolma de retratos coa finalidade de que o estudoso ou o interesado por esta cuestión
dispoña de un repertorio útil e axeitado para examinar as diversas modalidades que os artistas
tentaron ao longo dos anos.

Perfectamente presentado e ilustrado, este libro pasa a constituir, ao noso ver, un
elemento imprecindíbel na bibliograf ía rosaliana.

VI. Unha homenaxe poética: 150 Cantares para Rosalía de Castro.

Pensado sen dúbida para conmemorar os 150 anos de Cantares gallegos, aparece dous
anos despois a edición “on line LCC” do libro-homenaxe ideado e coordinado por Suso
Díaz, 150 Cantares para Rosalía de Castro[58]. A idea básica do artífice, coordinador e
maquetador do libro, Suso Díaz, consistíu en invitar un número non casual (150) de poetas galegas e galegos a escribir un cantar para Rosalía, partindo dos cantares que levan
os números 1, 2, 11, 15, 17, 19, 28, A Gaita Gallega, e 36, no poemario da escritora. As
respostas foron distintas: a máis frecuente foron uns novos “cantares gallegos”, baseados
no fragmento rosaliano confiado por Díaz a cada poeta.
O libro, que leva un Prefacio de Ramón Nicolás e un Limiar de Mercedes Queixas
Zas, resulta sen dúbida unha homenaxe moi fermosa, que na nosa opinión debería ser
publicado en papel, onde quedarían postas de relevo, na parte fundamental que ocupan,

ARTIGOS

De todas maneiras, a Tese de Lucía García Veiga é un excelente traballo rosaliano, que de
sobra merecería ser publicado en toda a súa extensión.
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as colaboracións de ilustradoras e ilustradores. Na espera de poder termos nas mans esa
desexada e moi recomendábel edición en papel, damos os nomes das persoas que rinden
esta homenaxe á nosa máis grande escritora:
Ilustracións: Irene Silva Xiráldez (portada), Suso Díaz, Pero Díaz Paz, Heitor Picallo,
Manuel Penín, Maribel Longueira, Belén Padrón, Xose Vizoso, Adela Rodríguez López
& Francisco Javier Pardal Figueiro, Carmela Romay, Baldo Ramos, Lois Gil Magariños,
Álvaro de la Vega, Isabel Pintado, Carlos González Villar.
Poetas: Xesus Alonso Montero, Lois Antón Pérez Pérez, Luz Fandiño, Xoán Xosé
Fernández Abella, Salvador García-Bodaño, Helena Villar Janeiro, Fidel Vidal, Ánxeles
Penas, Lois Diéguez, José Devesa, José Alberte Corral Iglesias, Xosé Vázquez Pintor, David Otero, Andrés Pociña Pérez, Luz Pichel, Marica Campo, Vítor Vaqueiro, Adela Figueroa Panisse, Xesús Rábade Paredes, Xabier Paz, Xosé María Álvarez Cáccamo, Vicente
Araguas, Pedro Casteleiro, Margarita Ledo Andión, B. Iglesias –Mero, Antonio García
Teijeiro, Luis González Tosar, Enrique Feixó Feixó, Miguel. A. Mato Fondo, Carlos Pereira Martínez, José Estévez López, Irene Fernández, Xosé Abeal, Carmen Blanco, Vicente
Piñeiro, Erin Moure, Eloi Caldeiro, Manuel Pereira, Francisco X. Fernández Naval, Antom Laia López, Xaquín Agulla, Xavier Rodríguez Barrio, Gonzalo Navaza, Antón Reixa,
Antón Fortes Torres, Rosa Méndez Fonte, Francisco Álvarez-Koki, Xavier Queipo, Arturo Casas, Manuel Forcadela, Toño Núñez, Domingo Tabuyo, Medos Romero, Alexandre
Nerium, Román Raña, Anxo Angueira, Miguel Sande, María Xosé Lamas, Pura Salceda,
Eva Veiga, Lino Braxe, Mónica Bar, Xavier Lama, X. H. Rivadulla Corcón, Concha Rousia,
Manuel Outeiriño, Henrique Rabuñal, Antón Dobao, Marga do Val, Xosé M. Millán Otero, Branca Vilela, Begoña Paz, Miro Villar, Pablo Bouza, Xoán Carlos Domínguez Alberte,
François Davo, Marta Dacosta, Raúl Gómez Pato, Serxio Iglesias, Asun Estévez, Eli Ríos,
Lino García Salgado, Rafael Lema, Ánxela Gracián, Iolanda Aldrei, Manolo Pipas, Rosa
Enríquez, Alfredo Ferreiro, Tati Mancebo, Carlos Negro, Martín Veiga, Martiño Maseda
Lozano, Baldo Ramos, Estevo Creus, Calros Solla, Suso Díaz, Alfonso Láuzara Martínez,
Paula Carballeira, Susa Blanco, Manuel Darriba, Ramiro Vidal Alvarinho, Eladio Medel,
Ramiro Torres, Modesto Fraga Moure, Moncho Iglesias Míguez, Susana Sánchez Aríns,
Estíbaliz Espinosa, O Leo, Alicia Díaz Balado, Ramón Nieto, María Reimóndez, Alberto
Lema, Rochi Nóvoa Vázquez, Muigel Ángel Alonso Diz, Xosé Antón Cascudo, Verónica
Martínez Delgado, Yolanda López López, Cristina Corral Soilán, Alberte Momán, Noelia
Rodríguez, María Canosa, Arsenio Iglesias Pazos, Emma Pedreira, Eva Méndez doRoxo,
Mario Regueira, Déborah Vukusic, Ledicia Costas, Lucía Novas, Ramón Blanco., Marta
Pedrosa Agra, Silvia Penas, Marisol Gándara, Diana Varela Puñal, Xosé Daniel Costas
Currás, Elías Portela, Lucía Aldao, Roi Vidal, Antía Otero, María N. Soutelo, Xabier Xil
Xardón, Cristina Ferreiro Real, Lorena Souto, Andrea Nunes Brións, Oriana Méndez,
Samuel L. París, Betula Alba, Rosalía Fernández Rial, Sabela González Panizo, Alba Cid
Fernández, Andrea Porto, Celia Parra Díaz.
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A carón de tantos supostos investigadores e investigadoras da obra de Rosalía que consideran posible achar grandes descubrementos dende unha ignoracia absoluta da bibliograf ía anterior no tempo, mais non pasada, por fortuna hai filólogos e filólogas que, traballando con seriedade, saben que os seus estudos contan con precedentes de senlleiro
valor, que o paso dos anos foi deixando á marxe, no esquecemento, pero que precisan
seren recuperados e tidos en conta. Nos últimos anos hai dous casos importantes de
recuperación, que paga a pena lembrar.
No ano 1916, cando o coñecemento de Rosalía fóra de Galicia era aínda moi escaso,
ten lugar o Discurso de ingreso na Real Academia Española lido por Augusto González
Besada (Tui, 1865 – Madrid, 1919), publicado no mesmo ano en Madrid en dúas edicións
moi distintas na forma, non no contido[59]. Ao darmos conta desta obra na nosa Bibliograf ía rosaliana, sinalabamos sobre todo a necesidade de contar coa rica información
que proporcionaba[60]. Pois ben, no ano 2004 María Pilar García Negro tivo a atinadísima
decisión de publicar o Discurso de González Besada traducido por ela ao galego, cun
interesante prólogo escrito tamén por ela y un epílogo de Francisco Rodríguez[61]. Sen
dúbida unha útil, e tamén fermosa, recuperación biográfica que fai xustiza, en galego, a
un pioneiro nos nosos estudos. Só por poñerlle un defecto, non sabemos por que razón
na portada, non na cuberta interior, deformou o deseñador o título da obra e o nome do
ilustre académico, acortándoos en “Rosalia Castro” (sen “Notas biográficas”) e “Augusto
G. Besada”.
A segunda recuperación importante consiste na publicación da Tese (1953) do famoso filólogo portugués Alberto Machado da Rosa, Rosalía de Castro, a mulher e o poeta[62], un libro en cuxa portada debería facerse constar os nomes dos dous estudosos que
se ocuparon da edición e dun moi axustado Prefácio informativo, Elias J. Torres Feijó e
Joel R. Gómez (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela). A publicación
non de esta tese que agora podemos ler, senón dunha parte longa da mesma, aparecida na
“Revista Hispánica Moderna” en 1954[63], converteu a Machado da Rosa inmediatamente
nun dos máis polémicos estudosos de Rosalía: de feito, no longo resume que nós lle dedicamos ao referido artigo na nosa Bibliograf ía, comenzabamos con estas palabras: “Es
éste uno de los trabajos más polémicos que se han publicado en todos los tiempos sobre
la escritora, que suscitó en su momento todo tipo de críticas (en su mayoría de naturaleza
negativa)…” [64] A historia é longa, e non podemos tocala aquí outra vez. Con aquel artigo,
e con outros dous aparecidos en 1957[65], o filólogo portugués pasou a ocupar un posto de
moita importancia no estudo de Rosalía, por mor das súas teorías sempre polémicas que
paga a pena volver a considerar, e que agora non presentan ningunha dificultade para a
súa consulta grazas a publicación moi atinada deste libro.
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VIII. Unha edición da poesía fermosa e simpática

No ano 2011, El Patito Editorial, de Santiago de Compostela, publica o primeiro volume
dunha idea moi fermosa, unha edición titulada Poesía completa ilustrada, concebida para
cinco entregas, nas que aos méritos propios das poesías galegas e castelás de Rosalía
engádese a fermosura das súas interpretacións pictóricas por senlleiros artistas do noso
tempo. Se resulta verdade incontrovertíbel o vello dito Vt pictura poesis, as verbas de
Rosalía, moldeadas cos seus mellores adxectivos, gañan agora en encanto e forza por mor
das cores con que aparecen engalanadas en cinco libros fermosos, elegantes, pulcramente
impresos e encadernados: volumen I, La flor. A mi madre, ilustrado por Fausto Isorna
(Catoira, 1961)[66]; vol. II, Cantares gallegos, ilustrado por Pepe Barro (Pontedeume, 1955)
[67]
; vol. III, Follas novas, ilustrado por Álvaro de la Vega (Paradela, 1954)[68]; vol. IV, En
las orillas del Sar, ilustrado por Xurxo Alonso (Bos Aires, 1959)[69]; vol. V, Poesías, en
realidade poesías soltas ou non incluidas en colección, ilustradas por Manolo Figueiras
(México, 1961) [70].
O conxunto resulta, como xa dixemos, moi fermoso e atractivo, ofrecendo unha
edición da poesía de Rosalía que calificamos de simpática precisamente polo sentimento
de atracción mutua que provoca en quen ama a Poeta, a poesía, a pintura, e os libros ben
feitos[71]
Poesía, pintura... faltaba a música! Cousa estraña nun tempo en que tan frecuentes
son as composicións musicais feitas sobre poemas de Rosalía. Por eso, El Patito Editorial
engadiu á súa Poesía completa ilustrada un vol. VI con trece cancións rosalianas, compostas por Narf (Fran Pérez Narf, Silleda, 1968), nun volume semellante aos anteriores,
ilustrado por Fausto Isorna igual que o primeiro, e coa gravación das cancións en disco
compacto[72].
Unha obra de amor a Rosalía.

