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Sen agardar a Murguía.
Carta inédita de Rosalía de Castro
a José Villaamil

FOLLAS NOVAS

REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS

Nº4  ·  2019

ARTIGO



RESUMO

O artigo dá a coñecer unha carta inédita de Rosalía de Castro 
dirixida a José Villaamil que se sitúa por volta de 1865 en 
Compostela. Ademais das cuestións asociadas ás relacións 
epistolares da nosa autora, a carta lévanos a indagar de novo 
nas relacións entre Rosalía, o teatro e o Liceo de la Juventud, 
máis prolongadas do que se supuña, e a reparar no teatro 
da Compostela de mediados da década de 1860. Por último, 
a partir da resposta da autora, examínase a polémica social 
e política, con implicacións literarias que aquí se poñen en 
relación con Rosalía e Pardo Bazán, sobre o uso de mantilla ou 
sombreiro nos teatros.

ABSTRACT

This article releases an unknown letter from Rosalía de 
Castro addressed to José Villaamil circa 1865 in Santiago de 
Compostela. Apart from the matters related to the epistolary 
relations of our author, this letter leads us to take a closer look 
at Rosalía’s ties to drama and Liceo de la Juventud, that lasted 
more than we had supposed, and to pay attention to the drama in 
the middle of the 1860s in Compostela. Lastly, from the author’s 
reply, we study the social and political controversy about the use 
of mantilla or hat at theatres, with literary implications related to 
Rosalía and Emilia Pardo Bazán.

PALABRAS CHAVE
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Da carta que hoxe ve a luz da edición foinos facilitada unha copia dixital, que procede dos 
fondos documentais da familia descendente de José Villaamil y Castro, por Pablo Carou 
Barros. Trátase dun texto manuscrito polas dúas caras dunha cuartilla (21,5x14), con 
caligraf ía clara e asinado por Rosalía de Castro (Rosalía Castro de Murguía). Nin a au-
tenticidade da carta nin a atribución á nosa autora nos merecen ningún tipo de dúbidas. 
Está encabezada por unha anotación que non é da escritora e quere levar á presenteira 
do documento a autoría para póla de relevo e identificala convenientemente: “Castro 
(Rosalía)”. Tal e como nos asegura Xosé Luís Axeitos, grande experto na correspondencia 
de Manuel Murguía, a letra é de José Villaamil y Castro. A extensión da carta é breve, 
especialmente se temos en contra o corpo grande que Rosalía lle dá á súa letra. A conti-
nuación transcribimos o documento, respectando os seus pormenores gráficos orixinais, 
e reproducimos a súa copia dixital.

Castro (Rosalía)

Muy Sr. mio: 

Murguia no está en casa y me tomo la libertad de contestar 
á la atenta de V, diciéndole que aun que no voy nunca al teatro 
tengo entendido que en esta poblacion se estila mas ir a cuerpo que 
con sombrero o mantilla, ya sea a palco o luneta aun cuando en una 
forastera todo esta admitido.

Tan pronto venga Murguia que no debe tardar, le hare 
presente la atención de V. y el le dará en persona las gracias y la 
respuesta.

Tengo la satisfaccion de ofrecerme con esto su servidora
y de demostrarle mi sentimiento, por no haber podido visitar á su 
apreciable Señora a quien se servira hacer presente mis respetos, 
contando V a si mismo con una servidora y amiga.

Q B S M

Rosalia Castro de Murguia





Reprodución
da segunda 
páxina da carta
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A cronoloxía
Se seguimos a correspondencia pasiva de Manuel Murguía a través da edición de Xosé 
Luís Axeitos e Xosé Ramón Barreiro, observamos que o seu intercambio epistolar con 
José Villaamil y Castro é intenso no período que abarca os anos 1865, 1866 e 1867 (un 
total de 32 cartas), que é onde cremos nós que cómpre encadrar este texto de Rosalía 
de Castro. Dese intercambio dedúcese moi claramente a dimensión colaborativa da súa 
amigable relación. Pero este fluxo epistolar decae notoriamente a partir de xaneiro de 
1868, momento no que se inicia un novo período do seu contacto epistolar. Na edición 
de Barreiro e Axeitos atopamos só un total de 4 cartas nos anos 1868, 1873 e 1874. Son 
cartas ademais de pouca incidencia no intercambio e colaboración. Por exemplo, na de 
1874, moi concisa, Villaamil dálle a Murguía o pésame pola morte do pai. Para explica-la 
causa desta significativa mingua podemos botar man das palabras de Xosé Ramón Ba-
rreiro a propósito do Certame Literario de Pontevedra sobre o foro e a súa historia que 
se celebra en agosto de 1883 e no que participan precisamente Manuel Murguía e José 
Villaamil y Castro (Barreiro 2012, 429):

O xurado, reunido en Pontevedra o 18 de agosto de 1883, decidiu concederlle o primeiro 
premio a Murgía e un accésit a Villaamil. Os dous foran amigos pero agora estaban bastante 
distanciados porque Villaamil, tamén facultativo, non apoiara a Murguía nas súas reivindica-
cións como funcionario.

De tódolos xeitos, Villaamil escribíralle unha carta de felicitación o 26 de decembro 
de 1868, moi breve ó saber que foi “colocado” no Arquivo de Simancas (Barreiro e Axei-
tos 2003, 69). Efectivamente, Manuel Murguía tomara posesión a primeiros dese mes, o 
día 5 (Barreiro 2012, 335). Finalmente, ademais das cartas editadas, no arquivo da RAG 
figuran dúas cartas máis, de xaneiro de 1870 e de outubro de 1896, que non engaden nada 
relevante para o que aquí interesa e que van ser incorporadas ó volume IV da correspon-
dencia de Murguía, de próxima aparición. 

O contexto epistolar deste novo texto autógrafo e inédito de Rosalía de Castro cóm-
pre buscalo pois no período 1865-1868. Dentro do mesmo observamos que a correspon-
dencia é especialmente frecuente en novembro e decembro de 1866, con catro cartas 
cada mes. Son cartas que certifican a  intensa colaboración e intercambio en diferentes 
aspectos, con confrontación e mesmo polémicas incluídas: arte, historia, arqueoloxía, 
heráldica...

As alusións ás relacións entre os respectivos casais comezan na primeira carta co-
ñecida desta correspondencia. O 19 de marzo de 1865 Villaamil indícalle a Murguía que 
o visitará coa súa muller, deducimos que en Santiago, aproveitando que é Semana Santa, 
días nos que pensa estudar diferentes aspectos históricos e artísticos sobre todo da cate-
dral (Barreiro e Axeitos 2003, 282): 
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En la próxima semana espero en contrarme en esa ciudad y pasar en ella toda la santa. Tendré 
el mayor gusto de ver a U. y aun espero que me sea de alguna utilidad en lo que pienso hacer. 
No puedo decir a U. donde iré a dar con mis huesos y los de mi mujer; pero sí que en la cate-
dral pasaré la mayor parte del día.

Esta visita e o encontro, polo menos entre Villaamil e Murguía, podemos confirma-
los na carta do 13 de xullo dese mesmo ano, asinada en Mondoñedo (Barreiro e Axeitos 
2003, 310): “Mi querido amigo: hoy hace ocho días que regresé a esta su casa, después de 
haber ido dos veces a Madrid desde que vi a U. en Santiago”.

Un ano despois, a partir do 20 de maio de 1866, as relacións entre as parellas apare-
cen de xeito explícito nos cumprimentos. Tanto Rosalía como Carmen (María del Car-
men Eduviges Santiso Cora) figuran sempre ou case sempre nas salutacións de despedida 
(Barreiro e Axeitos 2003, 392, 396, 400, 420, 425, 441, 442, 443, 446, 454, 458, 459, 473, 
495, 504): “Afectos a Rosalía y para todos ustedes de Carmen incluso a su compañera Ale-
jandra” o 20 de maio; “Mis afectos a Rosalía y de Carmen” o 26 de maio; con esa mesma 
expresión o 9 de xuño; “Afectos de Carmen y especialmente a Rosalía” o 9 de agosto; “A 
los pies de Rosalía, recuerdos a Carmen” o 29 de agosto; “nuestros recuerdos a Rosalía y 
U. recíbalos de Carmen” o 6 de novembro; “A Rosalía (c.p.b.) mis recuerdos para U.U. de 
Carmen” o 10 de novembro; “afectos a Rosalía” o 14 de novembro; “A Rosalía mis finos 
recuerdos, recíbanlo U.U. de Carmen” o 17 dese mesmo mes; “A Rosalía cuanto U. quiera 
afectos de Carmen” o 3 de decembro; “A Rosalía mis recuerdos, recíbanlos U.U. de Car-
men” o 20 de decembro; “Nada más se me ocurre felicísimos por Navidad y año nuevo; 
a Rosalía (c.P.b.) mis recuerdos, U. recuerdos de Carmen” o 26; “Mis recuerdos a Rosalía 
recíbanlos U.U. de Carmen” ó día seguinte; o 21 de xaneiro de 1867 Villaamil dálle conta 
a Murguía do nacemento da primeira filla do matrimonio, Petra Juaquina: “Carmen dio 
a luz unha niña con toda felicidad”; “Recuerdos a Rosalía, recíbanlos U.U. de Carmen” o 
22 de marzo; “A Rosalía mis recuerdos, recíbanlos U.U. de Carmen” o 9 de abril. A partir 
desta carta as salutacións de cumprimento desaparecen. Da seguinte, que é do 27 de maio 
dese ano de 1867, á última das editadas, que é do 5 de decembro de 1874, un total de 17 
cartas, Rosalía e Carmen desaparecen do texto das misivas. Tamén se conserva unha 
carta moi posterior, do 16 de outubro de 1896, pero nesa altura xa Carmen e Rosalía, as 
respectivas esposas, estaban mortas.

O texto autógrafo que agora coñecemos cómpre asocialo a outras cartas da parella 
Murguía - Castro nas que se reflectían cumprimentos similares que ían vinculados a 
relacións persoais da parella, como son do caso nesta época as cartas de Narciso Pérez 
Reoyo, Ramón del Valle, Juan Manuel Paz e Ventura Ruiz de Aguilera entre outros; non 
así de, por exemplo, Víctor López Seoane. En todo caso este texto só pode encadrarse 
cronoloxicamente nun contexto de relacións coma o que se describe nese período que 
vai de maio de 1866 a abril de 1867 e que se anuncia xa na primeira das cartas, o 19 de 
marzo de 1865. A aparición dos cumprimentos nos que se inclúen Rosalía e Carmen pa-
récenos de relevo para a localización cronolóxica, pero non determinante. Non se pode 
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excluír que a resposta de Rosalía sexa de 1865, da viaxe a Compostela que pola semana 
santa dese ano realizaron efectivamente Villaamil e sa súa dona: cabe perfectamente a 
posibilidade de que se dese este intercambio epistolar sen un coñecemento persoal e este 
tivese lugar ó ano seguinte, cando os cumprimentos se estenden ás parellas respectivas. 
De feito a propia Rosalía de Castro pide desculpas por “por no haber podido visitar á su 
apreciable Señora”, algo que, como explicaremos, só ten sentido se situamos a ámbalas 
parellas en Santiago.

En Compostela, “esta población”.
Tódalas cartas deste período enviadas por Villaamil a Murguía están asinadas en 

Mondoñedo, lugar de residencia habitual da súa familia ata que en 1873 se vai de Gali-
cia e acaba residindo en Madrid, como nos conta nestas mesmas páxinas Pablo Carou 
Barros. Polo tanto, entre maio de 1866 e abril de 1867 e xa antes desde marzo de 1865, 
as cartas procedentes de Mondoñedo tiñan como destino Compostela. Era en Santiago 
onde Rosalía e Murguía residían nestes anos, polo que parece claro que “esta población”, 
como di no seu texto a nosa autora, é Compostela, e que foi aquí onde probablemente se 
coñeceron as parellas e estableceron algún tipo de relación persoal. Esa mesma expresión 
referíndose a onde vive está tamén presente na carta que lle envía a Waldo Álvarez Insúa, 
asinada en Padrón o 4 de febreiro de 1884. Dise aí: “mi antiguo amigo, señor don Ángel 
Baltar, alcalde de esta población”.

Se seguimos a Bouza Brey, estrela nunca apagada na bibliograf ía rosaliana, Rosalía 
vivía con Murguía, Alejandra, Teresa de Castro e a madriña María Martínez na Rúa do 
Vilar. Despois da morte da nai de Rosalía a familia foi morar á casa de López Ferreiro na 
rúa do Mercado Vello, hoxe Praza da Universidade, aínda en 1862. De aquí mudáronse 
posteriormente á rúa de Callobre, moi próxima, onde Bouza Brey sitúa a familia en 1867. 
Pero esta mudanza debeu producirse xa en 1866 segundo se deduce da carta que lle envía 
Narciso Pérez Reoyo o 26 de agosto a Murguía (Barreiro e Axeitos 2003, 424):

Mi querido amigo: en los cortos momentos que a mi regreso de Cuntis me he detenido en 
Santiago fui a ver a U. y tuve el sentimiento de no conseguirlo, porque la casa estaba en repa-
ración y nadie supo darme noticia de la nueva morada de U., así es que llegué a pensar si con 
su Sra. e hija habría U. salido a algún puerto de mar según acostumbra algunos años.

Por outras cartas posteriores do propio Narciso Pérez Reoyo e de Justo Gayoso (Ba-
rreiro e Axeitos 2003, 428 e 429) sabemos que neses días de verán a familia fora ás augas 
a Caldas, un lugar frecuentado pola nosa autora. Polo tanto, é moi probable que en agosto 
de 1866 xa a familia non vivise na Praza da Universidade por causa das obras que se fa-
cían na casa onde tiñan o seu domicilio e que ó volveren de Caldas se instalasen moi per-
to, na rúa Callobre. Será na casa desta rúa onde naza Aura, a segunda filla do matrimonio, 
en decembro de 1868, xusto cando Murguía toma posesión da súa praza en Simancas, e 
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a onde se desprazará Rosalía moi pouco tempo despois para iniciaren unha volta máis do 
seu remuíño vital. 

