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Limiar

O galego en Zadar (Croacia); en concreto o estudo da lingua, literatura e
cultura galegas; goza dun moi bo estado. Con isto, nós non só nos referimos ó cómputo total de estudantes,
que este ano sitíase arredor dos sesenta, senón que tamén estamos moi
satisfeitos polo feito de que o galego
está inserido dun xeito moi eficaz no
plan de estudos de filoloxía hispánica. O plan leva a unha parte dos estudantes a facer un vieiro de tres anos
durante o grao, isto é: unha materia
de galego por semestre. Ademais, se
quixeren poden prorrogalo ata dous
anos máis no máster.
O feito de ter un bo número de
estudantes ó comezo do curso non
implica que os alumnos, en xeral, teñan algún coñecemento ou relación
con Galicia ou a lingua galega. Todo
o contrario, o descoñecemento é total (salvo contadas excepcións). Os
alumnos non saben nin que Galicia
existe. O seu primeiro contacto co
galego case sempre é cando o lector
se presenta ante tódolos estudantes
de primeiro curso, o día antes do inicio do período lectivo. Como moito,
talvez algún estudante pode que saiba algo de Santiago de Compostela
e do Camiño ou que coñeza algún
artista, atleta ou equipo deportivo
(pero isto non quere dicir que coñeza a existencia da lingua galega ou de
Galicia). Isto fai patente a necesidade dos Centros de Estudos Galegos
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(CEG) como entes para proxectar internacionalmente tanto a lingua e cultura como
o país.
Esta situación de descoñecemento, ou quizais de falta de achegamento entre as
dúas culturas, non sempre resulta ser un hándicap ou unha barreira que os afaste
de querer aprender sobre Galicia ou o galego, a veces pode resultar favorable para o
desenvolvemento e adquisición de coñecemento. Os contidos que teñen que ver con
Rosalía de Castro son dos beneficiados.
É sabido que a figura de Rosalía, especialmente o seu estudo na educación
preuniversitaria, está chea de prexuízos e de mitos falaces que desvirtúan o auténtico
carácter da poeta e as mensaxes e interpretacións da súa obra. Moitos sufrimos no
ensino regrado a visión de Rosalía como, se se nos permite o ton, a poeta melancólica
e chorona que cantaba unha Galicia verde e fermosa ou dunha muller feble, incapaz
e dependente. Así, un feixe de ladaíñas adozantes ou falócratas que afundían e
sometían a imaxe da autora e o ideario que hai tralas súas obras, a prol dunha visión
máis favorable ó mantemento do statu quo.
Nas aulas en Galicia tiñamos, e temos, que loitar contra esta imaxe que perpetúa
con sixilo un discurso balorento cheo de machismo e colonialismo, que oculta a súa
profesionalidade e a súa mensaxe contestataria. Esta situación, trae consigo unha
serie de pexas que atrancan o proceso educativo, un feixe de prexuízos cos que loitar.
Prexuízos coa poeta que en Dalmacia non temos. Temos un contexto que está libre
de enganos ou incurias. Aquí, para facerlle xustiza a Rosalía, temos unha folla en
branco.

Contexto

O CEG de Zadar arrancou oficialmente en outubro de 2007 da man do Prof. Dr.
Nikola Vuletić, quen é o responsable do CEG dende o comezo ata hoxe. O CEG
estaba integrado nun comezo dentro do Departamento de Francés e Estudos
Iberorrománicos e as materias de galego eran de libre configuración. Dende entón
ata hoxe o panorama cambiou moito, hoxe está integrado no Departamento de
Hispanística e Estudos Ibéricos e ten o status de materia optativa como segunda
lingua, isto provoca que cada ano tiveramos asegurado unha nova promoción de
quince estudantes de galego e, a partir deste curso académico, un mínimo de vinte
e cinco.
Nikola Vuletić, dende o comezo ata a actualidade, inseriu eficazmente as
materias de lingua, literatura e cultura galegas no susodito vieiro de tres anos máis
dous para o alumnado de filoloxía hispánica. Os alumnos que escollen galego como
segunda lingua, deben aprobar unha materia por semestre de galego e logo teñen a
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posibilidade de aumentalo durante dous anos máis se así o quixeren en máster. Ata
o de agora, cada ano contábamos cuns corenta alumnos de galego nos cinco cursos
pero, debido o aumento de número de estudantes de galego este curso e os vindeiros,
espérase chegar acadar un total arredor dos 60 estudantes en cada ano académico
nas distintas materias de lingua galega.
As materias de e en galego que se imparten en Zadar son as seguintes:
Materias de grao
Primeiro ano