IX. O Día das Letras Galegas de 2014: Díaz Castro e Rosalía.

No ano 2014 cumpríanse cen do nacemento en Guitiriz do poeta Xosé María Díaz Castro, que, morto en Lugo en 1989, pasara a ocupar un posto importante na poesía galega
do seu tempo malia deixar publicado un só poemario, Nimbos, aparecido en 1961. En tan
importante libro axiña se destacou como peza fundamental o poema titulado “Penélope”,
unha interpretación metafórica da visión de Galicia por este autor, baseada na mítica
lenda da raíña homérica, pero de fonte máis próxima nun dos dous poemas de Rosalía de
Castro referidos a ela, o titulado “Desde los cuatro puntos cardinales”, de En las orillas del
Sar[73], composición dunha chamativa modernidade se pensamos que foi escrita antes de
1884[74], e que remata con estes versos:
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Pero yo en el rincón más escondido
y también más hermoso de la tierra,
sin esperar a Ulises,
que el nuestro ha naufragado en la tormenta,
semejante a Penélope
tejo y destejo sin cesar mi tela,
pensando que ésta es del destino humano
la incansable tarea,
y que ahora subiendo, ahora bajando,
unas veces con luz y otras a ciegas,
cumplimos nuestros días y llegamos
más tarde o más temprano a la ribera.

No ano 2014 a Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a
Díaz Castro, feito que foi decisivo para o estudo e recuperación de moitos textos descoñecidos do poeta de Guitiriz. Pero ademáis, Díaz Castro era o poeta de “Penélope”, e a
figura da raíña homérica era sen dúbida a presenza mítica máis salientábel en Rosalía, na
poesía galega e na castelá, feito do que a autora e o autor deste artigo xa falaramos o ano
anterior nun pequeno traballo no semanario Sermos Galiza [75].
Tendo ademáis en conta o fondo rosalianismo que anima a poesía de Díaz Castro,
era obvio que a figura da gran poeta tería que ocupar un posto importante nos estudos e
publicacións dedicados a el. Así foi, en efecto, e queremos lembrar algunhas mostras interesantes: por orde de publicación, a primeira resulta ser nosa, e leva por título “Penélope de X. M. Díaz Castro y otras Penélopes gallegas”[76]. En data recente, polo que se refire
á publicación, no Boletín da Real Academia Galega, encóntrase o artigo moi interesante
de Carmen Blanco[77], “Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema”.
Pero a influencia de Rosalía en Díaz Castro é moito máis estensa que esta concreta
e puntual no poema “Penélope”. Entre os avances que para o coñecemento do poeta de
Guitiriz significaron os moitos traballos a el dedicados por mor de ese Día das Letras Galegas de 2014, resulta de xustiza destacar a tese de doutoramento de Armando Requeixo,
“A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica”, defendida en
Santiago en febreiro de 2014[78], que tivo como mérito principal, entre outros moitos, a
recuperación de boa cantidade de obra inédita do poeta. E precisamente grazas ao mesmo investigador podemos ler unha primeira achega, moi ben documentada, ao inmenso
significado da obra de Rosalía en Díaz Castro, no artigo “Presenza de Rosalía na obra de
Xosé María Díaz Castro”, no vol. XXVI dos “Cadernos Ramón Piñeiro” do que xa falamos
máis arriba[79].
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X. Última hora: Rosalía no contexto literario universal, e unha
biograf ía nova.

Un dos últimos libros sobre Rosalía é unha obra colectiva en resposta a unha moi intelixente e fermosa idea de María Pilar García Negro, e leva por axeitado título No tempo
de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal[80]. Tratábase de facer unha viaxe
literaria aos tempos da xestación e publicación de Follas novas (1880) e achegarse aos
seus aspectos fundamentais no contexto dunha serie importante de escritoras e escritores normalmente considerados figuras centrais da historia da literatura universal, unha
historia na que tamén Rosalía ocupa un lugar propio sen lugar a dúbidas. Partindo dunha
“Escolma e comentario dos textos escollidos de Follas novas”, escollidos e comentados
por García Negro, póñense a continuación en parangón, por orde cronolóxica, cunha
serie de textos, en prosa ou en verso, das seguintes celebridades da literatura universal,
en cuxa compañía o nome de Rosalía comparece en pe de igualdade. Trátase de obras
das que imos lembrar aquí exclusivamente os nomes dos autores ou autoras (pois non
estamos a facer unha recensión), indicando a persoa que escolleu e comentou cada caso:
Camilo Castelo Branco (Marica Campo), Frances Harper (Teresa Barro), Harriet Beecher Stowe (Kathleen N. March), Alphonse Daudet (Xosé Luís Axeitos), George Eliot (Mª
Jesús Lorenzo Modia), Henrik Ibsen (Elvira Sanz Gómez), Guy de Maupassant (Eduardo Álvarez), Eça de Queirós (Carme Fernández Pérez-Sanjulián), Leopoldo Alas, Clarín
(María Pilar García Negro), Maria Antonietta Torriani, Marchesa Colombi (Celia María
Armas García), Arthur Rimbaud (Anxo Angueira), Emilia Pardo Bazán (María Pilar García Negro), Jacint Verdaguer (Marica Campo), Liev Tolstoi (Xoán Ignacio Taibo), José
Martí (Andrés Pociña e Aurora López), Júlia Lopes de Almeida (Carlos Callón), Emily
Dickinson (Pilar Pallarés), Christina Rossetti (Luís Cochón), Oscar Wilde (Francisco Rodríguez), Manuel Curros Enríquez (Carlos Negro).
Libro suxestivo, interesante, ilustrativo, foi pensado pola coordenadora, autora e
alma do mesmo, María Pilar García Negro, en conmemoración do 135 aniversario da
publicación do, ao noso ver, meirande libro poético de Rosalía, Follas novas.
Por último, unha biograf ía nova, inédita pero a punto de aparecer cando redactamos
estas páxinas: trátase da voz escrita por esa grande rosalióloga[81] que é Carmen Blanco
para o libro Escritoras na Galicia do século XIX[82]. Trátase dunha voz para un diccionario de escritoras, dunha extensión de doce páxinas, e como tal debe ser considerado este
traballo; emporiso, tanto no que atinxe á vida como ás obras de Rosalía, contén absolutamente todo o esencial, sen omisións de datos notábeis, e sempre cunha actualidade total,
que lle confire o feito de coñecer a autora prácticamente toda a investigación rosaliana
previa, e de analizar a escrita de Rosalía dende os máis modernos, axeitados e rigurosos
puntos de vista da crítica literaria do noso tempo. E como sempre produce satisfacción
ofrecer un bó exemplo dunha obra aínda descoñecida, copiamos o parágrafo que recolle
as ideas fundamentais, en opinión de Carmen Blanco, sobre os dous poemarios galegos
da nosa escritora:
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Os dous poemarios galegos comparten esta mesma poética de fondo pero, de acordo
co explícito compromiso galeguista do que parten, acompasan a resistencia lingüística
anticolonial co dominio da musa máis popular e da integración das temáticas íntima,
social, política, étnica e antropolóxica, nunha estética guiada pola exaltación da galeguidade menosprezada e pola denuncia específica das marxinacións padecidas no país,
estética que, altamente depurada, tamén está presente no libro En las orillas del Sar, xa
desde o propio título. A inspiración galeguista sitúase en Cantares gallegos nun primeiro
plano como principio conformador do libro, dándolle o protagonismo a un coro galaico
de voces populares e á defensa de Galicia, un coro orquestrado, con obertura e peche,
pola voz dunha popular moza cantora que, cantando para todo o mundo, se retrotrae a
un plano de fondo, como a musa feminista que encarna. Mentres, en Follas novas aquela
inspiración galeguista retrotraese a un plano de fondo, deixando o principio conformador do primeiro enfoque á musa feminista que desentraña aspectos claves do poder sexual deixando escoitar as voces críticas gardadas en poemas como “A xustiza pola man,
“Estranxeira na súa patria” ou “Soia” e moi especialmente as que gardan as “viúvas dos
vivos” e as “viúvas dos mortos”, un emblema do estatus da muller popular dentro da concepción galaica da morte e do alén.

NOTAS
[1]

Cf. A. López – A. Pociña, “Para unha edición crítica da Obra completa de Rosalía”, en R. Álvarez, A.
Angueira, M. do C. Rábade, D. Vilavedra (coords.), Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, Santiago, Consello da Cultura Galega, 2014, pp. 405-413.