Son estes anos moi fecundos literariamente para a parella. Manuel Murguía publica 
os dous primeiros tomos da súa Historia de Galicia (1865 e 1866). Pola súa banda, Rosalía 
de Castro publicara en 1863 A mi madre e Cantares gallegos e en 1864 “Contos da miña 
terra”, ano no que escribe tamén “El Codio”. De 1866 son “Las literatas. Carta a Eduarda”, 
“El cadiceño” e Ruínas e de 1867 é El caballero de las botas azules. Trátase do período 
tamén de estreita vinculación da parella co editor lugués Soto Freire.

O domingo de Pascua de 1865 cadrou no 16 de abril. Polo tanto, podería esa primei-
ra carta conservada aludir á viaxe que favorecería o encontro dos matrimonios, ou polo 
menos a presenza en Compostela a un tempo das dúas parellas. Pero, como vimos, na 
correspondencia de Villaamil con Murguía os cumprimentos con Rosalía e Carmen non 
aparecen ata o ano seguinte. En 1886 o domingo de Pascua cadrou o primeiro de abril e a 
carta que conservamos cos primeiros cumprimentos é do 20 de maio. 

Sexa como for, independentemente do domicilio ó que ía dirixida a carta de Villaa-
mil que responde Rosalía, ou a data concreta da carta, o que parece non admitir dúbida 
é que “esta población” é Santiago. 

Sen agardar a Murguía
Por outro lado, fose na Semana Santa de 1865 ou na de 1866, parécenos claro que a 

carta enviada por Rosalía vai dirixida a un Villaamil que está no mesmo Santiago. Para 
referirse á propia cidade a autora non di o seu nome, escolle “esta población”, forma que 
dalgún xeito sitúa a cidade no mesmo contexto de emisor e receptor. Por outro lado, a 
inmediatez conque a nosa autora responde, sen agardar a Murguía (“Murguia no está en 
casa y me tomo la libertad de contestar á la atenta de V.”), só pode entenderse se o correo 
vai chegar ó seu destinatario de xeito tamén inmediato. Esta inmediatez é a que está 
tamén detrás do feito de que Murguía “le dará en persona las gracias y la respuesta”. Se 
esta comunicación é “en persona”, supomos que ámbolos amigos están o suficientemente 
próximos como para poder facelo. Finalmente tamén nos parece que encaixa nesta lóxica 
o feito de que Rosalía se desculpe “por no haber podido visitar á su apreciable Señora”. 
Entendemos que se trata de visitala e cumprimentala na propia residencia temporal en 
Compostela. 

En realidade, segundo cremos, o que fai Rosalía de Castro coa súa resposta é emitir 
un xesto de cordialidade. Aínda que ela non fose interpelada directamente, como Mur-
guía non está na casa, “me tomo la libertad de contestar á la atenta de V.”. A natureza da 
interpelación que recibe Murguía e que contesta Rosalía, aínda que non o pareza, non é 
propia ou exclusivamente “feminina”, como veremos, aínda que afecte a vestimenta e a 
moda referida á muller. Cremos que Rosalía, de paso que contesta con amabilidade sobre 
esta interpelación, aproveita para mostrarlle os seus cumprimentos á parella de amigos, 
o que inclúe a desculpa por non visitar a Carmen . 
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En realidade a relación de amizade dáse entre Murguía e Villaamil e deducimos que 
na carta que orixina esta contestación había máis temas có desta interpelación. Non cre-
mos que se trate, por outro lado, de ningún tipo de subordinación nin tampouco de in-
tromisión da nosa autora nas relacións do seu home. Descoñecemos infelizmente a maior 
parte do caudal epistolar da nosa autora, que intuímos ben rico, sobre todo se temos en 
conta o seu hábil manexo do código epistolar nas probas de que dispomos. Pero estas 
poucas mostras que a día de hoxe podemos consultar indican que Rosalía ten a súa parti-
cular correspondencia e o seu círculo de amizades, aínda que loxicamente ese círculo fose 
en boa parte común co de Murguía. E aínda así está moi clara segundo a nosa opinión a 
súa autonomía na relación con, pomos por caso, Eduardo Pondal (Manuel Ferreiro 2017). 
Na propia correspondencia conservada de Murguía e editada por Xosé Ramón Barreiro e 
Xosé Luís Axeitos tamén achamos correspondencia pasiva perfectamente autónoma de 
Rosalía de Castro, como a referida a Soto Freire, o seu editor naqueles mesmos anos en 
que, segundo a nosa opinión, cómpre encadrar esta carta.

Outra vez Rosalía, o teatro e o Liceo de la Juventud.
“No voy nunca al teatro”. Se deducimos pola carta que o interese de José Villaamil e 

da súa muller María del Carmen Santiso era o de ir ó teatro, podemos preguntarnos en 
primeiro lugar: teatro, que teatro? O teatro ó que fai referencia implícita o texto non pode 
ser outro có Teatro Principal de Santiago. Non hai outra posible conclusión se seguimos a 
Jesús Ángel Sánchez García e a súa La arquitectura teatral en Galicia (1997). Podía haber 
e había salóns habilitados para teatro ou teatriños coma o do Liceo de la Juventud, pero 
o único recinto que podía recibir o nome de teatro durante o século XIX era o Principal. 
E aínda que non se diga en ningures, tivo por forza que ser no Teatro Principal de Com-
postela, aínda hoxe activo, onde Rosalía interpretou o seu derradeiro papel como actriz, 
cuestión da que máis adiante falaremos.

Obra de Manuel de Prado e inaugurado a primeiros de 1841, a súa fachada, adaptada 
ó contexto arquitectónico da Rúa Nova e perfectamente integrada desde o punto de vista 
urbanístico, permanece inalterada a día de hoxe, pero si foron modificados diferentes 
elementos interiores orixinais despois de varias intervencións de distinta envergadura, 
algunha delas derivadas da súa adaptación a cinematógrafo a primeiros do século XX. En 
1860 ou 1865/66 o seu estado e aspecto era o mesmo có da súa inauguración en 1841, se 
seguimos a Sánchez García (1997, 253), que nos indica que as primeiras reformas, máis 
ben decorativas e de mantemento, son de 1875. Tanto os diferentes andares destinados 
ás localidades de palco, como aquelas de luneta (cadeiras de brazo), é dicir, da platea ou 
patio de butacas, estaban organizadas nunha planta elíptica truncada só no escenario, 
aínda hoxe en parte mantida, e para atender ás mellores condicións acústicas e visuais. 
Na súa distribución primitiva, tamén incluía na platea un pequeno espazo para especta-
dores de pé. O seu aforo total oscilaba entre os 650 e os 700 espectadores, un número que 
Sánchez García (1997, 250) consideraba excesivo tendo en conta o estreito que resultaba 
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o solar en que se edificaba. O feito de que na actualidade o aforo sexa de 434 tamén é un 
indicador que apunta moi claramente ó mesmo. Polos datos que atopamos en La Joven 
Galicia con referencia ó recadado nas funcións benéficas para os soldados de África de 
1860, puidemos contabilizar por volta das mil entradas na primeira función e máis de 
setecentas na segunda, a de Rosalía. En todo caso, o Teatro Principal de Santiago foi con-
siderado xa naquel tempo, pola súa arquitectura e a súa decoración interior da sala, un 
teatro fermoso e moi de xeito.

Era a Semana Santa, segundo cremos, o momento concreto da viaxe a Compostela 
do matrimonio mindoniense, un tempo de teatro no que se estreaban pezas. La Joven 
Galicia convida ós seus lectores de abril de 1860 a acudiren ó teatro nesas datas:

  
Se halla ya en esta ciudad una compañia dramática, procedente de Ferrol, que va á actuar en 
este teatro en la temporada que empezará en las próximas pascuas. Deseamos que el público 
corresponda á sus deseos y acoja sus trabajos con benevolencia.

 
Grazas ó suplemento Semana Santa en Santiago de El Diario de 1865, podemos 

saber a carteleira que tería ó seu dispor unha espectadora coma María del Carmen Edu-
viges Santiso Cora, muller de Francisco Villaamil, no caso de que a carta de Rosalía se 
situase cronoloxicamente nestas datas. A publicación, a cargo de Félix Moreno Astray, 
coma outras deste tempo en Compostela, comenta as actividades relixiosas e cívicas para 
conmemorar a Semana Santa, entre as que destaca o teatro. Grazas a ela sabemos tamén 
que hai un novo liceo con actividades culturais, como é o Liceo de Artesanos, que inau-
gura a súa actividade teatral o Domingo de Resurrección con Una nave sin piloto. O luns 
de Pascua os alumnos do colexio de Federico Fernández Calvete representaron Cenar a 
tambor batiente, Acertar por carambola e El diablo cojuelo e tamén o alumnado de pri-
meira e segunda ensinanza do Colexio de Román Torres, que realizaron a súa función e 
declamaron varios poemas. Como pode observarse, había importante actividade teatral 
en Compostela arredor da Semana Santa, pero toda a aquí descrita é a cargo de afeccio-
nados e escolares, e a destes desenvolta maiormente en salóns adaptados que despois de 
ofreceren teatro, música e declamación axiña son arranxados para un baile.

“No voy nunca al teatro”. Pode chama-la atención que Rosalía afirme tan categorica-
mente que nunca vai ó teatro cando fora actriz e autora de polo menos unha peza dramá-
tica de título Romana, xa rematada nestes anos se seguimos o Diccionario de escritores 
gallegos de Murguía (1862, 149). Os camiños da investigación biográfica sobre a relación 
de Rosalía co teatro desde o Liceo de la Juventud, abertos de xeito pioneiro por Bouza 
Brey e logo continuados fecundamente por Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, demostraron 
a intensa vinculación da nosa autora coa arte dramática. Sabíase por fontes orais, reco-
llidas por González Besada (1916, 36 e n. 27) ou Carré Aldao (1927, 53-54), que Rosalía 
participara das actividades teatrais do Liceo de la Juventud e mesmo fora actriz de éxito, 
para o que se aducía a súa interpretación do papel protagonista de Rosmunda (1839) de 
Gil y Zárate. Bouza Brey (1955) documenta que Rosalía nos anos 1855 e 1856 vive con 
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súa nai onde tiña a súa sede o Liceo de la Juventud, no ex-convento de San Agustín, en 
dependencias dos monxes que despois da Desamortización se lle alugaban ós particula-
res, algo que facilitaría non só a súa participación xeral nas actividades do Liceo, senón 
que principalmente as do xénero dramático. Posteriormente Victoria Álvarez (2000) do-
cumenta a presenza de Rosalía de Castro en seis obras teatrais do Liceo, maiormente 
comedias, con diferentes papeis, incluído o protagonista. Ela formaba parte da Sección 
de Declamación e era unha das actrices máis destacadas. Todo o anterior tivo importan-
tes repercusións na configuración que temos tanto da imaxe da moza Rosalía, como da 
dimensión teatral e da importante literatura dialóxica da escritora. Desde Bouza Brey e 
antes xa se interpretaba a viaxe a Madrid coma unha viaxe, polo menos en parte, inducida 
pola actividade e a formación teatral da nosa autora, algo que a levaría tamén á creación 
dramática, como demostraría a peza Romana, hoxe perdida, e que Victoria Álvarez vin-
cula ó proverbio dramático estilo Feuillet. E á volta de Madrid, en 1860, aínda Rosalía foi 
en Compostela reclamada como actriz para unha función a beneficio dos soldados feri-
dos na Guerra de África (Victoriano García Martí, 1947; Borobó, 1961; Carballo Calero, 
1973). O 31 de xaneiro dese ano de 1860, na segunda das funcións, Rosalía volveu ser 
aclamada polo seu talento na interpretación dramática, como certifica La joven Galicia 
no seu número do 5 de febreiro ó face-la crónica da velada. 

Daquela, como entender ou interpretar ese “no voy nunca al teatro”? A propia Vic-
toria Álvarez Ruiz de Ojeda (2000, 38) aventuraba esta posibilidade despois da actuación 
coñecida de 1860: “Despois desta data, é improbable que Rosalía volvese a un teatro, 
nin sequera como espectadora”. Para argumentalo aduce un texto de Murguía, ó que lle 
atribúe un claro condicionamento: “Teñamos en conta que ó marido da escritora non lle 
interesaba o teatro e non pisou unha sala despois da súa etapa xuvenil en Madrid”. E aí 
cítase a carta de Murguía a Antonio Rey Soto de 1918 (Álvarez de Ojeda 2000, 38): 

 
Yo no fui nunca, ni soy, aficionado a las representaciones escénicas, ni por lo tanto me creo 
apto para juzgar debidamente de su importancia y valor literario. Puedo además asegurarle 
que pasa de cincuenta años ¡medio siglo! que no traspaso las puertas de ningún teatro, a no 
ser el del Real de Madrid, por esencia, como V. sabe, lírico, y por lo tanto sin valor para el caso.

O capítulo de “Ignotus” de Los precursores (1885), publicado moito antes por Mur-
guía como “Un artista” en El Album del Miño (1858), que acaba falando de música e fame 
na Compostela de 1853, nace a partir da asistencia ó teatro dunha parella detrás da cal 
están sen dúbida os nosos autores mozos no Madrid de 1857 e 1858. Os dous están fas-
cinados por Dalila (1857), de Octave Feuillet, “drama, al que conocíamos de antemano, 
yo por el Proverbio, tu por lo que de él te había hablado” (Murguía 1885, 262). De feito, 
Rosalía subtitula Romana, a súa peza teatral perdida, como Proverbio, en relación ó mes-
mo subxénero dramático. 

Non cremos que Rosalía deixase de ir ó teatro inducida por Murguía, como deduce e 
apunta María Victoria Álvarez. O que nos parece moito máis probable é que nin a Rosalía 
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nin a Murguía lle interesase o teatro que se representaba en Compostela, ese mesmo no 
que ela chega a participar como actriz en 1860 e antes na Sección de Declamación do 
Liceo de la Juventud. 

