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Rosalía transgresora. Rosalía pionei-
ra. Rosalía feminista. Rosalía mun-
dial. Rosalía con acento francés. Este 
último é o lema, entre tantos outros, 
baixo o que se move o Centro de Es-
tudos Galegos de París, un centro 
afincado na Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 que forma parte do 
Departement d’Études Ibériques et 
Latino-Américaines e do que o res-
ponsable desde os seus inicios é Eric 
Beaumatin. Grazas a el cada un dos 
lectores e lectoras que fomos pasando 
por este posto tivemos a oportunida-
de de propor unha materia deseña-
da e programada por nós mesmas a 
través da cal difundir e transmitir a 
lingua, a literatura e a cultura gale-
gas desde o ámbito que nos resultase 
de maior interese; alén, claro está, 
das dúas materias fixas dedicadas 
ao ensino da nosa lingua: Galicien 1 
e Galicien 2. Algúns exemplos disto 
último foron os traballos desenvoltos 
pola lectora Martiña Varela (2009-
2012) centrados no humor e o com-
promiso político na cultura galega ou 
os do lector Gonzalo Vázquez (2012-
2015) sobre semiótica e socioloxía da 
moda. Nesta liña, a proposta actual, 
e que continuará até o 2018, decidín 
recollela baixo o título Sexe et littéra-
ture: les études de genre dans l’espace 
galicien e nela é onde se encadra o 
estudo sobre a figura rosaliana. 

Esta materia semestral ten como 
obxectivo principal o estudo da li-
teratura galega feita por mulleres, 
o coñecido como boom dos anos 
80 e 90, sobre a que nada se pode 
comprender sen atender a obra de 
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Rosalía de Castro. Noutras palabras, a súa imaxe, inauguradora desta materia, fica 
como pano de fondo a cada momento. Así, o primeiro interese que suscita Rosalía 
no alumnado francés é o feito de ser unha muller a que represente e lidere o canon 
dunha literatura. Este é un dato que poñen en comparación co resto de sistemas li-
terarios que lle resultan máis próximos e sobre o que se sorprenden decatándose de 
que nunca recapacitaran sobre a realidade de todos os referentes seren masculinos. 

Non obstante, e en relación anteriormente sinalado, unha cuestión que para 
min resulta central é ofrecer unha reflexión sobre as dúas Rosalías que se coñeceron 
no ámbito galego: unha primeira imaxe menos incómoda para o canon (a Rosalía 
chorona, romántica...) e unha segunda, a verdadeira Rosalía, moderna, filosófica 
e feminista que nos descubriron a partir dos anos 70 e para a que o traballo de 
María Pilar García Negro traducido ao francés “Rosalía de Castro: la femme qui a 
innauguré la modernité galicienne”[1] (2010) resulta de grande referencia e axuda 
nas aulas. O desconcerto e a sorpresa de coñeceren como se leu Rosalía e como, 
por sorte, podemos lela hoxe é notable. Nesta liña, outro texto que lles resulta máis 
que revelador é “Las literatas. Carta a Eduarda” (1865)[2] onde descobren unhas re-
flexións sobre as mulleres que loitan por exerceren de escritoras e que até ese mo-
mento apenas vinculaban ao tan sonado traballo de Virginia Woolf A room of one’s 
own (1929) publicado moitos anos máis tarde. Xa que logo, con este e outros textos 
descobren, por tanto, unhas reivindicacións feministas moito anteriores no tempo 
do que coñecían e, aínda máis, nunha lingua e nun sistema literario que até ese 
momento lles era alleo. 

Marie Hanzekovic, alumna desta mateira, sinala, por exemplo, que o poema 
“Silencio” do libro Follas novas (1880) “reflite moi ben a loita das mulleres para es-
cribir, xa que deben encontrar o silencio e o tempo para poder reflexionar e expresar 
os sentimentos que están no seu interior e, ao mesmo tempo, son ocultadas por 
un silencio que os homes lles impoñen”. Outro alumno deste mesmo grupo, Daniel 
Gualotuña, reflexiona sobre o feito das mensaxes contidas no poema “Castellanos 
de Castilla”, Cantares gallegos (1863), podérense “aplicar a todas as condicións hu-
manas, a todas as persoas do mundo. Notablemente, hoxe en día, coa cuestión das 
persoas emigrantes que chegan aos  nosos países e que rexeitamos e perseguimos 
con desprezo”. 

[1] <http://www.aelg.org/centro-documentacion/autores-as/pilar-garcia-negro/paratex-
tos/2921/rosalia-de-castro-a-inauguradora-da-modernidade-galega-versions-deustch-espa-
nol-english-franais-italiano> 

[2] A forza e as implicacións deste texto rosaliano levaron a unha reflexión nas aulas sobre a ne-
cesidade da súa tradución ao francés para unha maior difusión. Aproveitamos este espazo, se 
mo permiten, para animar a que nun futuro así sexa. 
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Desta maneira, e malia que estes sexan apenas dous dos testemuños relativos ás 
emocións que Rosalía de Castro espertou no alumnado francés[3] agardo que sirvan 
para dar boa conta da pegada que a nosa escritora deixou no público da Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Unha Rosalía moderna, adiantada ao seu tempo e do 
máis actual. Unha Rosalía, por outra banda, que máis tarde encontraron navegan-
do polos textos de María Xosé Queizán, Xohana Torres ou Ana Romaní. Por este 
motivo, e por tantos outros, reivindicamos a existencia e permanencia deste tipo 
de espazos como o que representa o Centro de Estudos Galegos de París que serven 
para crearmos pontes, tecermos redes e darmos a coñecer realidades que resultan 
descoñecidas mais que son igualmente universais, que nos falan e nos fan ver e en-
tender o mundo que nos rodea. En definitiva, o alumnado francés deixouse rosaliar 
e celebramos que así sexa. 

[3] Estes e outros testemuños poden encontrarse no video que realizamos por iniciativa da Secre-
taría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia con motivo do 180 aniversario do nace-
mento de Rosalía de Castro: <https://www.youtube.com/watch?v=KrTYB3kf4nM&t=2s> 