[2]

R. de Castro, Obras completas, Recopilación, prólogo y notas de V. García Martí, Madrid, M. Aguilar
Editor, 1944. CCVI + 1432 pp. Nun libro que acaba de publicarse, Amada liberdade. Memorias, de Fernando Pérez-Barreiro Nolla (Vigo, Xerais, 2012), este singular intelectual galego (1931-2010), falando
das lecturas da súa mocidade, escribe: “...a lectura do Vento mareiro de Cabanillas, os Parladoiros de
Otero que publicaba La Noche, e as lecturas de Rosalía e do prólogo que lle puxera Victoriano García
Martí ás obras completas da poeta na editorial Aguilar, aquilo era un mundo que sentía como meu
moito máis que o que me arrodeaba no día a día. Poucas veces sentín falar despois dese prólogo de
García Martí, e nunca en medios galeguistas. O que non é xusto porque, ademais de tecer un contorno
emocional galego, ofrece unha perspectiva histórica e unha serie de datos que non aparecían noutras
fontes...” Paga a pena reflexionar un pouco sobre estas certeiras e xustas palabras de Pérez-Barreiro, sobre todo nunha época na que se din e se escriben decote cousas e máis cousas sobre Rosalía xa tópicas,
como se fosen descubrimentos novos, sen a máis pequena referencia aos autores e autoras da xa moi
longa tradición dos estudos rosalianos, a quen debemos o mellor dos nosos coñecementos.

[3]

Sobre todas e cada unha destas edicións, cf. A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación
biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990). Volumen II (1941-1984), La Coruña, Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 1991.
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[4]

R. de Castro, Obras completas. Tomo I Obras en verso, Recopilación e intr. por Victoriano García Martí.
Nueva ed. aumentada por Arturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1977. CCL + 824 pp. Obras completas.
Tomo II Obras en prosa, Recopilación e intr. por Victoriano García Martí. Nueva ed. aumentada porArturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1977. 1026 pp. Proba do interese posto por Aguilar na publicación das
obras de Rosalía áchase no feito de que os dous volumes desta edición saíron con tres presentacións
distintas, unha de mil exemplares numerados e encadernación elegantísima, outra en cartoné, outra en
rústica. A edición volveu a publicarse en 1982 e en 1988.

[5]

R. de Castro, Obra completa, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, 1996. 796 pp.

[6]

R. de Castro, Cantares Gallegos, Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013.

[7]

Mesmo nos é posible, a partir do anuncio editorial, dar xa a referencia bibliográfica completa: R. de
Castro, Follas novas, Edición de Anxo Angueira, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016 (o volume leva
na cuberta o retrato de Rosalía feito por Modesto Brocos).

[8]

R. de Castro, Cantares gallegos, Edición de Ricardo Carballo Calero, Madrid, Ediciones Cátedra, 1974.

[9]

R. de Castro, Cantares gallegos, Edición de Ricardo Carballo Calero, Salamanca, Ediciones Anaya,
1963. En 1969 Anaya publicou unha nova edición.