Unha lectura máis demorada da primeira época de La Joven Galicia, que vai de xa-
neiro a xuño de 1860 e que agora é accesible grazas á edición facsímile desta publicación 
compostelá dirixida por Margarita Santos Zas (2002), permítenos puntualizar algún dos 
detalles expostos en estudos anteriores e tamén os que achega Ruiz de Ojeda (2000), que 
probablemente non puido acceder á colección completa dos números da revista. Efec-
tivamente, La joven Galicia era periódico dominical subtitulado Revista de instrucción 
pública, ciencias, literatura y bellas artes, vinculado ó mundo universitario e dirixido 
polo catalán José Planellas Giralt. Recolleu algunha publicación de Pondal, de Luís Rodrí-
guez Seoane e outros, aínda que nunca en galego, e polemizou con El Miño sobre arte, a 
consecuencia do cal reproduciu un artigo de Murguía a instancias deste. La Joven Galicia 
participa, practicamente desde que sae á rúa o primeiro de xaneiro de 1860, do entu-
siasmo patriótico español que provoca a Guerra de África, celebra a tomada de Tetuán 
e dá lóxica conta das funcións teatrais que se celebran a beneficio dos soldados españois 
feridos da guerra. No número do 17 de xaneiro, na “Crónica” asinada por El Estudiante e 
no ton desenfadado xeral e ás veces satírico que teñen este tipo de textos procedentes da 
pluma de José Domínguez Izquierdo, igual cós asinados por O Morcego, encontramos, 
nos termos que o tema merecía e antes de falar do camiño de ferro a Padrón, o anuncio 
da función benéfica, 

que, si grandes é inesperados obstáculos no se presentan, se llevará á efecto, en beneficio de 
los heridos que resulten en nuestro valiente ejército espedicionario, y que tan acreedores se 
hacen á nuestro reconocimiento, escribiendo con su sangre brillantes páginas para nuestra 
historia nacional.

Indícase un pouco máis adiante:

Los estudiantes, llenos del entusiasmo propio de los pocos años y firmes en su propósito 
de llevar adelante un pensamiento tan noble, están haciendo esfuerzos heróicos, felizmen-
te coronados ya, con tener organizada una variada función, con probabilidades de poderla 
anunciar para el día 23 del corriente, gracias á la amabilidad de algunas, muy pocas, Señoritas 
de la poblacion, á las que nunca se podrá pagar que se hayan prestado á contribuir á un tan 
filantrópico objeto.

Efectivamente, como Victoria Álvarez (2000, 33) dixera, “a Compostela do século 
XIX non recibiría como algo desexable que unha rapaza formase parte dun grupo teatral”, 
así que tanto Josefa Fernández Guerra de Otero, na primeira das funcións, coma Rosalía 
Castro de Murguía na segunda, foron aclamadas polo público e colmadas de presentes. 
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As dúas funcións foron organizadas polo “cuerpo escolar” e con efecto a primeira delas 
tivo lugar o luns 23 de xaneiro e a segunda o 31 de xaneiro. Coa crónica das dúas funcións 
acompáñase o detalle de ingresos recadados coa venda de entradas e mailas doazóns. A 
primeira foi máis concorrida e xuntáronse 5.900 reais, mentres que na segunda 4.500. 
Nas crónicas faise descrición dos enfeites para a ocasión que vestían o teatro. Este é o 
caso da primeira función (La Joven Galicia, 29.01.1860, 39):

Una magnífica greca de mirtos entretegidos con frescas camelias rodeaba los palcos principa-
les, en que estaban escritos con doradas letras los nombres de los ilustres generales de nuestro 
valiente ejército. A la entrada del foro lucían las banderas españolas, entre las cuales se leían 
los memorables nombres de nuestra historia moderna: Castillejos, Serrallo, y en la puerta del 
teatro, en su hermoso tarnsparente [sic] se leia:

Al valiente ejército de África
El cuerpo escolar santiagués.

Despois da función tamén se fala de lectura de poemas e cantos de himnos que re-
matan con vítores e vivas. Este era o ambiente. Tamén se fai especial gabanza das dúas 
actrices, como se dixo, singularmente no caso de Josefa Fernández Guerra de Otero,

que haciéndose superior á necias preocupaciones, y comprendiendo su noble corazón lo lau-
dable del fin que los escolares se proponían, ha dado una prueba de su laudable talento artís-
tico desempeñando en Traidor, inconfeso y mártir el dif ícil papel de Aura, con su inimitable 
maestría, haciéndose así acreedora á la gratitud eterna de todos los escolares y de todos los 
corazones generosos.
Aplaudida varias veces con entusiasmo, fue por fin llamada al foro, donde le arrojaron palo-
mas, varias coronas y se leyeron dos poesías, la una del señor Mosquera Montes y la otra de 
mi mejor amigo y compañero de esta redacción D. Guillermo Alonso.

Asina a crónica O Morcego, que é o propio Guillermo Alonso, quen anuncia a fun-
ción do seguinte martes, na que intervén como actriz Rosalía de Castro. A crónica desta 
segunda función, que foi dada a coñecer por Borobó (1961), aparece en La Joven Galicia 
do 5 de febreiro, de novo asinada por O Morcego:

La autora de la “Hija del mar”, la notable escritora gallega, ha dado en la noche del martes 
una cumplida prueba de su talento artístico, que el público ha sabido apreciar con repetidos 
aplausos, llamándola al final al foro, a donde se le arrojaron palomas, coronas, y se leyeron un 
bellísimo soneto del joven señor Paz y una composición del Sr. Seijas, que fue unanimemente 
aplaudida. 

Leyéronse también otra notable composición del señor Castro Pita, que se repartió im-
presa, y otra del Sr. Alonso.
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Conservamos o soneto impreso, que descubrira García Martí (1977), aínda que 
errando na data, e o programa da función, publicado por Carballo Calero (1973), quen lle 
atribúe o soneto a Paz Novoa, o futuro defensor de Curros Enríquez na primeira instan-
cia (1880), e publica copia dos dous documentos. Temos que engadir, aínda que só sexa 
unha curiosidade, que esta crónica complétase co cómputo de ingresos e agradecemen-
tos. Neste último capítulo aparece Juan Palmeiro, pai de Manuel Palmeiro, a quen se lle 
atribúe a autoría do derradeiro retrato de Rosalía en que aparece coa familia na horta da 
Casa da Matanza.

Aquí cómpre advertir que polo programa sabemos que nesta función se represen-
taron Antonio de Leiva de Juan de Ariza e un xoguete cómico titulado Nuevo sistema 
conyugal, do que non consta autor. Antonio de Leiva é un drama histórico en verso de 
1849. Este tipo de teatro, asociado ó romanticismo, foi moi común durante case todo o 
século XIX.  Nuevo sistema conyugal, como reza na portada da súa edición (1855) é unha 
“comedia nueva en un acto arreglada del francés por Antonio Alverá Delgrás”. Tamén 
este tipo de pezas menores e traducidas ou en versión do francés son abundantes neste 
tempo. Trátase, pois, de obras similares ás seis que contaron coa participación de Rosalía 
de Castro na súa etapa xuvenil e que documenta Victoria Álvarez (2000): E. H. de 1850, 
¡¡Vaya un par!! de 1852, Un par de alhajas de 1852, Un dómine como hay pocos de 1849 e 
El preceptor y su mujer de 1850 son comedias de un só acto, menos esta última que é de 
dous, e finalmente La verdad en el espejo de 1851 é unha comedia histórica en verso. Hai 
un detalle non resolto en canto á interpretación de Rosalía de Castro nesta segunda fun-
ción: fixo o papel de Diana en Antonio de Leiva?, o de Enriqueta en Nuevo sistema con-
yugal?, ou os dous? A nota de La Joven Galicia acláranolo no parágrafo correspondente, 
despois das gabanzas recibidas pola actriz e das lecturas dos señores Castro Pita e Alon-
so: “cantose un himno que nos hizo recordar ciertas escenas del “Estreno de un artista” y 
terminó la función con la graciosa comedia en un acto titulada “Nuevo sistema conyugal”. 
Queda polo tanto aclarado que Rosalía interpretou o papel de Diana en Antonio de Leiva.

Pero ademais destas dúas aínda hai unha terceira función da que non tiñamos no-
ticia. Foi realizada coa mesma finalidade benéfica e desenvolvida no mesmo teatro, o 
Teatro Principal de Compostela. Trátase da que organiza o Liceo de la Juventud. Efectiva-
mente, a institución á que Rosalía estivera vinculada na súa mocidade e de cuxa Sección 
de Declamación formaba parte, aparece citada en La Joven Galicia en diferentes oca-
sións, xeralmente como entidade organizadora de actos, especialmente de bailes. Pero 
neste caso o Liceo ofrece o perfil que tiña cando Rosalía participaba das súas actividades 
antes de se marchar para Madrid en 1856, catro anos antes. A función do Liceo de la Ju-
ventud, así literalmente, se seguimos a “Crónica. Contestación que da El Estudiante á su 
amigo O Morcego” (como dixemos os dous seudónimos esconden a autoría de Guillermo 
Alonso) publicada no número do 4 de marzo, tivo lugar o sábado 25 de febreiro. Nela 
volve a adornarse o teatro “con gusto y sencillez”, con homenaxes e dedicatorias, aínda 
que o autor se queixa da iluminación. E coma nos casos anteriores non faltan as gabanzas 
da actriz principal:
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La función muy buena, como todas las que nos proporciona esa amable sociedad. Pudimos 
admirar en ella á la Srta. Doña Angustias Luces, que tantas pruebas nos ha dado de las brillan-
tes dotes que posee para la escena, y que vino esa noche a confirmar. (…) 

Pero amigo, lo que nos conmovió a todos profundamente fue el momento tierno y su-
blime en que, llamados los aficcionados á las tablas, se presentó la Sra. de Otero á tributar un 
homenaje de cariño y de admiración á su amable compañera, con una corona en la mano, que 
colocó sobre su frente, pronunciando un corto y expresivo discurso, que siento no recordar 
en esta ocasión, pues no por su brevedad carecía de bellas y elegantes formas, nin faltaba en él 
novedad y erudición. El entusiasmo del público en este momento no conoció límites y tuvie-
ron ambas damas una ovación completa. 

A actriz Angustias Luces, como nos indica Victoria Álvarez (2000), fora compañeira 
de Rosalía no Liceo de la Juventud. Ambas coincidiron, polo menos, na representación de 
dúas comedias: Un dómine como hai pocos (Angustias como Rosita e Rosalía como Julia 
de Mendoza) e El preceptor y su mujer (María e Clara, respectivamente). Viñeron despois 
os naturais poemas á actriz e os himnos. Pero nesta crónica hai outros datos para nós de 
interese, ademais do anterior. Despois de gabar o traballo de Angustias Luces, o cronista 
fala tamén de outros actores do reparto (non cita o título da obra representada) e di: 

Don Ricardo Taboada como siempre, inimitable, y sacando inmenso partido de su papel. Lo 
mismo hicieron los demas Señores que tomaron parte en la representacion. En la pieza estu-
vieron en su lugar la Srta. Doña María Carderelle y los ya mencionados.

Ricardo Taboada e Rosalía de Castro coincidiran na representación de Un par de 
alhajas de Enrique de Cisneros: el como Isidoro e ela como dona Petra,  probablemente 
caracterizada como “a vella” que segundo Carré Aldao (1927, 54) entusiasmou o públi-
co. Pero ademais estaba no cadro de actores desa obra, e polo tanto tamén da Sección 
de Declamación do Liceo de la Juventud, a mesma na que estivera Rosalía de Castro na 
súa etapa compostelá anterior a 1856, unha moza, a “Srta. María Carderelle”, que non 
pode ser outra ca María Cardarelly, que ás veces figura tamén como Carderelly. Como se 
sabe, esta moza nada en Zaragoza e que tiña en febreiro de 1860 mal 15 anos, foi unha 
fotógrafa, aínda que fugaz, de forte impacto na Compostela do seu tempo e na Galicia 
contemporánea. A súa figura e a súa obra, estudadas por Carlos Castelao (2018, 106-11), 
son de especial interese por dous motivos: foi a primeira fotógrafa muller que coñecemos 
en Galicia e foi fotógrafa de Rosalía de Castro, da que nos deixou dúas imaxes da mesma 
sesión, unha delas descuberta en 2013 e ambas situadas por Carlos Castelao arredor de 
1865. Se o vínculo establecido entre elas até o día de hoxe era o da fotograf ía, agora sa-
bemos tamén que tiñan outro e anterior, que as unía o teatro e maila común pertenza ó 
Liceo de la Juventud.

Pero se combinamos esta crónica da función do Liceo do 25 de febreiro coas an-
teriores, responsabilidade do “cuerpo escolar”, celebradas o 23 e o 31 de xaneiro, po-
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deremos observar ata que punto hai coincidencias. E non só as derivadas do formato 
e do obxectivo benéfico. Josefa Fernández Guerra de Otero, protagonista da primeira 
función, como lembramos, rendeulle cariño e admiración a Angustias Luces “su amable 
compañera”, na terceira. Tamén o 23 de xaneiro se comentaba a actuación dos actores 
de reparto:

Los Sres. Costoya, Enriquez, Tojo, Buceta, Pereira y demás que tomaron parte en la funcion 
estuvieron tambien á la altura de sus papeles y de su reputación artística. Nada, absolutamen-
te nada, se echó de menos; hasta el jóven Sr. Carames, que por primera vez salió á las tablas y 
desempeño el papel de Alguacil, estuvo oportunísimo.

Terminada la funcion leyó el Sr. Jaspe una brillante composicion á España, del joven 
poeta gallego Sr. Paz. (…) El alumno D. José Antonio Seijas recitó tambien otra entusiasta que 
arrancó unánimes aplausos.

Cantóse despues un himno, música del jóven escolar D. Gerardo Neyra y letra de D. 
Ramón Mosquera, que el público ha sabido apreciar haciendo que se repitiese y contestando 
con entusiastas vítores y vivas. Los Srs. D. Marcelino Soto y D. Felipe Neri que cantaron las 
estrofas, supieron interpretar perfectamente el pensamiento del autor.