Galješki jezik I (lingua galega I)
Galješki jezik II (lingua galega II)

Segundo ano

Galješki jezik III (lingua galega III)
Galješki jezik IV (lingua galega IV)

Terceiro ano

Galješki jezik V (lingua galega V)
Galješki jezik VI (lingua galega VI)
Materias de máster

Primeiro ano

Galješki jezik i književnost I (lingua galega e literatura I)
Galješki jezik i književnost II (lingua galega e literatura II)

Segundo ano

Galješki jezik i književnost III (lingua galega e literatura III)

Ata o curso anterior tiñamos ademais as materias de máster Vježbe prevođenja
(prácticas de tradución) I, II e III, agora están integradas coas tres restantes de
posgrao.
Nas materias, a pesar do nome que se indica, os contidos non só son de lingua,
a literatura tamén ten o seu espazo: pasa de ser case inexistente no primeiro semestre a ir gañando peso no programa semestre a semestre. O sexto está dedicado case
en exclusiva á literatura en galego. Ademais, ó longo dos cinco cursos, os contidos
de cultura e civilización ocupan un amplo espazo nas aulas de galego, funcionando
como eixe e apoio para o resto de contidos, especialmente os gramaticais.
A actividade docente é a principal no CEG de Zadar, só ó lector ocúpalle arredor
dunhas doce horas de aulas por semana, ademais doutras tarefas como a creación
e adaptación de contidos de Galego como Lingua Estranxeira (GLE). Non é o único: a investigación e as actividades de promoción e difusión cultural, entre outros,
tamén forman parte do currículo en Zadar. Cómpre destacar as xornadas das linguas
iberorrománicas no mes de maio, onde veñen a Zadar varios convidados a impartir
conferencias, seminarios ou talleres sobre diversos temas relacionados con Galicia
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ou o galego. Tamén destacamos o seminario de tradución que se desenvolve na illa
de Pašman, ten lugar no mesmo mes, onde se traduce a obra de poetas galegos e
ademais poesía foránea na nosa lingua. O ano pasado contamos co poeta Isaac Xubín
e parte da súa obra foi traducida a catalán, euskera e croata.