[10. R. de Castro, Follas novas. Hojas nuevas, Traduccion y edición: María Asensio, Madrid, Servilibro Ediciones, s. a. 236 pp. Anque o libro proporciona un nome responsable da edición, teremos que pesquisar
algo sobre o texto e máis a tradución.
[11] AA. VV., 7 ensayos sobre Rosalía, Vigo, Galaxia, 1952.
[12] A. Odriozola, Rosalía de Castro. Guía bibliográfica, Pontevedra, Universidad Intern. Menéndez Pelayo
y Museo de Pontevedra, 1981.
[13] Bibliograf ía de Galicia (nos. 20.512 – 26.000), Apéndice al vol. XXXIV, nº 99, de Cuadernos de Estudios
gallegos (1983), Santiago, Xunta de Galicia, 1987.
[14] A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990).
Volumen I, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1991, p. XXXI.
[15] AA. VV., Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, 3 vols.,
Santiago, Consello da Cultura Galega e Universidade de Santiago de Compostela, 1986.
[16] Esa era a tiraxe que supuñamos nós, pero en realidade foi moito máis grande: segundo datos de facturación do Servicio de Publicacións da Fundación Barrié de la Maza, en data 31-12-2013 vendéranse:
vol. I, 1.485 exempls., vol. II, 1.509 exempls., vol. III, 1.501 exempls. Un total de 4.495 volumes vendidos
dunha obra de investigación filolóxica resulta cousa dabondo sorprendente non só en Galicia, máis
tamén en todo o estado español. Daquela, por que razón esa negativa xeral a editar o volume IV?
[17] A. López – A. Pociña, “Para unha edición crítica da Obra completa de Rosalía”, cit., p. 413.
[18] Lembraremos que os primeiros datos recollidos por nós remontan no vol. I, p. 445 a unha referencia
no ano 1913, tomada do BRAG VIII núm. 71, “a hermosas y fieles traducciones al alemán, de Rosalía
de Castro, recordando entre ellas, Negra Sombra y las que empiezan No ceo azul, carísimo..., y Mayo
longo... Mayo longo...”; máis adiante, p. 487, xa no ano 1917, o libriño con poesías traducidas ao catalán
por Juan Martí y Trenchs, Poesies gallègues extretes del llibre titolat Cantares gallegos, Barcelona, Impremta Gisbert & Vives, 1917; en fin, no ano 1937 (p. 681), coincidindo co centenario do necemento de
Rosalía, a primeira tradución ao inglés, o libro Beside the River Sar, Translated by S. Griswold Morley,
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Berkeley, University of California, 1937 (engadimos agora un libriño pioneiro no asunto que nos ocupa,
moi curioso e absolutamente descoñecido pola crítica rosaliana: Manuel Pedro González, Rosalía de
Castro en inglés. Glosa del centenario, Habana, Publicaciones de la Secretaría de Educación, Dirección
de Cultura, 1938, 31 pp.). No vol. II, malia non ser a primeira referencia nel a unha versión inglesa
(cf. p. 167), no ano 1958 damos noticia do libro de traducións ao italiano de Mario Pinna, Rosalía de
Castro, Poesie scelte, Firenze, Edizioni Fussi, 1958, libro que nunca puidemos atopar, ata chegarmos
en 1964 ao volume por veces considerado pioneiro das traducións ao inglés, o ben coñecido feito por
Charles David Ley e J. Filgueira-Valverde (p. 353). Despois, a frecuencia crecente das versións resulta
moi significativa.
[19] Por exemplo, nos últimos anos, J. Dunne, “Traducir Rosalía ó inglés: algúns problemas”, Rev. de est. ros.,
1, 2000, pp. 45-57; M. Reimóndez Meilán, “Adeus ríos, ola océanos: as traduccións de Rosalía de Castro”, en A. Angueira (ed.), Rosalía 21, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, pp. 85-94 (sen bibliograf ía); K. March, “De máscaras e disfraces: as literatas van así (Flavio e máis o cabaleiro vestidos de inglés”,
en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 623-640 (mínima bibliograf ía); Mª T. Caneda Cabrera, “Tradutora/transgresora: traducir Rosalía ‘para os galegos’. Retruque ao
relatorio de Kathleen March”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013,
cit., pp. 643-648; O. Castro, “A representación de Rosalía de Castro no ámbito anglófono: feminismo
en tradución”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 651-665;J.
Dunne, “As edicións inglesas da poesía de Rosalía de Castro, 1964-2013”, en Rosalía de Castro no século
XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 669-686; Á. Fernández Rodríguez, “Rosalía de Castro:
no principio foi a tradución”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit.,
pp.689-704; etc.
[ 20.] Contamos mesmo cun estudio das traducións ocasionais de poemas de Rosalía ao grego clásico e ao
latín,no fermoso e entusiasta libro de X. Alonso Montero, Rosalía de Castro traducida ó latín e cantada
en latín e grego clásico (Noticia e textos). Homenaxe ó profesor Sergio Álvarez Campos, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, 2003.
[21] J. Dunne, “As edicións inglesas da poesía de Rosalía de Castro, 1964-2013”, citado dúas notas antes.
[22] R. de Castro, Selected Poems, Translated with an introduction by Michael Smith, Exeter, Shearmans
Books, 2007.
[23] R. de Castro, The Poetry and Prose of Rosalía de Castro: A Bilingual Facing Page Edition. Translated
from the Galician and Spanish, with an introduction by John P. Dever and Aileen Dever. With a preface
by Marco A. Arenas, Lewinston/Queenstone/Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2010.
[24.] R. de Castro, Galician Songs. Translated from Galician by Erín Moure, Sof ía, Small Stations Press –
Xunta de Galicia, 2013.
[25] Cf. M. Geoffrion-Vinci, Between the Maternal Aegis ant and the Abyss: Woman as Symbol in the Poetry of Rosalía de Castro, Madison, Fairleig Dickinson University Press, Associated University Presses,
2001; “In the Name of the Rosa: Towards a Feminist Translation of Rosalía de Castro”, Letras Femeninas, 30, 2004, pp. 111-125.
[26] R. de Castro, On the Edge of the River Sar. A Feminist Translation. Edited and translated by Michelle
Geoffrion-Vinci, Lanham, Maryland, Fairleig Dickinson University Press, 2014.
[27] Ref írese ao artigo importante de J. Tolliver, “Rosalía Between Two Shores: Gender, Rewriting, and
Translation”, Hispania, 85, 2002, pp. 33-43.
[28] Á. Fernández Rodríguez, “Rosalía de Castro: no principio foi a tradución”, cit., pp. 697-698.
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[29] S. Nakanishi, La poetisa, Rosalía de Castro, Tokyo, 2000. Unha síntese do contido pode verse na parte
final da noticia que deu La Voz de Galicia no artigo de María Cedrón, “Un poeta nipón rinde homenaje
a Rosalía con la traducción de ‘Cantares Gallegos’”, 4-V-2000: “La poetisa, Rosalía de Castro es un libro
que se divide en dos partes. En la primera, Shozo Nakanishi ofrece una rápida visión sobre la vida de la
autora padronesa. Al primer capítulo, titulado Lluvia en Santiago, le sigue otro en el que el poeta habla
con Maruxa Villanueva sobre la vida de Rosalía. Tras esta especie de prólogo, que hace las veces de
contexto, se insertan los doce poemas de Cantares Gallegos que más gustaron a este intelectual japonés
enamorado de una mujer padronesa del XIX”. Cf. X. Alonso Montero, “Rosalía en xaponés”, no libro
Páxinas sobre Rosalía de Castro, Vigo. Edicóns Xerais de Galicia, 2004, pp. 263-264.
[30] Cf. E. Zernova, “Antoloxía da literatura galega en ruso”, A Trabe de Ouro, 74, 2008, pp. 97-100; Á. Fernández Rodríguez, “Rosalía de Castro: no principio foi a tradución”, cit., pp. 698-700.
[31. Poesía dos trobadores. Antoloxía da literatura galega, San Petersburgo, Centro de Estudios Galegos da
Universidade de San Petersburgo, 1995. Leva unha breve introdución de Manuel Regueiro Tenreiro, e
un Prólogo de Xesús Alonso Montero.
[32] E. Zernova (ed.), Entre dous silencios. Poesía galega do século XIX – primeiro tercio do século XX, San
Petersburgo, Centro de Estudios Galegos da Universidade de San Petersburgo, 1995. Leva un Limiar
de Basilio Losada, que serve de presentación de Rosalía, Curros e Pondal, e dos poetas de principio do
s.XX. Os poemas de Rosalía ocupan as páxinas 24-59.
[33] E. Zernova (ed.), Rosalía de Castro, San Petersburgo, Centro de Estudios Galegos da Universidade de
San Petersburgo, 1995. Leva un Limiar de Xesús Alonso Montero. O Prólogo e os 12 poemas escollidos
de Cantares van nas pp. 32-108; o Prólogo e os 28 poemas de Follas novas pp. 110-181.
[34] E. Zernova (ed.), Rosalía de Castro, Cantares gallegos, San Petersburgo, Centro de Estudios Galegos da
Universidade de San Petersburgo, 1995.
[35] R. de Kastro, Galisiiski Pesni. Prebog Uvemanka Elenkova, Sofia, Small Stations Press, 2014.
[36] Á. Fernández Rodríguez, “Rosalía de Castro: no principio foi a tradución”,cit., p. 700.
[37] R. de Castro, An den Ufern des Sar, Gedichte Spanisch und deutsch Übertagung und Nachwort von
Fritz Vogelgsang, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1987. O libro tiña esta breve presentación na nosa
Bibliograf ía, vol. III, p. 481: “Edición bilingüe de Orillas, con el texto original y la versión alemana en
páginas enfrentadas. El conjunto se completa con un Epílogo (“Nachwort”, pp. 323-355), que es en realidad una especie de presentación de Rosalía y su obra, y una breve referencia bibliográfica, que resulta
bastante ajustada, si se tiene en cuenta que va dirigida a un público alemán (“Bibliographische Hinweise”, p. 357). La presentación del volumen es excelente”. Como mostra da tradución, dabamos a versión
do poema ”Ya duermen en su tumba las pasiones”. No ano 1997, no libriño R. de Castro, Pensamientos
varios, editado por Hércules Edicións da Coruña para a Casa-Museo de Rosalía, por encargo da guardesa Maruxa Villanuena, aparecían varios poemas en alemán, en tradución de Elisabeth Schaible (en
concreto, “Campanas de Bastabales”, “Unha vez tiven un cravo”, “Adiós ríos, adiós fontes”,“Cando penso
que te fuches”, “Diredes destes versos”, “Padrón, Padrón”, “Silencio”, “Corre serenas ondas cristaíñas”).
[38] C. Switek, Nation, Literatur und Weiblichkeit – Rosalía de Castro im Spanien des 19. Jahrhunderts,
Magisterarbeit, Göttingen, 1999.168 pp.
[39] R. de Castro, Werke I. Frühe Dichtungen (1857-1859), Edition Switek, Hamburg, tredition GmbH, 2015.
Segundo nos comunicou o propio Cristian Switek, e xa pudemos comprobar visualmente, esta edición
foi inmediatamente cambiada por unha segunda, co título Rosalía de Castro, Werke I – Gedichte und
frühe Dichtung – (1857-1859) Die Blume. Lieder. Zum Gedenken na den zu früh verstorbenen Dichter
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Aurélio Aguirre Galarraga, Ins Deutsche übertragen von Christian Switek, Hamburg, 2016, “pero lleva
la misma ISBN 9783738619591 que Frühe Dichtung” (palabras do autor en nota enviada a nós).
[40] R. de Castro, Werke II. - Die Tochter des Meeres – Novelle (1859), Übersetzung, Vortwort, Einleitung
und Anmerkungen von Christian Switek, Edition Switek, Hamburg, tredition GmbH, 2016.
[41] Unha mostra do entusiasmo rosaliano de C. Switek pode verse na páxina web do Google alemán dedicada a Rosalía: www.rosaliadecastro.de. Polo que se refire a calidade dos dous libros xa publicados, as
estupendas introducións, a riqueza da información e da bibliograf ía que amosan, diremos de momento
que poderían servir de modelo para moitas edicións feitas en Galicia e no resto de España.
[42] R, Álvarez, A. Angueira, M. C. Rábade, D. Vilavedra (coords.), Rosalía de Castro no séxulo XXI. Unha
nova ollada. Febreiro-Xuño 2013, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014. 1114 pp.
(edición dixital).
[43] C. Blanco, “Rosalía Virginia. avances na poética da liberdade”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha
ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 744-765.
[44] A. Pociña – A. López, “Ricardo Carballo Calero na historia do rosalianismo. Unha aproximación bibliográfica”, Boletín Galego de Literatura15-16 , 1996, pp. 179-191.
[45] R. de Castro, Cantares Gallegos. Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013. 465 pp.
[46] R. Castro de Murguía, Cantares gallegos.Vigo, Establecimiento Tipográfico de D. J. Compañel, 1863.
XIV + 186 pp. Facsímil: Xunta de Galicia – Parlamento Galego – Consello da Cultura Galega, Tórculo
Artes Gráficas, 2013.
[47] A. López-Casanova, A modernidade poética de Rosalía: unha interpretación. Discurso lido o día 9 de
novembro de 2013 no acto da súa recepción , polo excelentísimo señor don Arcadio López-Casanova e
resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero, A Coruña, Real Academia Galega, 2013.
[48] Cf. X. Alonso Montero, Rosalía de Castro na Real Academia Galega, Padrón, Fundación Rosalía de
Castro, 2006.
[49] Xa que estamos a insistir sobre a necesidade de ter presentes os libros e os traballos de todo tipo dedicados polos “precursores” nos estudos de Rosalía, queremos lembrar neste sentido o fermoso e útil
libro de Xesús Alonso Montero, Páxinas sobre Rosalía de Castro (1957-2004), Vigo, Edicións Xerais de
Galicia, 2004, que leva unha dedicatoria para nós tan preciosa como a seguinte: “Para Aurora López e
Andrés Pociña, que están no Parnaso do rosalianismo e no meu corazón”.
[50] M. P. García Negro, Cantares gallegos, hoxe. Unha lectura actualizada de Rosalía de Castro, Santiago
de Compostela, Alvarellos Editora, 2013.
[51] M. P. García Negro, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2010.
[52] Doutra banda, gustaríanos que esta fose unha Bibliograf ía rosaliana completa para estes anos, para
non termos que deixar á marxe outras varias publicacións de García Negro, como o moi recente artigo
“’Estranxeira da súa patria’ de Rosalía de Castro: a identidade negada na propria terra”, Madrygal 18,
2015, pp. 349-357.
[53] AA. VV., Rosalía na cobiza do lonxe, L. Cochón, L. Alonso Girgado, L. Domínguez Mallo (eds.), Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro, 2013.
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[54] M. Villar – X. Cobas, A pantasma da casa da Matanza, Cesuras, Biblos Clube de Lectores, 2013
[55] Así llo suxerimos a ese gran rosalianista que é Francisco Rodríguez, que foi quen promoveu esta interesante serie conmemorativa en Sermos Galiza. É preciso advertir, por outra parte, que nos números
publicados por Sermos Galiza no ano 2013 hai outros artigos, ademais dos desta serie, sobre Rosalía,
que deberá ter en conta quen faga unha bibliograf ía completa.
[56] L. García Vega, Rosalía de Castro e os lugares de Cantares gallegos, Prólogo de Marina Mayoral Díaz,
Ponte Caldelas, Edicións do Cumio, 2014.
[57] F. Pereira Bueno, Rosalía de Castro. Imaxe e realidade. A representación icónica de Rosalía a partir de
pinturas, debuxos e outras técnicas artíticas, Vigo, Xerais, 2014. 203 pp.
[58] S. Díaz (ed.), 150 Cantares para Rosalía de Castro, Edición on line LCC, 2015. 411 pp.
[59] A. González Besada, Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Excmo. Sr. D. Augusto González Besada el día 7 de mayo de 1916, Madrid, Imprenta Clásica Española,
1916. 90 pp.; Id., Rosalía Castro. Notas biográficas, Madrid, Biblioteca Hispania, s. a. 152 pp.
[60] A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990).
Volumen I, cit., pp. 473-474.
[61] A. G. Besada, Rosalia Castro. Notas biográficas, Prólogo e tradución de María Pilar García Negro Epílogo de Francisco Rodríguez, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2004. 103 pp.
[62] A. Machado da Rosa, Rosalía de Castro, a mulher e o poeta, Ames, Edicións Laiovento, 2005.
[63] A. Machado da Rosa, “Rosalía de Castro, poeta incomprendido”, RHM 20, 1954, pp.181-223.
[64] A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990).
Volumen II, cit., p. 192. A reseña doutros artigos de Machado da Rosa pode verse no mesmo volume,
pp. 235-237; 244-245, e tamén os pasos da polémica que levantaron nos estudos sobre Rosalía.
[65] A. Machado da Rosa, “Subsidios para la cronología de la obra poética rosaliana”, CEG 12, 1957, pp.92106; “Heine in Spain (1956-1967) – Relations with Rosalía de Castro”, Monatshefte 49,1957, pp. 65-82
(hai un exemplar dedicado polo autor na Biblioteca da Real Academia Galega).
[66] R. de Castro, La flor. A mi madre, ilustrado por Fausto Isorna, Santiago de Compostela, El Patito Editorial, 2011. 98 pp.
[67] R. de Castro, Cantares Gallegos, Ilustrado por Pepe Barro, Santiago de Compostela, El Patito Editorial,
2013. 131 pp.
[68] R. de Castro, Follas Novas, Ilustrado por Álvaro de la Vega, Santiago de Compostela, El Patito Editorial,
2012. 211 pp.
[69] Este volume é o único que non tivemos a posibilidade de ver, porque, malia que quizais saia coa data de
2015, non estaba distribuido aínda no mes de marzo de 2016, cando rematamos este traballo. Puidemos
ver, eso si, a fermosa tapa que vai levar, obra do noso moi querido amigo Xurxo Alonso, no número 79
da revista “Biblos. Clube de lectores”.
[70] R. de Castro, Poesías, Ilustrado por Manolo Figueiras, Santiago de Compostela, El Patito Editorial,
2014. 82 pp.
[71] Non opinamos o mesmo a propósito da edición das Obras completas de Rosalía da que se tomaron os
textos, que resulta ser, na nosa opinión, a máis mala de cantas existen.
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[72] Narf, Nas tardes escuras, Cancións baseadas en poemas de Rosalía de Castro, Ilustrado por Fausto,
Santiago de Compostela, El Patito Editorial, 2013. 28 pp. + CD.
[73] Texto de Carballo Calero e Fontoira Suris, Rosalía de Castro, Poesías. Cantares gallegos. Follas novas.
En las orillas del Sar, Vigo, Patronato Rosalía de Castro, 1973.
[74] Cf. a moi ilustrativa análise deste poema en X. L. Franco Grande, “Arredor dun poema de Rosalía”, Grial
21, 1968, pp. 326-333.
[75] A. López – A. Pociña, ”Unha Rosalía e dúas Penélopes”, Sermos Galiza II n. 78, 2013, Supl. A fondo, p.
24.
[76] A. López – A. Pociña López, “’Penélope’ de X. M. Díaz Castro y otras Penélopes gallegas”, en J. M.
Baños Baños et al. (eds.), Philologia, Universitas, Vita. Estudios en honor de Tomás González Rolán,
Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2014, pp. 515-524.
[77] C. Blanco, “Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema”, Boletín da Real Academia Galega 375, 2015, pp.
31-35.
[78] Cf. X. Alonso Montero, “Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas”, Boletín da Real Academia Galega 375, 2015, p. 106; X. M. Díaz Castro, Poesía galega completa, Edición de Armando Requeixo, Vigo, Galaxia, 2014.
[79] A. Requeixo, “Presenza de Rosalía na obra de Xosé María Díaz Castro”, Cadernos Ramón Piñeiro 26,
2013, pp. 109-117.
[80] M. P. García Negro (ed.), No tempo de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de
Compostela, Alvarellos Editora, 2015.
[81] Este calificativo é merecido dabondo: dende hai xa anos pioneira e autoridade nos estudos sobre as
escritoras galegas, Carmen Blanco, só para o período 2011-2015 que nos ocupa centralmente neste
artigo, ten as seguintes publicacións sobra Rosalía, ademais da que estamos tratando: “Valente Rosalía:
aire e lama” Revista de Estudos Rosalianos 4, 2011, pp. 141-157;; “En paz esperando por el alba del día”,
El invisible anillo 16, 2012, pp. 21-30; “Valente Rosalía. Cantares gallegos no Diario anónimo”, Cadernos
Ramón Piñeiro 26, 2013, pp. 23-31; “Cousas que as mulleres non saben de Rosalía”, El Progreso (Lugo)
9-3-2013; “Rosalía Virginia. Avances na poética da liberdade”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha
ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 742-765; “Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema”, Boletín da Real
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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 primavera de 1961, cando se preparaba para o
Final Honours School en Linguas Modernas. 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 antigo dos enclaves académicos británicos
que segue a irradiar e afondar no coñecemento da lingua, literatura e cultura
galegas ininterrompidamente desde a
súa fundación no 1991.
Rosalía de Castro estúdase nas aulas de Oxford a través dos curricula de
literatura española, no seo da materia
do Paper VIII sobre ‘Modern Spanish
Literature’, pola súa produción e circulación no sistema literario español,
onde se encadraba este primeiro contacto de Rutherford coa literatura galega.
Certo pouso de inocencia acompaña este testemuño dun inicio modestamente agochado que é aquel traballo
de 1961. Nel, o estudante Rutherford
asumía a proposta de Cernuda referendando a idea da modernidade da autora no campo literario español da época,
a súa eventual extensión no canon de
posteriores décadas, así como unha
primeira xustificación da alegada falta
de continuidade dunha liña rosaliana
en autores do século XX: «if a family 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 constituía 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 sobre 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 incongruencia 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, principalmente 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’ (optativamente 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 Sociais 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 Sociolingüística 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 perante 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 “Galicia, entre la imaginación y el recuerdo”. Coa lectura aínda fresca das Imagined Communities 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 estudantes 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 Universidade 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 naquela 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, novamente. 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 instalación no castelán na produción dos seus últimos anos.
Cóntanos María Liñeira que, cando chegou a Oxford en outubro de 2004, «tiña claro 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 mesmas 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 entremuros 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 rosaliana 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 autora, 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 auténtica 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 recursos 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 actividade 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