Se temos en conta os nomes de actores e actrices que María Victoria Álvarez (2000) 
documenta, podemos entender ata que punto as coincidencias existentes entre o período 
anterior a 1856 e estas tres funcións de 1860 son relevantes para supor que as actividades 
do Liceo de la Juventud continuaban, como continuaban as representacións do seu cadro 
de actores e actrices. Na súa función de febreiro de 1860 alí os estaban, polo menos, An-
gustias Luces e Ricardo Taboada, que traballaran conxuntamente con Rosalía e seguían 
no Liceo. Pero tamén é de interese observar como se entretecían os papeis entre o Liceo 
de la Juventud e o  “cuerpo de escolares”, non só polo perfil das funcións que organiza-
ban, o teatro no que tiñan lugar e o común obxectivo benéfico. Costoya e Mosquera, que 
participan na primeira función organizada por este “cuerpo”, están documentados como 
actores do Liceo de la Juventud e coincidiron con Rosalía na representación de diferentes 
obras. Varios dos que len poemas ou cantan tamén aparecen entremesturados. E Josefa 
Fernández Guerra de Otero, actriz aclamada na primeira función, muller casada coma 
Rosalía, cumprimenta a unha moza na terceira, Angustias Luces. 

Concluímos polo tanto que en 1860 o Liceo de la Juventud aínda estaba activo e que 
as súas actividades dramáticas xeradas arredor das funcións organizadas en Compostela, 
entremesturábanse como é lóxico coas do “cuerpo escolar”, pois estudantes eran moitos 
dos seus membros. Todo isto non fai máis que facernos deducir que a participación de 
Rosalía de Castro na función do 31 de xaneiro de 1860 estivo condicionada pola súa 
relación cos membros da Sección de Declamación, algúns deles aínda activos e cos que 
coincidiu, con seguridade, durante a súa representación de Diana en Antonio de Leiva, 
aínda que nolo silencie o cronista de La Joven Galicia, moito máis xeneroso coas outras 
funcións desde o punto de vista informativo. Agora podemos asegurar que si que é lícito 
imaxinar, como quería Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda (2000, 38) ó final do seu artigo, 
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que entre o público que a aplaudiu na súa derradeira intervención como actriz estaban os 
seus antigos compañeiros do Liceo de la Juventud. Non só os seus antigos compañeiros 
estaban entre o público, agora podemos asegurar que tamén a acompañaron no escena-
rio. Rosalía volvía ós seus anos do Liceo. Tampouco pasara moito tempo: marchara con 
19 acabados de cumprir e facía 23 anos semanas despois da representación.

Parece que o fervor do cronista non é o mesmo en cada unha das funcións nin 
con cada unha das actrices principais. Josefa Fernández Guerra de Otero e de Angustias 
Luces están magnificadas polo seu encontro no escenario durante a terceira función. A 
función de Rosalía Castro de Murguía ten menos público e carece da descrición que te-
ñen as outras dúas. Non se nos di nada dos seus compañeiros de reparto. Iso si, valórase 
o talento da actriz e tamén o feito de que sexa “notable escritora gallega”, cando levaba 
publicados La flor, “Lieders” e La hija del mar. 

“No voy nunca al tatro”. Non asistiu Rosalía, ou o cronista non deixou constancia 
dese feito, á función propia do Liceo de la Juventud, á que si asistiu, e con protagonismo 
mediático, outra actriz recoñecida e casada coma ela, Josefa Fernández Guerra de Otero, 
e probablemente tamén algún tempo pertencente ó Liceo. Xuntas desafiaran as “necias 
preocupaciones” contra as mulleres, e casadas, que se atrevían a facer teatro. Pero men-
tres a Sra. de Guerra subiu ó escenario a coroar unha moza máis nova e do Liceo, como 
era Angustias Luces, Rosalía preferiu non ir ó teatro a unha función protagonizada por 
unha compañeira da Sección de Declamación do Liceo coa que cadrara sobre as táboas 
na representación de varias obras. 

Entendemos que non fose nesa ocasión nin en xeral se prodigase quer no teatro 
quer na vida social compostelá. Rosalía ía ó teatro en Madrid, e especialmente ó teatro 
lírico, como tamén ía Murguía. Temos constancia implícita da asistencia á representa-
ción de Dalila (1857) de Octave Feuillet e nas crónicas xornalísticas da época circulou a 
presenza de Rosalía na estrea de La forza del destino de Verdi o 21 de febreiro de 1863 no 
Teatro Real de Madrid. Pero non cremos que fosen do seu gusto nin o ambiente nin as 
obras representadas en Compostela neses anos, mesmo aquelas nas que participou como 
actriz. A carteleira teatral de Santiago (como a de outras cidades de Galicia) era pobre, 
con abundancia de funcións benéficas realizadas por compañías de afeccionados e outro 
tipo de espectáculos, bailes, zarzuelas... Continuaba tendo naquel tempo tamén certa 
presenza o drama histórico en verso, coma o Rosmunda ou o Antonio de Leiva, ou Trai-
dor, inconfeso y mártir (1849) de José Zorrilla que interpretara a súa compañeira Josefa 
Fernández Guerra. Na Coruña estréase en febreiro de 1866 María Pita, de José Domingo  
Barberá e en Pontevedra, en abril dese mesmo ano, Payo Gómez Charino de Emilio Álva-
rez Giménez. Pero sobre todo estaban tendo éxito de público as pezas breves, cómicas ou 
satíricas, de un só acto e “arranxadas” do francés, como Nuevo sistema conyugal. Iso si, 
ás veces tamén había un repertorio de outra índole. O mércores 29 de febreiro de 1860, 
poucos días despois de que o Liceo de la Juventud fixese a súa función benéfica, chega 
a Compostela outro tipo de teatro, segundo sabemos por La Joven Galicia e a crónica 
consabida, neste caso de El Estudiante:
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El miércoles hemos tenido la ventura de admirar á la eminente trágica Adelaida Ristory. El 
teatro completamente lleno; pero falto de una cosa... de luz (...). Nada te digo de su mérito, 
porque no es propio de este lugar, ni me creo competente para formar un juicio sobre él; ha-
blen por mi las principales poblaciones de Europa y su gloria alcanzada.

Alto teatro, pero en condicións precarias, non só de iluminación:

Siento muy de veras que no ponga en escena la Isabel de Inglaterra en que tanto, segun dicen, 
luce su talento; pero el no tener aquí los trajes se lo impide, y no puede acceder á representarlo 
con los que de alquiler tiene D. Guillermo, porque no se prestan a la propiedad y al carácter 
que ella sabe imprimir á semejante papel.

Por outro lado, aínda cómpre ter en conta que en Compostela, tanto Manuel Mur-
guía coma Rosalía de Castro, fixeron pouca vida social. Consta en varios lugares e de 
distinta forma certa aversión por esta cidade levítica. Nunha das súas cartas a Murguía, 
no seu retorno de Madrid, o 16 de decembro de 1861, dille ó chegar a Compostela: “Por 
ahora me encuentro aquí en extremo descontenta. Santiago no es ciudad; es un sepulcro”. 
E esta idea está presente na obra rosaliana posterior. Así comeza o artigo “Padrón y las 
inundaciones” (Castro 1881, 63): “Huyendo al eterno clamoreo de las campanas de Com-
postela, cuyos ecos, mezclados á los bramidos de las tempestades invernales, parecen 
perseguir con saña los ánimos entristecidos”.  A propósito de El primer loco (1881) dinos 
Fernando Cabo Aseguinolaza (2016, 234) que Conxo é unha contrafigura de Compostela 
fronte ó “silencio desmovilizador, burgués y ensimismado de la ciudad de Santiago”. En 
1884, con En las orillas del Sar, aínda Rosalía de Castro volve sobre o tema no itinerario 
que a levará deica a Santa Escolástica (Castro 2019, 273): “¡Cementerio de vivos!”.

Aquel xaneiro de 1860 era tempo de aceso patriotismo español. Uns meses antes, 
en Vigo, co inicio da Guerra de África e Murguía á fronte de El Miño, se lle facemos caso 
a unha testemuña, Pascual Ruiz y Enríquez, que nolo conta moito tempo despois e con 
Rosalía xa morta, a nosa autora empuñaba a pluma, de súpeto e posuída, para redactar un 
texto poético supostamente patriótico por causa da arribada a porto do vapor Rita, o 6 de 
novembro de 1859, destinado a levar tropas para a guerra: “durante los minutos que duró 
la tarea de escribir aquellos versos, Rosalía se había casi transfigurado, su sangre fluía viva 
y potente al rostro y su mano corría sobre el papel con un entusiasmo febril” (Barreiro 
2012, 218). O ardor literario é o da testemuña, sen dúbida.

E ben, aquela muller de aínda 22 anos, recentemente casada e nai dunha pícara de 
nove meses, deixaba a casa da Rúa do Vilar, a nena, a nai e maila madriña e, poida que 
acompañada de Murguía ou poida que soa na noite sen fin, cruzaba pola canella de En-
trerrúas para a Nova e camiñaba ó abrigo dos soportais deica o Teatro Principal. Tiña 
que volver ós escenarios. Así llo pediran varios dos seus compañeiros da Sección de 
Declamación. Non ía subir ó pequeno teatriño do salón do Liceo de la Juventud, aquel 
que acabou os seus anos co século XIX. Ía pisa-las táboas dun gran teatro, pero ía estar 
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rodeada na representación, no proscenio e mais no foro, de varios dos seus compañei-
ros. Outros estarían entre o público. Volvía ó teatro, ó Teatro Principal agora enfeitado 
para unha ocasión especial, benéfica pero especial, con nomes castrenses, combatentes 
ramos, bandeiras españolas. Entendemos que Rosalía accedese a acompañar o Liceo de 
la Juventud e o “cuerpo escolar” para participar como actriz protagonista. Ía facer de 
Diana no Antonio de Leiva. No drama histórico en verso e tres actos de Juan de Ariza 
que canta a este grande de España tería que declamar, pomos por caso, estes versos do 
longo prólogo:

Enjugaré tu sudor 
cuando dejes el arado, 
y sobre el rostro tostado 
dará un ósculo mi amor. 
Recibiré, de tu mano, 
arrodillada el racimo 
sabroso, dorado, opimo, 
y el rubio y fecundo grano. 
Para premiar tu faena 
y tus fuerzas restaurar, 
sazonaré en el hogar 
limpia y nutritiva cena. 
Y sobre el blanco mantel, 
al lado del pan moreno, 
verás oloroso y lleno 
un jarro de moscatel. 
Mas no pienses que á mi atan 
faltarán flores hermosas; 
el vino pondré entre rosas 
y entre azucenas el pan. 
Y asi un dia, y otro dia, 
á nuestros castos amores 
cadenas darán las flores 
y las aves armonía.    

Escaseaban as mulleres dispostas e capacitadas para facelo. Agora ben, tamén enten-
demos que non se prodigase nestas funcións. Se no tempo en que cremos nós que debe 
situarse esta carta Rosalía andaba ben atafegada con “Las literatas. Carta a Eduarda”, “El 
cadiceño”, Ruínas e El caballero de las botas azules, a primeiros de 1860 Rosalía estaba 
traballando con seguridade en Flavio (1861) e tamén se estaba preparando para darlle 
un golpe de temón á nosa historia contemporánea con Cantares gallegos (1863), do que 
publicará as primicias que recollen El Museo Universal (1861) e El Álbum de Caridad 
(1862). Non podía nesa noite de inverno bulirlle na cabeza aínda unha réplica rabuda a 
“La gaita gallega” de Ventura Ruiz Aguilera, porque o poema que o salmantino lle dedica-
rá a Murguía aínda non vai estar publicado até novembro dese mesmo ano. Pero seguro 
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que xa tiña en mentes a meniña gaiteira e a súa alborada de gloria, a Vidal, ós segadores, 
á costureira... Personaxes que non viñan no teatro da época. Personaxes, decorado e diá-
logos para unha función moi distinta.

“Sombrero o mantilla”?
Na carta que lle escribe Villaamil a Murguía había unha pregunta fundamental á 

que quere responder Rosalía neste texto. A cuestión sobre o uso do sombreiro ou da 
mantilla no teatro. Non é cuestión menor. Non se trata en todo caso dunha cuestión 
de moda e máis concretamente de moda feminina. Mantilla e sombreiro conviviron 
en controversia ó longo do XIX en España, significándose como prendas que levaban 
aparellada unha posición ideolóxica, uns valores e unhas convencións moi marcadas 
que reflectían ó seu xeito algunhas das tensións políticas e sociais da época. A literatura 
e a prensa do XIX ofrecen unha abondosa presenza desta controversia. Desde finais xa 
do XVIII a mantilla estendeu o seu uso e a súa simboloxía: pasou de ser unha prenda 
popular e de majas a unha prenda aristocrática e de elites ó tempo que, especialmen-
te coa denominada Guerra de Independencia, adquiriu algo así como a condición de 
emblema para o nacionalismo español máis tradicionalista, posición que o transcurso 
do século non fixo máis que acentuar. Da outra banda estaba o sombreiro, parisiense e 
liberal, asociado á apertura e á renovación: á modernidade. Algúns apuntes desta con-
troversia e tamén algunhas das súas implicacións literarias poden seguirse no estudo de 
Inés Corujo Martín (2017), quen apunta especialmente os artigos de Larra en defensa 
do sombreiro a propósito da prensa romántica española (1830-1850) e logo repara nas 
novelas realistas de Pardo Bazán e Pérez Galdós, dunha cronoloxía posterior á carta 
que hoxe nos ocupa, máis proclives á mantilla. Tiveron certo impacto artigos coma “La 
mantilla se va” (31.03.1888) ou a súa variación “¿Volverá la mantilla...?” (21.12.1892) de 
Enrique Sepúlveda, feitos desde o exabrupto, a intransixencia e o varonil españolismo 
(Sepúlveda 1892):

La mantilla fué, pues, desde el primer momento gala del amor y del recato, que influyó en el 
destino de la patria, dando á los varones iberos el arrojo indomable de que han hecho gala, 
siempre que el extranjero, atraído por el misterio de los velos, ha pretendido mirar de cerca 
el rostro encantador de nuestras mujeres. (...) Abajo, pues, los cubiletes de la fashión cursi, y 
vivan las mantillas.