As actividades e o estudo de Rosalía de Castro en Zadar

A presenza de Rosalía no currículo é notoria dende o comezo. Aínda que o alumnado
non recibe aulas enteiramente de literatura ata o segundo ano, os estudantes durante
o primeiro curso tamén adquiren contidos artísticos e culturais. Dende os primeiros
días xa saben que é a nosa poeta nacional e a matriarca das nosas letras, saben da
súa importancia e legado. Ademais, noutras materias fóra das do ámbito do CEG
como as de cultura e civilización de España ou literatura española tamén a estudan.
O contacto máis forte con Rosalía prodúcese no segundo ano, cando estudan o
Rexurdimento. O ensino dos contidos correspondentes a Rosalía comeza dende
unha óptica presente, primeiro deixando ó alumnado interpretar os seus textos, logo
atendendo á recepción actual da mensaxe e ás interpretacións diacrónicas da súa
obra para, finalmente, poñela en contexto e así destacar o valor do seus textos e
influencia.
Os contidos que máis lle chaman a atención ós estudantes son os poemas con
mensaxe reivindicativa, en especial a lectura feminista que se fai dalgúns deles,
cualificando moitos como brillantes e incendiarios. Marabíllanse coa enteireza dunha
muller que, ademais de non sentirse respectada por algúns dos seus coetáneos, tiña
a dobre pexa de ser muller e escribir en galego.
Moitos poemas gozan de gran aceptación entre o alumnado, como por exemplo
a «Alborada» que está polo final de Cantares Gallegos, magnífico colofón simbólico
do Rexurdimento, dun novo día para o galego e para Galicia. Con isto o alumnado
decátase de que Rosalía non é unha poeta que só vive da espontaneidade das musas
ou que é irreflexiva e puramente emocional. Entenden que Rosalía ó escribir é moi
metódica e reflexiva, que tralo aparente folclorismo dalgúns poemas agóchase algo
máis. Comprenden a importancia e excepcionalidade da súa obra. Sobre todas estas
cousas, destaca o testemuño de Petra Banković, alumna de galego que está agora no
mestrado e que viaxou varias veces a Galicia:
«Non creo que Rosalía sexa unha muller feble como dis que se conta ou contou
en Galicia, Rosalía debeu ser moi forte e cabezona para facer o que fixo. Aquí, de
entrada, sorpréndenos moito; as mulleres non son nada. Ela alí o é todo, é a escritora
máis importante, por enriba de todo, en Galicia. Como unha muller ía ser un
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símbolo de tantas cousas? Que ata se venden camisetas, chapas e pegatinas dela. Sae
en tódolos sitios!
A importancia de Rosalía vai máis alá da propia poesía, ela é revolucionaria.
Ademais naquela época, muller e galega. Ten que haber máis mulleres así, máis xente
como ela. De non seguir así, haberá cousas que nunca cambiarán. En Galicia a xente
non sabe o que ten, penso que a maioría da xente non é consciente da extensión da
súa mensaxe, da súa defensa da muller, dos débiles, do galego. Penso que a xente
en Galicia non se dá conta ou non se lle di ben a verdade. Saben que é importante,
como por inercia por que llo dixeron sen máis, pero realmente non se sabe ata que
punto ou ata onde chega Rosalía, iso parece que non interesa. Non pode ser que eu
en Croacia o saiba e alguén en Galicia pense que só sabe chorar ou cantar á natureza.
En certo modo enténdoo, por exemplo “A Xustiza pola man”: un poema así hoxe
en día en Croacia, onde unha muller ve como a xustiza dos homes e a de deus non
funciona (co importante que é deus aquí) sería bastante, digamos, molesto. Por iso
entendo que se tente suavizar a Rosalía, xa que é incómoda. E isto hoxe, antes sería
peor. Por iso Rosalía segue sendo actual e universal. Hoxe en día, Rosalía en moitos
sitios e en moitos sectores da sociedade de aquí, para algunhas mentes, sería algo
blasfemo, molesto, dirían que Rosalía é demasiado rebelde».
Ademais do dito, a presenza de Rosalía non só se cingue ás aulas: en febreiro
tradúcese obra súa ó croata e grávase para homenaxeala no seu día (alén doutras
actividades esporádicas extracurriculares de poesía, feminismo ou literatura) ou
cando temos calquera actividade cun convidado, dun xeito ou outro acaba saíndo.
Por exemplo, no ano 2018 recibímo-las visitas de Gonzalo Vázquez (profesor de
socioloxía da moda na Sorbona e exlector de galego en París) que veu falar da historia
da moda en Galicia e a súa relación con outras artes; o poeta e tradutor Isaac Xubín
que deu recitais e conferencias; o cantante, poeta e mestre Leo Campos quen tamén
deu recitais-concertos e unha conferencia e o cantante de Dakidarría, Gabriel Reigosa
o cal deu un concerto no magosto. En tódalas visitas tarde ou cedo deuse a presenza
de Rosalía: para falar da comida galega nos seus poemas, do oficio das costureiras e
outras relacións coa roupa, coa emigración, no folclore, no feminismo, escoitaron en
vivo poemas dela ou versións en cancións etc. Os alumnos advirten abraiados que a
veces semella que Rosalía é omnipresente, cando estudan a súa obra compréndeno.
Para rematar, simplemente dicir que nós, dende Zadar, tentamos coa nosa
modesta contribución facerlle xustiza á súa obra e legado. Ademais, sumámonos ó
chamamento que se fixo no número un desta revista. Onde, Xaquín López González,
lector en Barcelona, animaba a retoma-la iniciativa de montar un ente que dirixa,
organice e coordine as accións da política cultural galega no exterior. Ente que lle
acaería ben o nome de Instituto Rosalía de Castro. Nós tamén cuestionamos o funcionamento do modelo actual e aproveitamos para facer aquí patente a necesidade
de mudar moitos aspectos neste eido e ser máis eficaces e colaborativos.