Rosalía de Castro
nos estudos
de galego da
Universidade
Autónoma de
Barcelona

Xaquín López González
Universitat Autònoma
de Barcelona
Lector de galego
xaquin.lopez@uab.cat

O lectorado de galego da Universitat Autònoma 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 entón, 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 derivados 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 desenvolver o acordado no marco do convenio vixente.
O lectorado está inserido na estrutura da Facultat de Filosofia i Lletras do
Campus de Bellaterra e pertence ao Departament de Filologia Francesa i Romànica, dirixido na actualidade pola profesora Roser Gauchola. Forman o seu equipo dúas persoas: Sonia Varela Pombo que
exerce como docente e coordinadora académica, 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 (20072010) 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 Filologia Francesa i Romànica da Facultat
de Filosofia i Lletres, oferta os programas
de Menció/Mínor en Estudis Gallecs. O
Mínor e a mención son itinerarios específicos 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 recoñecemento 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 programas 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 semellante. O conxunto do programa ten como obxectivo principal o de fornecer ao alumnado 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 contacto 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 docentes comezan aproveitando o descoñecemento xeral que o alumnado ten sobre a cultura 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 Xeograf 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 programación centrouse en dous aspectos: difusión dos estudos de galego na comunidade universitaria 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 persoeiros 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 desde 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 diferentes 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 contextos 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 alumnado 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 comparación mostra discursos distintos, diverxentes e escenifica contradicións. É unha das actividades máis interesantes das que realizamos porque permite insistir na importancia da
abordaxe global da obra de Rosalía, destapa algunhas das lóxicas dos procesos de canonización 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 realizamos 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 Universitat 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 académico 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 aproveitarse 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 chamamento 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 acción cultural exterior e que, acertadamente, levase o nome de Rosalía de Castro. Pensamos 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 implicados 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.

A viaxe
rosaliana

Cristina Masdeu Cotán

Ex-alumna do Minor en Estudis Gallecs
cristina.masdeu@e-campus.uab.cat

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 inadvertida debido ó estudo dos grandes
autores canónicos, algúns dos cales tampouco tiveron moita sorte nese século
XIX que tanto gusta de chamarse “romántico”. Son estudante na Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) e estou
a rematar os estudos de “Lengua y Literatura Españolas”, polo que os contidos a
tratar sempre quedan moito máis axustados 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 materias 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 aparentemente mudos como “Séculos Escuros”,
“Rexurdimento” ou algúns versos desordenados como “Adeus, ríos, adeus fontes” 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
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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 serei, 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 “Follas 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 verán 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 enriquecedora. 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 momentos 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 nosos 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 sobre 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, Paulino Pereiro, Juan Pérez Berná, Jesús Rodil Rodríguez, Iván Rodríguez Armán, Julián
Samuel Rodríguez, Gloria Rodríguez Gil, Joam Trillo Pérez, Juan Vara, Octavio Vázquez, Xoán Antón Vázquez Casas, Eligio Vila e Margarita Viso Soto.
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Táboa I

Música vocal escrita polos compositores da AGC sobre textos de Rosalía
Manuel Alejandre Prada

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 Martín Mateos. Piano: Manuel Alejandre Prada.

Gabriel Bussi

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.

Xavier Comesaña

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

Juan Durán

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

Juan Durán

Tecín Soia (Follas) (Voz e piano). Publicada en: Dezaseis… Estreno: Segundo 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.

Antonio Peña

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

Juan Pérez Berná

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 Ciclo “Cancións sobre poemas galegos” da AGC. Mezzo-soprano: María José
Ladra. Piano: Javier Vázquez-Grela. Versión B: Estreno17 de xullo de 2010Auditorio de Ares. Coral Polfónica do Sporting Club da Coruña. Dir.: Juan
Pérez Berná.

Octavio Vázquez

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

Octavio Vázquez

En Cornes (Follas) (Voz e piano). Publicada en: Dezaseis…Estreno: 15 de
decembro de 2012. Ciclo FAIC (Federación de Asociacións Ibércas de Compositores). Escola de Artes Escénicas. Ourense. Soprano: Teresa Novoa. Piano: Alejo Amoedo.

Xoán Antón Vázquez Casas

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

Xoán Antón Vázquez Casas

Teño tres pitas brancas e un galo negro (Follas) (Coro mixto e orquestra).
En proceso de composición.
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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 Follas 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 propio 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 exclusivamente: 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 poemas a vates propios e alleos. Estes poemas teñen sido musicados tamén en diversas ocasións. No que respecta aos compositores da AGC, figura a súa relación na Táboa II.
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Táboa II

Musica vocal escrita, sobre textos adicados a Rosalía, por compsitores da AGC
Gabriel Bussi
Textos de Luz Pozo:

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. Conservatorio Profesional de Música. Culleredo. Soprano: Alba López Trillo. Orquestra
Gaos. Dir.: Fernando L. Briones.