Pardo Bazán, que defendera a mantilla, apostilou as posicións tan vehementes de 
Sepúlveda con “Mantillas y sombreros” (1892), onde mostra agora unha posición máis 
ecléctica para dirimir o litixio. E aí aparece a conveniencia de un toucado ou outro se-
gundo os contextos, algo que para o que aquí estamos comentando nos parece de interese 
(Pardo Bazán 1892, 91-93):
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Nos es que yo haya mudado de parecer: sigo sosteniendo que un tocado tan bonito, tan arioso, 
tan nuestro como la mantilla, merece restaurarse (con ciertas restricciones). En la iglesia está 
indicada la mantilla. En las salidas de mañana también, a no ser cuando hace frío y se llevan 
abrigos altos de cuello; con esos la mantilla es incolocable. En primavera y verano, -excepto 
en el campo y las playas-, sería feliz novedad usar mantilla; permitiría llevar flores en la ca-
beza –poética y encantadora costumbre de nuestras provincias meridionales que va perdién-
dose ya– y completaría y realzaría con su negro marco los trajes claros, á veces demasiado 
vistosos. Para el teatro, yo obligaría á llevar mantilla á toda señora que no quisiese ir con la 
cabeza descubierta, pues no sé en virtud de qué abuso al espectador que paga su localidad ha 
de imponérsele la perspectiva de un tejadillo de fieltro ó paja, en vez de la función que tiene 
derecho á ver. O en pelo ó mantilla. Creo que ya se han tomado medidas contra los biombos y 
canoas que molestan en el teatro, y en algún sitio se ha impuesto la capota. Pero si las capotas 
se hacen muy anchas ó muy empingorotadas, estorban lo mismo que los redondos.

Ello es que las mujeres non han de ir sólo á la iglesia, al teatro, á paseo en verano y á 
tiendas de mañanita; y el mérito del sombrero consiste en adaptarse á otros múltiples aspectos 
–más numerosos cada vez– de la vida femenil.

No teatro a escritora coruñesa teno claro á altura de 1892: ou en pelo ou en mantilla. 
Pero as súas palabras apuntan outra polémica máis, tamén de longa controversia: o uso 
de toucados, especialmente sombreiros, nas funcións teatrais. Por outro lado, a propia 
condesa deixounos imaxes nas que ela mesma se toucaba con mantilla. Son ben coñeci-
dos neste sentido o retrato ó óleo de Gustav Wertheimer de 1887 e a fotograf ía que se lle 
fixo con 16 anos, en 1867, e que despois súa nai, Amalia de la Rúa, pasou a óleo en 1875.

Por volta de 1865 ou 1866 Rosalía de Castro non opina sobre a controversia. Descri-
be os costumes, aínda que ela nunca vai ó teatro, e quítalle ferro ó tema: “en esta pobla-
cion se estila mas ir a cuerpo que con sombrero o mantilla, ya sea a palco o luneta aun 
cuando en una forastera todo esta admitido”. Na súa literatura os toucados son bastante 
irrelevantes. Os sombreiros aparecen de forma dispersa e pouco significativa e asociados 
ós homes, coma os de palla que portan os mariñeiros en La hija del mar (1859). Pola 
súa banda, a mantilla é unha prenda moi rara. Aparece en Cantares gallegos (1863), no 
poema de “Nosa señora da Barca”, falando das de Muros (Rosalía de Castro 2013, 151):

elas de negro se visten,
delgadiñas e lixeiras,
refaixo e mantelo negro,
zapato e media de seda,
negra chaqueta de raso,
mantilla da mesma peza

E só volve aparecer no artigo “El Domingo de Ramos” (1881), ó falar das mozas que 
non poden levar palma na procesión por “desventura conocida” ou por “pobres y olvida-
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das”. Están condenadas ó estigma da ponla de oliveira ou da mantilla (Rosalía de Castro 
1881, 159):

La que en vez de palma, le lleva de olivo, se oculta cuanto puede en la sombra; procura con-
fundirse entre viejas, casadas y pecadoras aun cuando ella no lo sea, é inclinando sobre el 
contristado rostro ya el pañuelo de colores, ya la negra mantilla, permanece meditabunda, 
como la Margarita del Fausto, entre sus compañeras, porque la vergüenza la tiene sobrecogi-
da, y hállase tan tímida y desairada, como si en concurrida romería fuese ella la única a quien 
ninguno hubiese invitado a bailar.

Por outro lado, non coñecemos ningunha imaxe con sombreiro nin con mantilla de 
Rosalía de Castro, prenda esta última que nos parecería insólita na nosa autora. Nos dous 
retratos de María Cardarelly, aquela actriz do Liceo de la Juventud que como Rosalía de 
Castro participou nas funcións benéficas a primeiros de 1860 e primeira fotógrafa de Ga-
licia coñecida, retratos que Carlos Iglesias Castelao (2018, 110) sitúa sobre 1865, Rosalía 
deixa ver, especialmente na que descubrimos en Vigo no 2013 (Angueira 2013), un reco-
llido do peiteado cunha rediña adornada de abelorios ou perlas. Moi pouco posteriores 
teñen que ser tamén os dous retratos de Louis Encausse (de 1866 ou 1867), ós que Carlos 
Iglesias Castelao (2018, 13-131) lles puxo localización e autoría certas. As dúas lembran 
o peiteado das fotos de María Cardarelly, aínda que agora sen a rede do recollido. A cro-
noloxía destas imaxes é a que nós supomos, aproximada, para esta carta. Rosalía andaba 
daquela nos 28-29 anos. A foto de Sellier, de 1877, preséntanos unha Rosalía moito máis 
madura, de 40 anos. É a única na que lle atopamos un toucado, talvez de plumas de aves-
truz. É esta a imaxe máis “amábel”, podemos dicir, de Rosalía de Castro, a máis coñecida 
e difundida. Como indica Pepe Barro (2014), transmite “a idea dunha muller modesta, 
humilde, toda dozura e amabilidade” e coa inclinación da cabeza configura “unha pose 
que transmite esa idea da muller perfecta para a sociedade patriarcal do século XIX”. Foi 
esta unha imaxe que inspirou ademais moitísimas outras versións. Entre elas cómpre 
destacar polo seu impacto a de Antonio Portela (1902), cuxa autoría e datación descubriu 
Lois Rodríguez (2013). No debuxo en branco e negro Portela fixo o que case todos fixeron 
despois, incluída a versión Andy Warhol de Rei Zentolo, retirarlle a touca. Finalmente, o 
óleo de Isidro Brocos (1880) e o retrato familiar convencionalmente atribuído a Manuel 
Palmeiro (1884), derradeira fotograf ía que temos de Rosalía, volven mostrarnos a imaxe 
máis usual que temos da nosa autora: unha muller que vai en pelo, a corpo, sen touca 
ningunha na cabeza. Era este Manuel fillo de Juan Palmeiro, aquel que colaborara xene-
rosamente tamén na derradeira función teatral de Rosalía.
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RESUMO

O traballo pon de relevo a importancia de José Villaamil y 
Castro na historia contemporánea de Galicia. Documenta a súa 
vida, a súa formación e a súa traxectoria, na que se ponderan os 
recoñecementos recibidos en vida.

En canto á súa produción científica, de carácter 
interdisciplinario, póñense de relevo especialmente as súas 
achegas no ámbito da arte moble e inmoble de Galicia, 
singularmente medieval, e no da prehistoria e das excavacións 
arqueolóxicas. Sublíñase o carácter científico do seu método 
e o seu exemplar empeño na conservación e recuperación 
do patrimonio artístico galego. Finalmente explícase a íntima 
relación colaborativa de José Villaamil y Castro con Murguía.

ABSTRACT

This work highlights the significance of José Villaamil y Castro 
in Galician contemporary history. It supplies documentary 
evidence to his life, education and training, and his career, along 
with the acknowledgement he received in life. 

Regarding to his interdisciplinary scientific production, 
the article enphasises his contributions in the field of Galician 
immovable and movable cultural heritage, particularly medieval, 
and also in prehistory and archeological excavations. It also 
underlines the scientific nature of his method and his exemplary 
determination in conservation of the Galician artistic heritage. 
At last it explains the intimate and collaborative relation José 
Villaamil had with Murguía.
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O recente descubrimento dunha carta inédita da escritora Rosalía Castro, é o motivo que 
dá pé para escribir estas liñas que poñen de manifesto as relacións interpersoais entre os 
intelectuais galegos do século XIX[1].

A mencionada epístola é a resposta de Rosalía ao erudito José Villaamil y Castro. 
Pero, quen é esta personaxe que hoxe en día quedou esquecida na historia de Galicia? 

Deixemos que sexa o home de Rosalía, Manuel Murguía, quen nos presente a través 
da necrolóxica que no 1910 redacta para o Boletín da Real Academia Galega:

Nació en Madrid, pero estaba enteramente unido a Galicia por las gloriosas generaciones de sus 
antepasados. Gracias a esto, pasó su infancia y primera juventud en Mondoñedo en donde radica-
ban los solares de sus ilustres apellidos, y a cuyo suelo sagrado estaba asimismo unida su vida, sus 
afecciones, sus más santos recuerdos[2].

Como ben di Murguía, José Eugenio Leopoldo Villaamil y Castro[3], nado en Madrid 
o 15 de novembro de 1838, e falecido na mesma cidade aos 72 anos dun coma diabético 
o 27 de setembro de 1910[4], estaba moi vinculado a Galicia pois era fillo de José Villaa-
mil y Albareda, gaditano e empregado da Real Hacienda, e de Petra de Castro y Cavia, 
madrileña, ambos os dous fidalgos de orixe galega con solar en Mondoñedo e extensas 
posesións na Provincia de Lugo.

Antes do seu establecemento en Mondoñedo estudara no Colexio de Humanidades, 
da rúa Ballesta, incorporado á Universidade Central de Madrid, onde estuda primeiro 
curso de filosof ía entre 1849 e 1850.

No ano 1857 posiblemente para administrar mellor os bens que posuían en Galicia, 
os Villaamil y Castro trasládanse a Mondoñedo, onde vivirán nunha casa fronte á cate-
dral, brasonada coas armas familiares. Nesta cidade o mozo José comezou a súa forma-
ción intelectual, que viña marcada pola pegada do seu antepasado o cóengo con dignida-
de de prior e prebendado da sé mindoniense Francisco Antonio Villaamil Saavedra[5], do 
cal herdará na memoria familiar o interese polos estudos históricos e a nutrida biblioteca.

[1] Queremos expresar o noso agradecemento á descendente de Villaamil y Castro dona Cristina Álva-
rez Osorio e ao seu esposo Rubén Ruíz pola disinteresada axuda que nos brindan ao proporcionar-
nos a carta remitida por Rosalía ao seu antepasado así como distinta documentación e fotograf ías 
que aparecen neste artigo.

[2] MARTÍNEZ MURGUIA, M.: “Necrológica de José Villaamil y Castro”, Boletín de la Real Academia 
Gallega, vol. IV, nº 38, pp. 41-42.

[3]  A utilización do apelido Villaamil, co que asina os seus primeiros artigos, quedará relegado polo 
apelido separado con guión (Villa-amil) posiblemente para evitar equívocos con outros autores da 
época, este uso comeza no ano 1857. Esta sinatura é a que utilizará ata os seus últimos escritos. O 
artigo no que comeza  o seu uso é “La maya”, Semanario Pintoresco Español, 1857, pp. 234-235.

[4] Esquelas, Diario ABC, 28 de setembro de 1910. Soterrado no Cemiterio de San Justo, sepultura 
privilexiada nº 13 de Madrid. 

[5] Autor de Memorias históricas de la Santa Iglesia de Mondoñedo, manuscrito do ano 1763 e que se 
conserva no Arquivo da Catedral de Mondoñedo (AHDM).
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En 1863, contrae matrimonio 
canónico con María del Carmen Edu-
viges Santiso Cora[6], na parroquia de 
Santiago de Mondoñedo, pasando a 
vivir nunha casa propiedade da fami-
lia da rúa Progreso da vila mindonien-
se[7]. Non será ata 1867 cando nacerá 
a súa primeira filla, Petra Joaquina e 
en 1868 Carlota Préxades, que fale-
cerán aos poucos anos, a única que 
sobrevivirá ao matrimonio é María 
Josefa, que nace en 1871[8] quen co 
tempo será o seu maior apoio pois 
fará as funcións de secretaria e trans-
critora dos seus traballos. Coa morte 
das fillas o loito non desaparece da 
vida do erudito, pois no 1881 falece 
en Madrid a súa muller o que provo-
cará que teña un grande abatemento 
de ánimo e isto obrígao a deixar o seu 
posto de traballo na Biblioteca Nacio-
nal de Madrid[9] e incluso a deixar de 
lado durante un tempo a escritura.

Formación e traballos[10] 
A súa formación en Galicia terá como centro privilexiado o Seminario Conciliar de Santa 
Catalina de Mondoñedo, alí xunto aos rapaces que tiñan unha clara vocación sacerdotal 
estudaban os fillos das elites da cidade episcopal. José farao como alumno externo entre 
1858 e 1865. Constatamos que toma con calma a súa aprendizaxe pois, a súa dedicación 
pasa por unha preparación autodidacta das ciencias histórico-artísticas, que el mesmo 
recordará tempo despois desta maneira:

[6] Nacida o 18 de outubro de 1842 en Santa María de Viveiro.
[7] HHDM, Libro XI de Casados de Mondoñedo, (Parroquia de Santiago), f. 40.
[8] AHDM, Libro de Bautizados Parroquia de Santiago de Mondoñedo, 1871, f. 302, vto.
[9] BN, Expediente Persoal de José Villaamil y Castro.
[10] Para aproximarnos ao seu curriculo tomaremos como base e sempre de forma sintética o escrito 

publicado por Villaamil: Circunstancias que reúne, títulos de que está adornado, méritos contraídos 
y servicios prestados por D. José Villa-amil y Castro. Madrid: Imprenta y estereotipia de Aribau y 
Cª, 1881.