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto de Curros
(en tradución ao ruso
ademáis do original galego)

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

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto Federio García Lorca

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

Xoán Antón Vázquez Casas
Texto Avelico Cachafeiro

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

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 correspondente, 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 publicación 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; Contrabaixo: Antonio Romero Cienfuegos; Frauta: Patricia González Moreira; Óboe: Verónica Cruz Rodríguez;
Clarinete: Emilio Alonso Espasandín; Fagot: Patricia Castro Vázquez; Trompa: Martín Naveira Grela. Dirección: Maximino Zumalave.
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Joám Trillo

As de cantar
Un repoludo gaiteiro

Luis Carro

Nasín cand’as prantas nasen
Dios bendiga todo, nena

Miguel Brotóns
Octavio Vázquez

Paulino Pereiro

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

Julio Montero

Díxome nantronte o cura
Quisente tanto, meniña

Xavier Comesanha Pereira

Campanas de Bastabales
San Antonio bendito

Margarita Viso
Manuel Alejandre
Karolis Biveinis
Xoán Antón Vázques Casas
Antonio Peña
Juan Durán
Julián Rodríguez Rodríguez
Javier Ces
Carlos Cambeiro
Gloria Rodríguez Gil
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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
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Jesús González

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

María Mendoza

A gaita gallega. Resposta.
Como chove mihudiño

Juan Pérez Berná

Eu cantar, cantar, cantei.

Nesta relación resulta interesante observar como tres dos compositores reutilizan a música 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 instrumental- 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 verquidos 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.
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.

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.
Juan Pérez Berná

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.

Octavio Vázquez

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).

Na primeira destas obras, A Illa das lembranzas, obra puramente instrumental, o solista 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
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unha longa tradición de homes gaiteiros, foi unha muller, Cristina Pato, quen trouxo quizabades 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 emigración 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 adquirido 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 perfectamente 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

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.

Juan Durán

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

Juan Durán

Fantasía sobre ‘Negra sombra’ (Violín e piano). En proceso de
composición.
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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 textos 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 Seminario de Linguas Románicas da Universidade Christian-Albrecht (CAU) o
Centro de Estudos Galegos de Kiel. O
labor do centro, dirixido polo Prof. Dr.
Javier Gómez Montero e financiado 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 figura de Rosalía de
Castro no Romanisches Seminar da
CAU vén da man do compromiso e interese do Prof. Dr. Gómez Montero que,
desde as súas aulas, facilita o acceso á
obra rosaliana aos estudantes do Seminario de Románicas. Comprobamos
como, esta primeira incursión nas obras
de Rosalía por parte dos estudantes serve tamén de incentivo para o posterior
estudo da nosa lingua a través dos cursos de lingua galega que se ofrecen no
seminario.
O sucinto achegamento aos estudos rosalianos en Kiel que aquí ofrecemos 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 espazos” e que, por ter escollido a Rosalía
como obxecto de estudo para as súas exposicións, viviron de xeito especial a visita guiada á Casa Museo da man de Anxo
Angueira, actual presidente da Fundación Rosalía de Castro.

ROSALÍA DE CASTRO EN KIEL

221

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 estudantes 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 Günderrode. Nesta liña sitúase a tese presentada recentemente por Finja Lucassen –estudante 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 composicións poéticas de Castro e Günderrode. Lucassen clasifica algunhas composicións dalgúns 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 existentes 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, estudantes 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 universitario, 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 inalterada 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 exposición 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 Rosalía 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 escritora, 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 absolutamente 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 Santiago 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 reunímonos 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 interesante ver o seu espazo doméstico, o seu cuarto, a vista da paisaxe desde a súa xanela. 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 morreu, 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 escritora 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.

VI. CASA DE ROSALÍA
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O arquivo da Casa de Rosalía

O Presidente Anxo
Angueira e a arquiveira
Silvia Arca amosan
ao Secretario Xeral de
Cultura da Xunta de
Galicia o novo arquivo

No proceso de revitalización da Fundación Rosalía de Castro esta fixo un gran
esforzo nos últimos anos en diferentes
aspectos. Un deles, que consideramos
non menor, é o da restauración e arquivo
dos nosos fondos documentais.
O noso proxecto naceu da necesidade de acondicionar a instalación dos
fondos coas medidas de conservación
axeitadas e ó mesmo tempo acadar un
maior coñecemento da documentación
a través da súa descrición e inventario.
Calquera que visitase os fondos podería
concluír o deterioro no que se atopaban:
nin o espazo era axeitado, nin as condicións, nin a súa organización. O primeiro
paso consistiu en acondicionar un espazo
apropiado, polo que se solicitou o informe dun experto. Foi D. Ricardo Axeitos
quen, dun xeito desinteresado, redactou
e nos fixo chegar un documento básico.
Nel efectuaba diferentes tipos de recomendacións sobre unha sala da casa que
fora vivenda de Maruxa Villanueva. Estas
recomendacións, coa súa correspondente referencia bibliográfica, estaban organizadas en torno ó emprazamento, o control ambiental e lumínico, a limpeza do
depósito, as medidas contra incendios,
a instalación de documentos, a sala de
consulta e os custes do novo depósito.
Foi así que se procedeu, coa axuda
económica do Concello de Padrón, a
unhas obras de carpintaría e instalación
de persianas especiais e mobiliario para
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acondicionar o espazo atendendo ás recomendacións do informe de D. Ricardo
Axeitos.
Posteriormente e grazas á colaboración entre da Xunta de Galicia, a Fundación Rosalía de Castro, a través das subvencións para proxectos en arquivos da
Secretaría Xeral de Cultura, levou a cabo
en dúas fases a organización, descrición
e instalación dos fondos do noso Arquivo.
Para emprender este Proxecto foi
necesario facer un estudo exhaustivo
dos fondos documentais, examinando
o estado de conservación, os tipos de
materiais, tipoloxías, antigas fontes de
información, etc. Unha vez obtido un coñecemento amplo do fondo, procedeuse
á organización do mesmo a través das
tarefas de ordenación e clasificación.
Froito das anteriores elaborouse o Cadro
de Clasificación do Arquivo da Fundación
que permite organizar e clasificar, ó tempo que favorece a localización e identificación dos fondos durante o proceso de
consulta.
A Descrición para os fondos considerados de maior relevancia realizouse a
nivel documento. Este tipo de descrición
pormenorizada foi utilizada entre outras,
para a serie de Correspondencia, polo
seu interese histórico e para as actas e
documentos de constitución, pola súa relevancia para a entidade.
Toda a documentación, independentemente do nivel de descrición, organizouse cronoloxicamente e dispúxose nas
correspondentes unidades de instalación,
identificadas coa signatura que á súa vez
reflicte a serie a que pertence.
Outra cuestión de gran importancia
era dispor os fondos coas medidas de
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conservación axeitadas, para iso os documentos máis delicados dispuxéronse
en caixas e camisas (carpetiñas) realizadas con materiais de PH neutro, libres de
ácido e lignina. Para os fondos gráficos
utilizáronse caixas tipo álbum de anellas,
realizadas en cartón de Ph neutro e Fundas de poliéster e de papel pergamin,
libres de ácido e de acordo coa ANSI
IT9.16: Proba de actividade fotográfica
(P.A.T.).
Finalmente cabe sinalar que o usuario
do Arquivo ten á súa disposición instrumentos de descrición que facilitan as súas
consultas, coma o cadro de clasificación
e o inventario de fondos. Así mesmo, poderá consultar a aplicación informática na
que están descritos e catalogados todos
os fondos (XARAL). As opcións de consulta amplíanse coas posibilidades de
facer procuras a través de autoridades
Persoa /Entidades e Materia, o que, sen
dúbida, mellorará a precisión e acceso á
información requirida.
En canto ó contido, o Arquivo da Fundación Rosalía de Castro posúe importantes e interesantes fondos documentais, gráficos e incluso sonoros, que ata
agora apenas eran coñecidos.
Dentro do fondo documental, cabe
destacar a xa citada serie de Correspondencia, pois sendo a máis voluminosa, é
ademais unha das máis interesantes a nivel Histórico-Patrimonial.
Nesta atopamos cartas intercambiadas cos responsables dos Centros e Colectivos Galegos de Bos Aires, A Habana,
etc., como poden ser Juan Varela Grande, José Villamarín, Abelardo Estévez, Jesus Canabal, Rey Rodríguez, Ángel Pérez
Cosme, etc., mostra das intensas rela-
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cións que o Padroado e os seu responsables mantiñan co mundo da emigración.
En canto a personalidades galegas,
sinalar a correspondencia intercambiada
con Otero Pedrayo, Castelao, Bouza Brey,
Sánchez Cantón, Fernádez del Riego,
Manuel Gómez Román, Ferro Couselo,
García Sabell, Gala Murguía, Juan Naya,
Valentín Paz Andrade, Filgueira Valverde,
Quiroga Palacios e un longo etcétera.
Tamén resulta moi interesante a serie
relativa ás Actas e documentos constitutivos, destacando o primeiro Libro de
Actas do Padroado, así coma os informes e memorias que describen a actividade desenvolta nos primeiros momentos dende a adquisición da Casa de
Rosalía por parte de Villar Granjel e Xosé
Mosquera.
Os dossier de Prensa son certamente de gran utilidade para a investigación
xa que aportan información valiosa sobre
acontecementos, identificación de persoas e incluso para datación. Ademais hai
exemplares significativos procedentes de
prensa estranxeira grazas ás relacións
referenciadas que mantiña o Padroado
cos colectivos galegos emigrados. Neste mesmo senso, cabe sinalar a colección de impresos, nos que destacan a
publicación dos primeiros Estatutos do
Padroado a finais dos anos 40, os carteis, así coma outros materias especiais
(negativos, discos, diapositivas, etc.)
En canto ó fondo gráfico, son salientables os documentos vencellados a Rosalía e á súa familia. O fondo fotográfico
reflicte tamén as diversas actividades e
actos do Padroado, coma as Rutas Rosalianas ou a Ofrenda Floral en Bonaval
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que acollía importantes persoeiros galegos e estranxeiros.
Finalmente, como non podía ser de
outra maneira, a documentación que alberga o arquivo de máis valor para a Fundación é a vinculada a Rosalía de Castro.
Compoñen esta colección documentos,
moitos manuscritos, vinculados á autora, como poden ser as cartas de Murguía
e das súas fillas, entre outras, así coma
a dedicatoria de Víctor Balaguer (1868).
Por suposto, inda que non é implicación
tan directa do Arquivo, existen moi importantes fondos bibliográficos da autora ou
ligados a esta. Cabe destacar ademais a
serie relativa a D. Xosé Mosquera Pérez
con interesantes documentos dos inicios
do galeguismo, mostra das súas relacións persoais coa colectividade galega e
estranxeira, ademais da súa implicación
política, social e cultural.
Os arquivos doados por particulares,
familias ou institucións foron integrados
nos fondos documentais, tal é o caso de
Máximo Sar ou o da familia Pardellas de
Blas. Os do primeiro caso teñen certa relevancia a respecto da coordinación das
distintas delegacións de Galicia o segundo é sumamente importante á hora de investigar as relacións de Rosalía e Murguía
con outras familias da época, neste caso
con Isidro Puga e Amparo Otero de Pontevedra, a través de fotografías familiares, nas que están presentes Alexandra,
Gala ou Aura, ata o de hoxe cremos que
inéditas.
Os arquivos depositados tamén se
integran no catálogo e na base de datos informática pero sempre mantendo
a súa diferenciación dos fondos propios
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e un espazo tamén distinto. Tal é o caso
do Arquivo Ramón Baltar Feijoo – Ernesto Baltar Santaló, recentemente recibido
e xa organizado, descrito e instalado, e
polo tanto ó dispor público.
Trátase dun Arquivo de extraordinaria
importancia. Nel contense documentación maioritariamente inédita composta
por un total de 445 pezas procedentes
da familia Baltar, gardada desde Ángel
Baltar Varela e principalmente por Ramón
Tojo. O seu ámbito cronolóxico vai desde o tempo en que Rosalía se instala coa
familia na casa da Matanza (1883) ata os
anos vinte do pasado século.
O conxunto componse maiormente
de correspondencia referida a Rosalía de
Castro, Manuel Murguía, Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, á fundación da Real
Academia Galega, e toda unha miscelánea (Pérez Lugín, Pardo Bazán, Alfredo
Brañas, Nicasio Pajares, Aurelio Ribalta,
Eugenio Carré…) na que non faltan as
cartas políticas (ministros, deputados,
Marqués de Figueroa…)
De entre todo o valor histórico do fondo cómpre destacar varios autógrafos de
Rosalía (unha carta dirixida a Ángel Baltar), o diario do propio Ángel Baltar, amigo e protector da familia Murguía-Castro,
onde se apuntan relevantes datos biográficos de Rosalía, a folla de servizos de
Manuel Murguía, versos autógrafos de
Ramón Rey Baltar e todo un caudal de
correspondencia inédita (máis de catrocentas cartas) centrada especialmente en
Ramón Tojo e a el dirixida.
A Fundación, por outro lado, adquiriu o compromiso de editar este fondo e
tamén o de dixitalizalo.
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Durante todo este proceso foi fundamental para a Fundación Rosalía de
Castro o traballo de Silvia Arca, unha profesional que se implicou moi a fondo no
proxecto, que soubo valorar a riqueza documental acumulada ó longo de moitos
anos e que orientou magnificamente os
principais alicerces do Arquivo.
Así pois, o Arquivo da Fundación móstrase hoxe como un espazo aberto á investigación e ávido de que se coñezan e
difundan os seus fondos, que son parte
fundamental da cultura e da historia contemporánea de Galicia.
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Sete veces Rosa

Historia da identidade gráfica da Casa de Rosalía

Pepe Barro

1

Xa está chantada no portal da Casa, «garrida cal fresca rosa», a nova identidade
gráfica da Casa de Rosalía. Desde xullo
de 2015 a Rosa de Galicia aparece xa
como símbolo da institución nunha placa
(fig. 1) na que tamén se recolle o horario
de visitas e pouco e pouco vai ir aparecendo en soportes diversos, mesmo vai
protagonizar unha nova liña de merchandising. A Fundación Rosalía de Castro renova a súa identidade visual, é a sétima
vez que isto ocorre durante os seus sesenta e sete anos de actividade. Velaquí
os porqués das sete “rosas”.

«Cal rosa no rosal»

A rosa como tópico literario e como motivo gráfico volve ao protagonismo na identidade da Casa-Museo e volve, máis que
nunca, como signo da propia Rosalía. É
outro resultado pero o procedemento é o
mesmo que xa fora utilizado para deseñar
o símbolo máis lonxevo que tivo a institución; podemos dicir que o novo é un
agiornamento de aquel.
Cando Xosé Mosquera (1895-1965), o
galeguista promotor e iniciador da Casa
de Rosalía, procura un símbolo de identidade gráfica para a institución, acode a
un heraldista non a un deseñador, son os
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primeiros anos cincuenta do século XX e
Mosquera conecta cun sabio académico
da galega, que responde por carta aconsellando seguir un dos procedementos
máis antigos e máis empregados para
deseñar os escudos. Este recurso son as
armas parlantes, é dicir, que pronunciando o nome do que se representa no escudo debería dicirse ou deducirse −máis
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foi usado polo Padroado Rosalía de Castro durante corenta anos, sen reparar na
dificultade da representación naturalista
do asunto. O debuxo non só resultou
pouco heráldico senón que se resolveu
con liñas de máis, todas miúdas de máis,
que logo se estragaban, cacarañadas
ao reproducirse nos tamaños necesariamente pequenos onde un símbolo

2

ou menos− o nome do representado (ondas do mar = Mariño / lagarto debaixo
dunha lousa = Lousada / piñeiro = San
Martiño Pinario...). Non houbo necesidade de pintar un escudo como campo
das figuras, pero o heraldista aconsellou
«unha rosa que xurde dun castro». Quero
pensar que, antes de facer a proposta,
o académico fíxose unha pregunta retórica: Que hai máis galego que un castro?
De seguro pensou que a identificación
da escritora co país viña xa cifrada no
seu apelido. A partir deste ditame faise
un debuxo (fig.2), case un xeroglifo, que

de identidade gráfica ten o seu campo
natural de xogo. «Como unha rosa que
inverna» aquel proxecto murchouse sendo de escasa eficacia na comunicación
visual contemporánea. Pero «cal rosa no
rosal» a Rosa de Galicia xurde agora do
mesmo xardín e restaura en parte aquela
proposta, desta vez máis sintética, máis
pregnante, máis rica en significado. Polo
menos ese é o meu compromiso e o meu
obxectivo como deseñador.
A escolla dun debuxo xeométrico, de
trazo regular e uniforme, para deseñar o
novo símbolo, non só obedece á necesi-
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dade de sintetizar en poucas liñas unha
rosa, tamén cómpre ligar o «G» coas circunferencias dun xeito coherente, e así a
propia letra, convertida na espiral-núcleo,
pasa a ser a que explica graficamente
que aquel conxunto de formas curvas
representa unha flor; mantén esa función
sen perder a súa lectura como a letra inicial do nome do país (fig.3). Loxicamente,
esta idea de deseño basea a súa fortaleza
e a súa poética nesa ambigüidade, porque a eficacia da mensaxe está garantida
polo amplo recoñecemento público da
identificación da escritora coa súa patria.
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que antes y parece que en el vapor fue el
encanto de todos los marineros».
Lonxe destas curiosidades, Rosalía
utiliza en varias ocasións o tópico lite3

«Por eso me chaman Rosa»

Alén do seu propio nome, tantas veces
abreviado en Rosa no trato epistolar con
Manolo, o seu marido, a rosa-muller e a
rosa-flor están presentes na obra de Rosalía e non é tampouco necesario indagar
moito para decatarnos de que a rosa é un
tema recorrente na tradición literaria, culta
e popular, e que o seu simbolismo dual foi
sempre explotado.
Curioso que o propio Murguía publique un poema en galego no xornal La
Oliva, «Nena das soledades», no que afirma «que os amores son rosas, / rosas e
espiñas». Curioso porque a destinataria
do poema non é Rosalía, a quen aínda
non coñece cando asina a composición,
en 1854, nin sequera cando a publica,
en 1856. O poema foi dirixido a Elina
Avendaño, irmá de Teodomiro e Serafín,
o pintor, todos tres amigos de mocidade
do autor. Mesmo anos despois, en 1860,
Alejandro Chao, amigo de todos, dá conta dunha visita de Elina a Cuba nunha carta a Murguía: «Dicen que está más guapa

rario. Flor e muller unidas aparecen no
poema de Cantares gallegos que comeza «Nasín cando as plantas nasen». Nel
a protagonista indica: «por eso me chaman Rosa / máis a do triste sorrir, / con
espiñas para todos, / sin ningunha para
ti». O tema amoroso aparece aquí como
pretexto para comentar unha relación de
parella desde o punto de vista feminino.
No mesmo libro, Rosalía volta ao asunto,
construíndo unha potente alegoría nacional; agora Galicia encarna nunha Virgen-martir que ela ve cruzar «cos pés cravados de espiñas, / coas mans cubertas
de rosas», é na resposta a Vicente Ruíz
de Aguilera en «A gaita gallega». Velaquí
só dous exemplos da autora tantas veces
nomeada cun dos seus versos, «A rosa
de cen follas». A maior abondamento,
a escritora case non precisa do apelido
para ser nomeada e, mesmo no Google,
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co seu nome abonda para dar con ela
dun xeito preciso. «Casa de Rosalía» é
así, sen máis, a denominación tradicional
do seu sitio padronés e esta é tamén a
denominación oficial proposta agora para
a casa-museo.
Pero antes da rosa-flor houbo ou
quixo haber unha rosa-muller como símbolo do Padroado Rosalía de Castro. Foi
por pouco tempo. No cartafol rotulado
como 1952 no arquivo da institución,
Xosé Mosquera encarta un debuxo en
forma de óvalo sobre unha cartolina duns
dez por dez centímetros (fig. 4). Enmarcada entre as letras que recollen o nome
do Padroado, unhas follas e quizais unha
lira, aparece a efixie dunha muller coa
cabeza deitada cara o lado. Trátase dun
orixinal pintado con gouache vermello escuro, retocado e perfilado con branco; a
execución do pretendido retrato, realiza-

da sen medias tintas, indica que estaba
destinado a ser gravado para membretes
e selos de caucho. Descoñezo porqué
non chegou a usarse ou se tivo un uso
efémero, pero o caso é que o ano seguinte outro símbolo de identidade (fig. 5),
con outro pretendido retrato da escritora,
campa na portada, que non na capa, do
libro Inéditos de Rosalía de Juan Naya,
que en 1953 publica o Padroado. Tampouco debeu durar moito como emblema
oficial, porque só o atopei reproducido
unha vez máis, como cabeceira do papel de carta da delegación uruguaia do
Padroado, constituída en 1955. Como
o anterior, este retrato presenta escasos
trazos individuais que identifiquen a Rosalía, agás o estigma da cabeza deitada
-outra vez- que impuxo a fotografía de
Sellier (http://rosaliadecastro.org/as-tresrosalias-un-texto-de-pepe-barro/). Unha
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correctamente formalizada para as necesidades gráficas dun símbolo de identidade.
O cambio ten a súa explicación. Durante vinte e seis anos o Padroado Rosalía
de Castro non conseguiu abrir ao público
a casa, cousa que si ocorre en 1971. Até
ese momento, a institución ten a propiedade do inmoble, pero o único que real6

lenda co nome da institución, rotulada
na letra galega de Castelao, e sete rosas
enmarcan o debuxo, son pistas que axudan a identificar a muller representada. A
composición e o debuxo ten o seu aquel
pero tenta contar varias cousas ao tempo
e, ademais, as liñas son de escaso grosor,
o conxunto carece de mancha e resulta
pouco útil como distintivo. Tamén durou
pouco, pero as rosas xa estaban aí.