José Villaamil y Castro (1908)

Fotograf ía inédita pertencente ao arquivo
de Cristina Álvarez Osorio (ACAO)
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“había vivido, al amparo de una posición aunque modesta, independiente y casi de continuo en 
oscura población, entregado por completo al cultivo de los estudios históricos y a las investigacio-
nes arqueológicas perdiendo un tiempo (si puede darse por perdido el tiempo que a las ciencias 
se consagra) que de haberlo aplicado al ejercicio de una profesión o industria hubiese obtenido 
ventajas positivas”,

vemos así como enche o erudito as súas horas de “traballos pracenteiros, alleos a calquera 
programa ganancioso[11]. O seu decorrer vital transcorre entre a súa dedicación á familia, 
as viaxes ás escavacións arqueolóxicas e á investigación histórica no mesmo Mondoñedo 
ou na contorna, como nos castros de Zoñán e de Recadieira, que xunto ao seu afán pola 
lectura e a compra de “cuanto de Galicia se publica”[12], amén da redacción de artigos e 
monograf ías, fan que, co tempo, a súa economía se resinta polo que se cuestiona a for-
ma de adquirir un sustento externo ao patrimonio familiar para soster a familia e a súa 
dedicación á ciencia.

Seguindo o exemplo de Manuel Murguía[13], que ingresa no Corpo Facultativo de 
Archiveros y Bibliotecarios[14] do estado, e co que se aconsella, José Villaamil y Castro 
cuestionouse a búsqueda dunha saída semellante, pero contrariamente ao caso de Mur-
guía que estudaba bacharelato e farmacia en Santiago, e a pesar do seu currículo en canto 
á obra escrita, Villaamil non posúe ningún título que o faculte para poder exercer nun 
posto oficial. 

Con todo, entre os anos 1868 e 1873, compaxina o estudo co servizo público, así será 
xuíz municipal e xuíz interino de partido, fiscal municipal, presidente do colexio electo-
ral, xurado e ocupa o cargo de edil do Concello mindoniense, noméaselle síndico segun-
do, e mesmo será comisionado polo concello para supervisar distintas obras de interese 
público ou privado que estaban a desenvolverse na cidade, actuacións que configurarán 
a imaxe que hoxe temos da vila, esta tarefa revela o gusto que tiña don José pola arqui-
tectura e o urbanismo, ademais da conservación da cidade pois intervirá activamente na 
súa restauración; é tamén salientable como se ocupou do progreso educativo e se pon á 
cabeza da reivindicación dunha escola de agricultura para Mondoñedo[15].

Con trinta e un anos, e pensando nun futuro laboral prometedor, en 1869 procura o 
título de Bacharel en Artes no Instituto  de Ensinanza Media de Lugo[16], pulo académico 

[11] CABANO VÁZQUEZ, J. I.: Cadernos dun cazador de bibliosaurios. José Villaamil y Castro e a 
Bibliograf ía en Galicia no Século XIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999, pp. 25, 26.

[12] Los pertigueros de la Iglesia de Santiago, Segunda parte. Madrid: Imprenta Hernando, 1883. 
[13] O cal felicita por carta. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía desde Mon-

doñedo datada o 26 de decembro de 1868, A. R. A. G.
[14] Ingresa o 27 de novembro de 1868, Cfr. LÓPEZ GÓMEZ, P.:  

http://tallerediciones.com/cuza_new/images/murguia-funcionario.pdf
[15] AAM, Libro de Actas y Acuerdos del Ayuntamiento de Mondoñedo año 1861-1870
[16] AILA, Expediente Académico do alumno José Villaamil y Castro, 1867-1868

http://tallerediciones.com/cuza_new/images/murguia-funcionario.pdf
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que lle abra as portas a presentarse ás probas da Escuela de Diplomática madrileña, que 
formaba os técnicos dos arquivos na dirección destes e na lectura da documentación his-
tórica así como tamén na súa clasificación e conservación; o 2 de xullo de 1869 obtén o 
título de arquiveiro, bibliotecario e anticuario ao superar un exame para o que estaba so-
bradamente preparado despois de anos de práctica nas fontes escritas da historia; dende 
este momento ao incorporarse á función pública, fóronlle encomendados distintos labo-
res, así en 1871 noméaselle aspirante sen soldo da Biblioteca Universitaria de Santiago de 
Compostela, neste mesmo ano a Dirección General de Instrucción Pública encoméndalle 
facer un informe sobre os documentos históricos, procedentes da desamortización que 
se encontraban dispersos no Reino de Galicia coa intención da incorporación destes ao 
Archivo Histórico Nacional[17]; e xa dende 1873 deixará definitivamente Galicia, aínda 
que pasará as vacacións no pazo da Escoura en Alfoz, onde aproveita o tempo de lecer na 
redacción das súas obras, para instalarse nos distintos destinos que se lle encomendan, 
así exercerá na Biblioteca Universitaria de Salamanca[18], nas bibliotecas das facultades de 
Farmacia e Dereito da Universidade Central, en Sevilla no Archivo de Indias, ou na Bi-
blioteca Nacional en Madrid. Entre 1877 e 1883 impartirá historia de España na Escuela 
de Institutrices de Madrid. 

A súa ampla experiencia en paleograf ía, froito de anos de traballo nese campo, pro-
piciou o seu acceso como titular da Cátedra de Peleograf ía General y Crítica en la Escuela 
de Diplomática madrileña[19].

[17] Tarefa que se lle encomendou de novo no ano 1887. Neste punto é preciso aclarar unha serie de 
datos que nos últimos anos están a poñer en dúbida o traballo deste autor, o seu afán por protexer, 
conservar e dar a coñecer o patrimonio moble, inmoble e xeográfico de Galicia así como espe-
cialmente o bibliográfico e documental fixeron que Villaamil tomara no seu poder o Tumbo de 
Lugo, os Cartularios de Lorenzana y Juvia, o Libro de Aniversarios de la Catedral de Lugo e uns 
1500 documentos entre os que se encontran privilexios reais, bulas pontificias, testamentos de 
personaxes relevantes, doazóns e compras, ordenanzas, etc. adquisición que se produce cando se 
encontra cos arquivos eclesiásticos que foran expropiados polo estado, en moi precarias condicións 
de conservación en incluso a punto de ser destruídos, así o cita el, en terceira persoa, entre os seus 
méritos cando redacta o seu currículo: “Ha recogido igualmente bastante número de diplomas y 
monumentos paleográficos, salvándolos de segura e inminente destrucción, que pertenecieron a su-
primidos monasterios e iglesias de Galicia”. El nunca pretendeu facerse dono desta documentación 
expropiada inxustamente á Igrexa Católica. O conservala no seu poder debeuse a que era usada 
para a investigación e ensinanza e a pretensión que tiña era devolvela a unha institución galega, 
pero tras a morte o seu xenro vendeuna no ano 1912 ao Archivo Histórico Nacional.

[18] “Por orden del Poder ejecutivo del Gobierno de la República del 9 del actual ha sido nombrado 
oficial de tercer grado en la sección de Bibliotecas del Cuerpo de Archiveros, bibliotecarios y Anti-
cuarios, con el sueldo de tres mil pesetas D. José Villa-amil y Castro, en el turno de libre provisión 
que autoriza el art. 14 del Reglamento vigente; y por orden de la misma fecha, de la Dirección 
General de Instrucción Pública, ha sido destinado a prestar servicios en la Biblioteca universitaria 
y provincial de Salamanca”, en Sección oficial e de noticias de Revista de Archivos Bibliotecas y 
Museos, nº3, 1874, p. 1.

[19]  Circunstancias que reúne, títulos de que está adornado, méritos contraídos y servicios prestados por 
D. José Villa-amil y Castro. Madrid: Imprenta y estereotipia de Aribau y Cª, 1881, p. 2.
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O traballo do erudito non se circunscribiu só a traballos nos arquivos do estado ao 
impartir clases de distintas materias pois tamén dedicaba parte do seu tempo á difusión 
da historia, arte e arqueoloxía en conferencias como as que dá no Ateneo Científico y 
Literario de Madrid, primeira institución onde se ensinou arqueoloxía en España ou na 
Sociedad Geográfica de Madrid, que axudou a fundar, así como noutras moitas institu-
cións públicas e privadas.[20] 

Tamén en 1871, funda e participa da dirección xunto a destacados intelectuais da 
época a Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos e en 1880 será co-fundador do Boletín 
Histórico. 

No 1877 debido á súa ampla experiencia en paleograf ía, pasa a facerse cargo da 
Cátedra de Paleograf ía y Crítica na Escuela de Diplomática que compaxina con estudos 
universitarios de dereito e así en 1879 obtén o grao de doutor en dereito civil e canónico 
pola Universidade Central de Madrid, polo que ao ano seguinte oposita a profesor auxi-
liar na Facultade de Dereito da mesma universidade[21].

A súa boa reputación como facultativo e experto do Cuerpo de Archiveros do Esta-
do amén de como xefe da Sección de Propiedade Intelectual fará que sexa nomeado no 
ano 1886, membro da delegación do Ministerio de Instrucción Pública, que representa 
diplomáticamente ao  Reino de España, na firma da Conferencia Internacional de Berna, 
sobre protección das obras literarias e artísticas[22]. Chegará a ser xefe do Negociado de 
Archivos, Bibliotecas e Museos da Dirección General de Instrucción Pública en 1887.

Méritos, recoñecementos e premios
Como recoñecemento á súa traxectoria profesional, institucións patrias e  estranxeiras 
promoven o seu ingreso en círculos eruditos; deste modo admíteno no 1866 como co-
rrespondente da Real Academia da Historia[23], en 1876 é nomeado académico da Real 
Academia de Ciencias de Lisboa, na súa sección de ciencias morais, políticas e belas ar-
tes[24]; no 1883 entra a formar parte como correspondente por Sevilla da Real Academia 

[20] La Época, Madrid, 29 de setembro de 1874; Revista Europea, III, 1874, p.  158. E MANSO PORTO, 
C.: “José Villaamil y Castro y la conservación del patrimonio monumental y artístico de la provincia 
de Lugo”, Rudesindus, miscelánea de arte e cultura, Nº9, 2013, p. 251.

[21] Coa tese: Laudemio: naturaleza de esta protección, juicio crítico. Dicurso para obter o título de 
doutor en dereito civil e canónico. Madrid 9 de maio de 1879. O texto inédito da tese defendida por 
Villaamil y Castro atópase xunto co seu expediente personal no AHN, sección Universidades, Nº 
4854, Exp. 16.

[22] BELLIDO AÑÓN, J.: “España en el Convenio de Berna, vacilaciones políticas y ambigüedades 
jurídicas (1883-1899)”, en Ortega Domenech, J. (Coord.), Cuestiones actuales sobre la propiedad 
intelectual. Madrid: Reus, p. 89.

[23] Admitido o 26 de xaneiro de 1866.
[24] Admitido o 21 de decembro de 1876.
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de Bellas Artes de San Fernando[25], socio e secretario da Sociedad Geográfica de Madrid, 
en 1884 é proposto como socio de mérito da Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago de Compostela[26], e do Colegio Internacional de Ciencias, Artes y Letras 
de Milan así como da Real Academia Galega. 

A súa dedicación ao estudo da historia e arte de Galicia e, máis especificamente á 
historia da provincia de Lugo, recoñeceráselle co nomeamento en 1875 por parte da De-
putación Provincial como Cronista Oficial da Provincia de Lugo[27]. 

Outorgaráselle ao longo da súa vida, diferentes premios e condecoracións así foi ga-
lardoado co Jacinto de Oro nos Xogos Florais da Coruña no ano 1861[28], ou a Escribanía 
de Plata concedida polo Cabido da Catedral de Santiago en 1880[29], e dous accésits do 
Liceo Artístico Literario de Lugo e nos Xogos Florais de Santiago nos anos 1867 e 1875 
respectivamente[30]. Medalla de Ouro da Exposición Histórico Europea en 1896, pola súa 
contribución á mesma. En 1901 concédenlle, polos seus méritos e contribución, por par-
te do Estado Español a Gran Cruz da Orden de Isabel la Católica[31]

Breves apuntamentos da súa produción científica
No ano 1855, con dezasete anos, publica o que o autor denomina un “embrión arqueoló-
gico”, que foi o seu primeiro artigo no Semanario Pintoresco Español, titulado “La Cate-
dral de Mondoñedo”[32], vemos así como o erudito comeza a súa andaina no mundo lite-

[25] Admitido o 10 de decembro de 1883. RABASF, Libro de Actas de las sesiones particulares, ordina-
rias, generales, extraordinarias, públicas y solemnes, (1752-1984), p. 335.

[26] Na proposta de nomeamentos, que foi aprobada, tamén estaban o cóengo Antonio López Ferreiro, 
o catedrático da Universidade de Santiago José María Fernández Sánchez e o historiador Manuel 
Martínez Murguía. “Informe presentado a la Sociedad Económica de Amigos del País sobre nom-
brar socios de mérito a los primeros historiadores y anticuarios de Galicia, siendo ponente el direc-
tor-propietario de Galicia Diplomática”, Galicia Diplomática II, nº 28 (23 de xaneiro de 1884), pp. 
201-203.

[27] MANSO PORTO, C.: “José Villaamil y Castro y la conservación del patrimonio monumental y 
artístico de la provincia de Lugo”, Rudesindus, miscelánea de arte e cultura, 9, 2013, pp. 237- 264.

[28] Polo seu traballo: Situación del Monte Medulio y sus incidencias históricas. En: Circunstancias que 
reúne…, p. 3.

[29] Premio á súa Reseña histórica de la cultura y riqueza de Galicia durante el siglo XII … Traballo 
inédito desaparecido. 

[30] Polos seus traballos Memoria sobre san Froilan y su siglo, en sus mutuas relaciones, estudio histórico 
e Memoria sobre las colonias de origen griego en Galicia, su historia y su influjo bajo los aspectos 
económico y social.

[31] Real Decreto de 7 de outubro de 1901. CABANO VÁZQUEZ, J. L.: Cadernos…, p. 33.
[32] “La Catedral de Mondoñedo”, Semanario Pintoresco Español, Nº42, Madrid, 14 de outubro de 1855, 

p. 321.
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rario cun tema histórico-artístico, no que tamén se interesa por tratar temas relacionados 
non só coa arte senón tamén coa biograf ía e a etnograf ía[33], unha produción que pasará 
amplamente das duascentas referencias bibliográficas[34]. 