«Quen casa ten de seu, ten
media vida»

Con este verso nos beizos deben razoar
os membros do Padroado cando deciden
substituír a «rosa que xurde dun castro»
por un novo símbolo, tomando a fachada
da propia Casa como tema (fig. 6). Desgraciadamente esta nova proposta, que
estivo en uso varios anos, tampouco foi

mente pode mostrar é o nome e a obra da
escritora, «a rosa que xurde dun castro».
Probablemente a esta situación responden as propostas gráficas primeiras, as
rosas-muller e a rosa-flor, e pola contra
á apertura da casa, un importante logro
e principal obxectivo histórico da institución, reponde a adopción do debuxo da
Casa como símbolo de si mesma e como
símbolo da institución. Pero a decisión
foi tomada nos anos noventa, cando o
Padroado ten que cambiar por lei a súa
forma xurídica e transformar os seus estatutos e a súa denominación, pasando a
chamarse Fundación Rosalía de Castro.
O recurso ten precedentes de abondo
na historia e os edificios pasaron á heráldica, ás moedas e a outros soportes da
comunicación visual. Pero a elaboración
da imaxe require coñecer as técnicas de
reprodución e as circunstancias nas que
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se dá a comunicación. Ademais, a conversión dun edificio en emblema require
unha transposición non naturalista, mesmo outra linguaxe que non a do debuxo
de arquitectura. O plano do alzado dunha
fachada non é nada se non vai acompañado da planta, das seccións, dos alzados das outras fachadas, o edificio explícase pola lectura conxunta de todos eles.
Mesmo así o uso dun alzado arquitectónico foi o empregado para representar a
casa e o resultado foi pouco elocuente,
confuso, case non recoñecible e mesmo
unha representación nada emblemática,
carente do engado que debería transmitir
a Casa de Rosalía. Tampouco houbo sorte. Pero hoxe, corenta e catro anos despois de inaugurada a casa, parece innecesario insistir na representación da casa
como símbolo, repárese que aínda que o
nome da institución é Fundación Rosalía
de Castro, a «marca» popular, o «produto»
que chega ao público é Casa de Rosalía,
na súa denominación está xa explicitado o
asunto «casa». Teño para min que un símbolo gráfico actual debe evitar a redundancia e dicir outras cousas, expandindo
os significados da «marca», especialmente os da propia moradora da casa.

«Mollo na propia sangre a dura
pluma»
Tras trinta e catro anos baixo a presidencia
de Agustín Sixto Seco, desde 1970 até o
seu pasamento en 2004, a Fundación Rosalía de Castro elixe en 2005 á escritora
Helena Villar como presidenta e comeza
un período de renovación, que a nova executiva da Fundación decide subliñar cun
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novo símbolo, o «R» inicial autógrafo, tomado da sinatura da escritora, exercerá de
distintivo da institución (fig. 7).
Velaí unha metonimia −a parte polo
todo− da escrita, da obra, da propia escritora. Pero as sinaturas son un tópico reiterado na representación dos escritores,
queren actuar case como un para-retrato,
7

tentando expresar autenticidade e mesmo
artisticidade. Aínda no mundo dos ordenadores, as plumas, mesmo as de ave, continúan a representar a creación literaria nun
arcaísmo inxenuo, como é o caso máis rechamante, o pictograma empregado polo
Twitter para indicar onde facer un “chío”.
O «R» durou pouco. A nova executiva
de Helena Villar comprendeu axiña que
unha tarefa prioritaria era a renovación da
Casa-Museo, case intacta desde 1971, se
pretendían renovar o interese do público
visitante e mesmo incrementalo, favorecendo os ingresos tan necesarios ante a
desaparición de subvencións de institución diversas. A partir de 2006 comezan
as conversas co Grupo Revisión Deseño,
nas que eu mesmo participo como deseñador. Tratábase de orzar un proxecto
de renovación integral, que contemplaba
desde a rehabilitación arquitectónica até a
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museoloxía e museografía da Casa, e na
miña opinión unha nova identidade corporativa era necesaria para a nova etapa. Paralelamente a elaborar os orzamentos de
todo o necesario, decidiuse comezar polo
máis doado economicamente, o deseño e
produción da nova identidade. Así rematou o tópico da sinatura e comezou unha
historia gráfica, que sendo “ben trovata”
resultou totalmente falsa.

«Miña casiña, meu lar»

Velaquí a pechadura que podería pasar
pola da casa (imaxe superior), na realidade unha ambigüidade poética que o público descubriría durante a visita á casa,
onde quedaría claro que esta peza era a
pechadura do escritorio de Rosalía, a pechadura da súa verdadeira casa, porque,
razoaba eu, ela nunca tivo casa de seu
e sempre viviu de alugueiro ou de prestado. Tratábase xa que logo de propoñer
un símbolo gráfico que en si resultaba un
pequeno relato poético, relato que sería
desvendado coa nova museografía que
axiña íamos acometer. O seu escritorio
pasaría a ter, no discurso museolóxico
que eu xa remoía, unha posición protagonista, mesmo salientado na museografía
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coa proxección de palabras e luces sobre
o propio moble.
Uns anos antes leváramos aquel fermoso «bufetillo» a presidir unha das salas
da exposición do centenario da Real Academia Galega (2006). Como deseñador
daquela exposición, seleccionei a peza
durante a pertinente visita á Casa-Museo
de acordo co coordinador da mostra da
Academia. A tradición oral foi a nosa fonte e durante aquela visita, asegurárannos
que, ademais da cama, os únicos mobles
que foran propiedade de Rosalía eran este
escritorio e un fermoso moble costureiro.
A pechadura, ou máis propiamente
o espello da pechadura do escritorio, incorporouse á identidade gráfica da Casa
como símbolo, pero o agravamento da
crise económica paralizou os proxectos
de renovación e mesmo provocou a dimisión da presidenta da institución en 2012.
O relato encerrado naquel símbolo gráfico
resultou incomprensible para todos, só comunicou a primeira parte do relato: aquel
espello pode que fose o da porta da casa,
pero non aparecía por ningures, porque a
casa-museo continuou no mesmo estado
que xa tiña desde 1971 e o escritorio mantívose situado nun recanto.
Pero antes da dimisión da presidenta
xa comezáramos a documentación para
a realización do plan museolóxico e museográfico e, revisando o cartafol de fichas
das pezas expostas, decátome que aquel
escritorio, mesmo o fermoso costureiro,
foran depositados no seu día polo Museo
de Pontevedra e como a inmensa maioría da moblaxe e cadros expostos, nada
tiveran a ver con Rosalía. Filgueira Valverde, director do devandito museo e autor
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do proxecto museolóxico da Casa-Museo,
tiña disposto as diferentes estancias como
poido, amoblando o soño do que tal vez
podería ter sido. Esta cuestión da procedencia dos mobles foi confirmada despois
polo actual director do Museo de Pontevedra, Xosé Carlos Valle Pérez.
A «falsa» pechadura da casa resultou
ser a pechadura do falso escritorio de Rosalía. Meu gozo nun pozo, que disparate!
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ou creativas. Velaquí a orixe primeira do
deseño da Rosa de Galicia que é desde
xullo de 2015 o novo símbolo da Casa de
Rosalía (fig. 9).

A Rosa de Galicia

Coa elección do escritor Anxo Angueira
como novo presidente en 2012, retómase a vontade de renovar a Casa-Museo,
nun proxecto que xa leva incorporado
o deseño dunha nova identidade visual.
Angueira e a nova comisión executiva
non só conseguen os fondos para acometer a rehabilitación da casa, someten
á aprobación do Padroado o plan museolóxico-museográfico elaborado por
Barro Deseño, abordan a celebración
dos cento cincuenta anos de Cantares
gallegos cunha exposición en Vigo, que
iven a honra de comisariar e deseñar, e
aínda acadan o orzamento para acometer
a museografía da planta baixa da Casa,
aberta ao público en maio de 2015. Agora,
o obxectivo é acadar os fondos necesarios
para levar adiante tamén a renovación museográfica do sobrado.
Nalgún momento de todo este proceso, o presidente Anxo Angueira puxo
enriba da mesa a necesidade de dispor
dunha insignia de ouro para distinguir ás
persoas que contribúan coa Fundación e
tamén a ensanchar a memoria da escritora coas súas achegas materiais, científicas
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Que a sétima rosa floreza en Padrón
e recenda en toda Galicia

O número 1 da revista
Follas Novas. Revista de estudos rosalianos
saíu dos talleres da imprenta “Gráficas Lasa” de Padrón
o día 22 de decembro de 2016.
Tal día coma hoxe, 22 de decembro de 1911,
nacía en Mondoñedo o escritor Álvaro Cunqueiro.
E no mesmo día, 22 de decembro de 1858,
Julio Nombela felicitaba a Murguía
polo seu enlace matrimonial con Rosalía, con estas palabras:
“Yo no conozco a la esposa de U.
pero he leído algunas de sus poesías
y he adivinado en ellas
un alma purísima, un alma privilegiada.”