Nun primeiro momento o seu interese centrábase nos monumentos da vila de Mon-
doñedo[35], e nos xacementos arqueolóxicos da súa contorna que mesmo visita e escavaba,  
pero pouco a pouco vai ampliando o campo de estudo abríndose a toda a provincia de 
Lugo, así serán obxecto do seu interese igrexas como a de San Martiño de Mondoñedo[36], 
a igrexa gótica dos franciscanos da cidade de Lugo ou Viveiro e a de Santa María de Mei-
ra[37]. Villaamil non só estudará o patrimonio relixioso senón que o seu gusto amplíase 
tamén á arquitectura civil, bo exemplo disto último é o seu traballo sobre a fortificación que 
domina a vila de Vilalba[38] ou o amplo artigo que publica na revista Galicia Histórica sobre 
o Hospital Real de Santiago[39], pero tamén lle interesan os xacementos arqueolóxicos por 
el descubertos[40]. Nestas investigacións tampouco se limitará á área xeográfica provincial 
e así, pouco a pouco, sen deixar de lado os monumentos lucenses, amplía o campo das súas 
investigacións a outros puntos de Galicia, entre os que destacan a Catedral de Santiago[41], 
os monumentos de Pontevedra[42] ou os da provincia de Ourense[43]. Así mesmo redactará 
estudos xerais sobre a arquitectura relixiosa en Galicia na Idade Media[44].

[33] “Mariscal Pardo de Cela”, Semanario Pintoresco Español, 22 de febrero de 1857, pp. 61-63; “La 
Malla: artículo de costumbres rurales”, Semanario Pintoresco Español, 20 de xuño de 1857, pp. 234-
235.

[34] Véase: CABANO VÁZQUEZ, J. I.: Cadernos dun cazador de bibliosaurios. José Villaamil y Castro 
e a Bibliograf ía en Galicia no Século XIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999.

[35] Manso Porto, C.: “José Villaamil y Castro y la conservación del patrimonio monumental y artístico 
de la provincia de Lugo”, Rudesindus, miscelánea de arte y cultura, Nº 1. 9, 2013, pp. 17-23.

[36] “San Martín de Mondoñedo”, Semanario Pintoresco Español, 6 de diciembre de 1857, pp. 387-391.
[37] Santa María de Meira. Lugo: Imprenta de Gerardo Castro, 1897.
[38] “El Castillo de Villalba: Descripción e historia”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1872, pp. 

23-25.
[39] “Reseña histórica de la erección del Gran Hospital Real de Santiago, fundado por los Reyes Cató-

licos”, Galicia Histórica, T. I, T. II, 1902- 1903, pp. 227-250, 289-312, 353-397, 775-783, 449-480, 
513-546, 577-606 y 624-637.

[40] Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia. Parte I. Lugo: Imprenta Soto Freire, 1873.
[41] “La Catedral de Santiago: Su historia y descripción sus accesorios y mobiliario”, El Arte en España, 

nº VII, 1869, pp.78-82, 108-110, 149-154 e 279-299.
[42] “Pontevedra monumental: Reseña arqueológica”, Revista Archeológica, 10 de outubro de 1888, p. 

26.
[43] “La capilla monacal de Samos y la de San Miguel de Celanova y la iglesia de Santa Comba de Bande”, 

Galicia Histórica, T. II, 1903, pp. 697-719.
[44] Iglesias gallegas de la Edad Media. Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, 1904.
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O concepto interdisciplinario que ten Villaamil y Castro da investigación impul-
souno a evitar restrinxir a súa produción científica á arquitectura. Dende os seu pri-
meiros escritos trata temas tan variados como os foros en Galicia[45], as relacións civís e 
relixiosas no medievo[46] ou oficios desenvolvidos pola nobreza como o de Pertigueiro[47], 
pero tamén  temática como a pintura mural, orfebraría, acibeches, bronces, escultura, 
mobiliario, vestiduras[48], compilacións bibliográficas[49], a crítica e análise de obras escri-
tas editadas sobre Galicia[50], a xeograf ía[51] ou o estudo da escultura románica como as 
representación de gaiteiros nos monumentos galegos[52]. 

Temas examinados todos eles dende o maior rigor científico que pasaba por acudir 
sempre tanto ás fontes documentais como á análise das pezas ou lugares investigados 
así coma á súa comparación con obras coetáneas ou busca confrontar a súa opinión co 
parecer de expertos como Murguía, Ángel del Castillo, Bernardo Barreiro de Vázquez 
Varela ou Antonio López Ferreiro[53], etc. que en ocasións lle aportan novos achádegos e 
visións da obra estudada. 

Sen dúbida o maior logro acadado polo autor, non son o descubrimento das pintu-
ras murais da catedral de Mondoñedo, investigar e analizar por primeira vez centos de 
igrexas e obras de arte moble de Galicia, ser un adiantado na prospección e escavación 
arqueolóxica de castros e dalos a coñecer,  ser o primeiro en estudar iconograficamente 

[45] Los Foros de Galicia de la Edad Media. Madrid: Establecimiento Sucesores de Rivadeneyra, 1884.
[46] “Estudio histórico acerca del señorío temporal de los obispos de Lugo en sus relaciones con el mu-

nicipio (en la Edad Media)”. El Eco de Galicia, do 7 de xaneiro o 4 de febrero de 1887, Nº 3175-3198.
[47] Los Pertigueros de la Iglesia de Santiago en la Edad Media. Madrid: Imprenta de Hernando, 1883.
[48] La Catedral de Mondoñedo, su historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios, mobiliario, 

bronces y orfebrería, vestiduras y ropas sagradas. Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1865. In-
ventarios de mobiliario litúrgico. Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, 1906. É unha compi-
lación de artigos escritos ao longo de máis de trinta anos: Pasatiempos eruditos, colección de artí-
culos en su mayoría sobre el mobiliario litúrgico de las iglesias gallegas, en la Edad Media. Madrid: 
Nueva imprenta de San Francisco de Sales, 1907.

[49] Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros, folletos y papeles así como manuscritos 
que tratan en particular de Galicia. Madrid: Imprenta de T. Fortonet, 1875.

[50] “Notas críticas. Fueros municipales de Santiago y de su tierra […], Revista Crítica de Historia y 
Literatura, T. II, 1896, pp. 329-331.                                                                                                                 

[51] Discurso acerca de la situación del monte Medulio y sus incidencias históricas. Coruña: Hospicio de 
La Coruña, 1862. Ou a Crónica de la Provincia de Lugo. Madrid: Aquiles Ronchi, 1866.

[52] “Algunas notas acerca de la representación de gaiteros en los monumentos de Galicia”, Boletín de la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, T. I, 1901, pp. 33-35.

[53] SANTOS FERNÁNDEZ, C.: Antonio López Ferreiro (1937-1910). Santiago: Cabildo Catedral-Alva-
rellos-Consorcio, 2012.
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o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago no ano 1866[54]. A gran aportación de José 
Villaamil y Castro é o de ser o primeiro autor que estuda cun método científico e crítico 
a arte galega, como nunca antes se aplicara. 

Coa súa obra contribúe a elevar a calidade da historiograf ía que se estaba a facer 
en Galicia, introducindo os métodos de traballo, que xa se usaban dende tempo atrás 
en Francia, como a análise da obra de arte e a súa comparación con outras do mesmo 
período, ou a introdución xunto ao texto de diagramas, debuxos, fotograf ías, plantas e 
alzados dos edificios e obras de arte, como apoio para facilitar unha maior comprensión 
da lectura, pero tamén fará uso dun vocabulario científico, que el mesmo se encarga de 
potenciar/impulsar a través da redacción e publicación dun dicionario especializado[55]. 

A Villaamil débese o labor pioneiro en Galicia de impulsar o emprego de métodos 
expositivos que seguían o mesmo ritmo de introdución que no resto de España.   

Villaamil especialízase na arte producida en Galicia, pero lonxe dunha concepción 
idéntica e  de reivindicación política do nacionalismo que xorde a raíz dos ideais román-
ticos as súas investigacións perseguen o coñecemento de toda a produción, sexa moble 
ou inmoble que con intención artística chegou ata nós a través dos séculos.  Persegue 
reivindicar a Historia da Arte como disciplina científica ao mesmo nivel que a Historia. 

Sente a necesidade de dar resposta á curiosidade que lle produce o pasado, especial-
mente o medievo, período artístico que considera o máis elaborado. Este autor desvincúlase 
de toda intencionalidade política e producirá unha historiograf ía conscientemente aséptica 
neste sentido, posto que os nacionalismos, na súa opinión, provocan que o historiador se 
encerrase en localismos que levan ao empobrecemento dos estudos históricos. Mantense 
deste xeito nos postulados do positivismo que busca unha Historia obxectiva e neutral.

Preocupación incesante no pensamento de Villaamil y Castro que deixa debidamen-
te reflectida nos seus escritos é a recuperación da arquitectura medieval galega, ao reivin-
dicar a súa calidade, segundo o docto historiador, esta merece ser estudada e difundida 
ao mesmo nivel cá doutros lugares, e mesmo propón a súa reconstrución seguindo os 
modelos da época[56],  e reclama a conservación e  difusión das pezas arqueolóxicas e 
artísticas mobles. Estas consideracións impulsan ao avezado historiador a traballar pola 
fundación dun museo central para toda Galicia, con sé en Santiago de Compostela, no 
que se expuxese o patrimonio disperso de forma ordenada e científica, dándoo a coñecer 
a través de publicacións especializadas, institución na que Villaamil desexaba integrar, 
nos seus fondos, a súa colección particular[57].

[54] Descripción histórico-artística-arqueológica de la Catedral de Santiago. Lugo: Imprenta de Soto 
Freire, editor, 1866.

[55] Rudimentos de Arqueología Sagrada. Lugo: Imprenta Soto Freire, 1867.
[56] Clara influencia das lecturas dos teóricos e arquitectos franceses do S. XIX como Eugéne Viollet le 

Duc.                                                                            
[57] Memoria sobre la creación de un museo arqueológico en la ciudad de Santiago… Madrid: Imprenta 

del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos, 1887



JOSÉ VILLAAMIL Y CASTRO E A PAIXÓN POLA CULTURA GALEGA 45

A visión que José Villaamil y Castro manifesta nos seus escritos sobre a historia e 
especialmente a arte non é moi distinta da doutros estudosos coetáneos do século XIX, 
como Antonio López Ferreiro, Bernardo Barreiro de Vázquez Varela ou Manuel Mur-
guía, ao manifestar unha visión da historia de corte católico tradicionalista. 

A función e a forma da arte medieval, segundo este autor, teñen un único fin, e 
ambas son inspiradas por Deus, a de poñer en diálogo o ser humano coa divindade. 
Reflexión que ten as súas bases, non só na análise externa da obra senón tamén na docu-
mentación como fonte insubstituíble e indispensable para o estudo da historia polo que é 
fundamental a transcrición e a consulta das fontes documentais orixinais, o que axudou 
á formación dunha metodoloxía científica. Elabora unha historiograf ía de corte erudito, 
global, sistemática e cronolóxica dos acontecementos, ao profundar na intrahistoria e 
dedicando moito tempo aos pequenos detalles, como se pon de manifesto nos estudos 
que fai das artes mobles, bellas y secundarias de la Edad Media[58], entre as que inclúe a 
música. Engade novos matices ao estudo da arte galega, que el mesmo está a construír 
por vez primeira e que nunca antes foran tratadas. 

A súa dedicación, e poderíamos dicir paixón, pola Prehistoria e a Idade Media, na 
que se desenvolve o que denomina arte cristiá, e que conforman a maior parte da súa 
obra escrita, fai que fomente e promova a focalización dos estudos desas épocas entre os 
seus contemporáneos, así diralle por carta a Murguía, que estaba a preparar a súa famosa 
Historia de Galicia, en 1867: “…no estoy en que usted consiga mucho destinando de otro 
tiempo ni otra atención de la que puede disponer tratando de una historia general y temo 
que pierda el tiempo que vendría muy bien por la Edad Media”[59]. Villaamil entende que 
hai que poñer a prioridade dos estudos históricos na investigación sistemática do medie-
vo galego, antes que escribir unha historia xeral de Galicia, pois é a época histórica máis 
rica en documentación e monumentos e o tempo a que menos atención se lle presta.

Estratexia que se repite nas súas misivas a outros historiadores como a que redacta a 
Antonio de la Iglesia González, remitida dende Mondoñedo, na que pon especial énfase 
no románico como fonte de estudo para o que lle pon exemplos:

“Este estilo sabe usted que estuvo muy en boga en Galicia y echó muy profundas raíces que aun 
hoy en día retoñan. De él tenemos copiosos ejemplares en las catedrales de Santiago y Lugo y aún 
Mondoñedo pertenecen a el así como los prioratos de Sar y San Martin de Mondoñedo”[60].

Un punto fundamental na obra de José Villaamil y Castro, é a pugna constante pola 
conservación e recuperación do patrimonio inmoble galego, boa mostra desta afirma-

[58] Rudimentos de Arqueología Sagrada. Lugo: Imprenta Soto Freire, p. VIII.
[59] ARAG, 9 de 1867, abril. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía desde Mon-

doñedo.
[60] ARAG, 11 de xaneiro de 1870. Carta de José Villaamil y Castro a Antonio de la Iglesia González, 

remitida dende Mondoñedo.
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ción é o agradecemento do presbítero Salvador Pardo Roncero, reitor de San Martiño de 
Mondoñedo, que ante os graves problemas estruturais do edificio pide a axuda e interce-
sión de Villaamil ante as autoridades do estado en Madrid para a restauración do edificio, 
e trala intervención do erudito o sacerdote escríbelle: “doy a usted las más expresivas 
gracias por su fina atención y por lo mucho que usted trabaja por sacar del olvido en que 
yacía este monumento auténtico de la tradición religiosa de Galicia”[61]. Recoñecemento 
que mostra o importante labor de José Villaamil y Castro en favor dos bens patrimoniais 
de Galicia.

Os Murguía-Castro e Villaamil e a reconstrucción da historia de 
Galicia
Os intercambios epistolares entre Murguía e Villaamil serán moi frecuentes, tanto para 
trocar datos históricos sobre as obras ou personaxes relevantes de medievo galego que 
están a estudar, como a que lle solicita ao home de Rosalía en 1870: “¿Hay en ese archivo 
algo que se roce con Pardo de Cela? Por poco que fuese, a mi, que creo haber conseguido 
reunir cuanto hay conocido, me vendría de perlas”[62];  como para facilitar debuxos, me-
didas, etc., “siento que no me mandase usted el dibujo que me ofrecía, lo espero”[63] ou “si 
está usted en publicar este altar natural escríbame usted enseguida y le dibujaré, mediré, 
etc y todo lo que usted necesite…”[64], e fotograf ías, como a que lle pide Murguía de San 
Martiño de Mondoñedo para a súa obra Galicia[65]; tamén son frecuentes as opinións 
particulares sobre as obras artísticas, críticas literarias e contido das publicacións[66], con-
sultas sobre o adecuado dun título para unha publicación próxima a publicar[67], ou a 
desesperación que lle provoca o editor lucense que teñen en común e que publicará obras 
de Rosalía e Murguía, Soto Freire, pois non estaba animado a imprimir novas investiga-
cións sobre as igrexas de Galicia no medievo, ou as obras que estaban xa na imprenta non 

[61] ACAO, 20 de maio de 1888, Carta de D. Salvador Pardo Roncero a José Villaamil y Castro.
[62] ARAG, 9 de abril de 1867. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 

Mondoñedo.
[63] ARAG, 3 de novembro de 1865. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía den-

de Mondoñedo.
[64] ARAG, 27 de outubro de 1865. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 

Mondoñedo.
[65] ARAG, 19 de marzo de 1865. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 

Mondoñedo.
[66] ARAG, 9 de xuño de 1866. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 

Mondoñedo.
[67] ARAG, 9 de xuño de 1866. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía desde 

Mondoñedo.
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terminaban de saír como nolo certifica a resposta que lle dá Villaamil a Murguía cando lle 
pregunta pola súa obra Rudimentos de Arqueología no ano 1867,  “el que salgan a la luz  
más tarde o más temprano los Rudimentos depende únicamente de Soto Freire que tiene 
en su poder todo el original desde hace meses”[68]. 

Pero tamén recomendacións de como abordar o estudo dunha obra artística como 
a que lle fai Villaamil a Murguía de comparación das obras para poder así clasificalas, 
con máis acerto, en época e estilo pois “… cotejando unos monumentos con otros es el 
verdadero modo de adquirir conocimientos arqueológicos… usted tiene sobrado talento 
para ello”[69]. 

O trato epistolar entre Murguía e Villaamil y Castro que nun primeiro momento ten 
un fin intelectual, que pasaba por un intercambio de información dos temas investigados 
por ambos os dous e que nalgún momento o home de Rosalía dubida da súa validez é 
defendido por Villaamil cando lle di a Murguía:

Mi querido amigo: no estoy conforme con usted en que las cartas no sirvan para nada, lejos de eso 
creo que contribuyen en mucho al esclarecimiento de la verdad arqueológica; pero aunque así no 
sea (que no me esforzaría mucho en asegurarlo) sirven al menos grandemente para mi distracción 
y enseñanza y para dar motivos a su gratísima correspondencia[70]

palabras que o deberon convencer xa que seguiron co hábito de escribirse regularmente.
As súas relacións van afianzándose cando se coñecen en persoa e se presenten as súas 

respectivas familias en Santiago, o que os leva a contarse os acontecementos familiares, 
como o anuncio do nacemento da súa primoxénita no 1867[71], ou mortes dalgún membro 
da familia como a do pai de Murguía[72], pero tamén a consultar temas máis mundanos 
como o da carta redactada por Rosalía e que é o motivo deste artigo. Anos de contacto 
escrito e f ísico van facer que o seu trato sexa cada vez máis familiar, pasando dunhas des-
pedidas formais nas primeiras misivas fronte a unha despedida familiar na que inclúe a súa 
esposa Carmen transmitíndolle o seu agarimo a Rosalía e a el mesmo: “mis afectos a Rosalía 
y de Carmen y para usted el cariño afectuoso de su verdadero amigo”[73].

[68] ARAG, 27 de maio do 1867, 24 de xunio de 1867 e 23 de xaneiro de 1868. Cartas de José Villaamil 
y Castro a Manuel Martínez Murguía dende Mondoñedo.

[69] ARAG, 29 de marzo do 1867. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 
Mondoñedo.

[70] ARAG, 5 de decembro de 1874. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía den-
de Mondoñedo.

[71] ARAG, 21 de xaneiro de 1867. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 
Mondoñedo.

[72] ARAG, 5 de decembro de 1874. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía den-
de Mondoñedo.

[73] ARAG, 9 de xuño de 1866. Carta de José Villaamil y Castro a Manuel Martínez Murguía dende 
Mondoñedo.
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Amizade que chegará á morte de don José Villaamil no 1910, e que Murguía chora 
dende as páxinas do Boletín da Real Academia Galega:

Cuando la triste nueva llegó a nosotros, la sorpresa fue dolorosa, levantando en nuestras almas tan-
tas y tan dormidas memorias, y haciendo que tomasen nueva vida, tan lejanos pensamientos, que 
en realidad, fue como si un mundo, pasado, olvidado, muerto, resucitase y viniese a hablarnos de 
lo que venia a ser ya, sombra de sombras y olvido de olvidos. De cuantos recordarán en estos mo-
mentos al pobre muerto, pocos serán los que podrán decir como nosotros que ha más de cincuenta 
años, que nos unió estrechamente el amor que ambos sentíamos por el estudio de las antigüedades 
de Galicia y cuanto con ellas se relacionaba…[74]

Constatamos como a relación comezou nos anos sesenta do século XIX, e termina 
no ano 1910 ca morte do erudito.

A contribución de José Villaamil y Castro ao estudo, defensa, catalogación, denuncia 
e preservación do patrimonio artístico e documental galego así como ter o privilexio de 
ser un dos iniciadores dos estudos científicos sobre etnograf ía, bibliograf ía, arqueoloxía, 
historia e arte de Galicia, son de gran interese para a cultura de Galicia. As relacións de 
amizade e científicas coa familia Murguía-Castro axudáronlle xa non só a nivel persoal 
senón tamén na súa produción científica.

[74] Martínez Murguía, M.: “Necrológica de José Villaamil y Castro”, Boletín de la Real Academia Ga-
llega, vol. IV, nº 38, pp. 41-42.
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Introdución
O desenvolvemento da sociedade burguesa no século XIX trouxo consigo mudanzas moi 
importantes no campo literario que afectaron o oficio de escribir, os medios de difusión 
da produción literaria, o público lector etc. A posibilidade de profesionalización da escri-
ta e a aparición do concepto de propiedade intelectual, a censura como condicionamento 
do traballo creador, o surximento de novas formas e espazos de sociabilidade literaria, o 
desenvolvemento da imprensa e a creación de empresas editoriais que progresivamente 
se especializan e exploran novos mercados, a diferenciación da función de editores, im-
presores e libreiros conforme transcorre o século, a expansión do xornalismo e a crecente 
importancia da prensa como soporte da publicación literaria, o surximento e a segmen-
tación de novos públicos lectores, a (relativa) democratización da lectura e a aparición da 
literatura de consumo e de masas e a función da literatura como elemento de cohesión 
nacional son algúns dos trazos xerais que marcan o campo literario nesta centuria (Alon-
so 2010).

As primeiras décadas do século supoñen a incorporación da muller burguesa ao 
consumo literario, consolidando un público lector feminino seguidor de novelas, e en 
seguida destinatario de produtos específicos, en forma de coleccións literarias e de publi-
cacións periódicas, que irán acrecentándose de forma notoria conforme avance o século. 
Esta incorporación ten lugar no marco dos debates sobre a posibilidade e os límites da 
educación da muller, que opuñan aqueles que consideraban a muller allea por natureza 
a calquera función intelectual –e que a confinaban nunha identidade de xénero senti-
mental– e os que defendían as súas capacidades e o acceso á educación e á instrución, a 
miúdo de forma limitada e condicionada pola finalidade de poder exercer de forma máis 
completa e acaída no ámbito doméstico os labores da maternidade e do matrimonio: 
servir de compañeira ao home, educar as fillas e proporcionar os primeiros rudimentos 
da instrución aos fillos (Armas 2002). Claramente este debate forma parte doutro máis 
amplo sobre a incidencia que o acceso á instrución podía ter sobre os límites da identi-
dade de xénero feminina (determinada polo sentimento e as emocións), sobre o rol social 
da muller (alén da proxección dos roles domésticos de esposa e nai) e a súa presenza no 
espazo público a través do exercicio profesional cualificado.

Os avances no acceso á educación das mulleres van traer consigo un incremento das 
mulleres que escriben, e publican, particularmente a partir da década de 40. As escritoras 
con frecuencia van especializarse en producir para un público feminino, e ás veces pode-
rán profesionalizarse na escrita, case sempre a custa de asumir os límites impostos ao seu 
labor creador e de aceptar a norma doméstica que as confinaba a tratar os asuntos con-
siderados admisíbeis para unha escritora nos xéneros literarios que mellor se prestaban 
á suposta sensibilidade feminina: a poesía sentimental e as colaboracións xornalísticas 
destinadas a perpetuar o estereotipo do anxo do fogar. As poetisas escriben unha poesía 
froito do instinto natural e identificada cos valores presuntamente femininos, trasmisora 
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da dozura, o pudor e a modestia (Rabaté 2006), non da reflexión. Estes valores son os 
que resalta Fernán Caballero na carta que dirixe a Rosalía agradecendo a dedicatoria 
de Cantares gallegos: o “dulce ruiseñor de Galicia” escribe unhas poesías que “no están 
inspiradas ciertamente por la cabeza pero brotadas del corazón y de un corazón selecto”, 
circunstancia que aproveita para abenzoar “las plumas femeninas, que en nuestro país 
son las puras vestales que se consagran á conservar los sagrados fuegos de la Religión, 
patriotismo, poesía, amor de familia y todo lo bueno” (en Angueira 2013), uns valores 
que non respondían en absoluto ao proxecto intelectual e literario rosaliano, mais que 
marcaban o modelo máis conservador de escritora na época isabelina.

Fronte ao estereotipo positivo da poetisa, o da literata estará connotado negati-
vamente pola súa vinculación cun exercicio reflexivo da creación literaria apoiada no 
traballo intelectual: será execrada por non respectar o vínculo da muller coa literatura 
sentimental, como ben sinalou Rosalía en “Las literatas. Carta a Eduarda” (1865), e como 
testemuñan múltiples textos, tal a utilización de George Sand como exemplo dos extra-
víos da muller filósofa, fronte ao modelo de hada cristiana encarnado en Narcisa Pérez 
Reoyo (Jove 1877).

Diferentes modelos de escritora que se van pór de manifesto nas autoras que publi-
can na Galiza das décadas de 40, 50 e 60, o período tratado neste traballo.

Escritoras na Galiza do século XIX
En liñas xerais, o galeguismo decimonónico, dada a súa base maioritariamente liberal e 
progresista, foi esencialmente favorábel á educación das mulleres e favoreceu a súa parti-
cipación na actividade literaria. Xosé Ramón Barreiro (1981: 330) lembra como entre os 
asuntos debatidos na Academia Literaria na década de 40 estaba a defensa da emancipa-
ción da muller, e nas décadas seguintes temos variados testemuños da favorábel posición 
dos galeguistas no debate sobre a educación e a instrución das mulleres. A viveza da 
discusión é moi intensa nos anos finais da década de 50, con posicións públicas maiori-
tariamente contrarias (Armas 2002: 215; 217); porén, Luís Rodríguez Seoane é “defensor 
da emancipación femenina desde a súa primeira xuventude” (Rodríguez e García Negro 
1996: 361) e os irmáns de la Iglesia serán valedores das vantaxes da educación das mu-
lleres pois “sostenían un feminismo de raíz fourierista, aunque sin visos políticos, con 
formas de emancipación que traslucen el ideal de Montesino” (Saurín 2003: 88)[1].

Pola súa parte, Manuel Murguía virá resaltando desde 1858 –cando publica o artigo 
“Poesía gallega contemporánea” en El Museo Universal– o papel principal da muller na 
creación literaria, unha idea que reitera no volume primeiro da Historia de Galicia e que 
pode ser resumida en que “en Galicia, son las mujeres las que inventan la música y la letra 
de sus cantares. Tal vez a esto se deba el sentimiento esencialmente femenino que en 

[1] Antonio, director da Escola Normal da Coruña desde 1844, expuso a súa visión no artigo “La uni-
versidad de las mujeres” (Galicia. Revista Universal de este Reino, 1.10.1865).
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ellos domina” (1865: 252), unha constatación que xustificaría a promoción dun modelo 
de poesía galega baseado no elemento popular e na condición sentimental.

Por suposto, as autoras teñen os seus propios puntos de vista sobre a educación que 
reciben, a percepción social do seu labor como escritoras, os estereotipos que lles eran 
aplicados etc. e explicaranos por extenso, ás veces con boas doses de ironía, principalmen-
te en colaboracións xornalísticas. É o caso de Joaquina Ruiz de Mendoza, Virginia Felicia 
Auber Noya, Emilia Calé, Clara Corral ou a propia Rosalía, que deixarán patente a súa dis-
cordancia cos modelos de educación e de instrución para as mulleres e que manifestarán 
ideas propias –e diversas entre si– sobre as características, as funcións e os límites da súa 
propia creación literaria, un aspecto en que non nos imos deter nesta ocasión, e que foi 
en parte analizado por Marco (1993), Rodríguez e García Negro (1996) e Armas (2002).

A importante nómina de escritoras na Galiza do século XIX, a pesar do limitado 
mercado editorial e publicístico galego na altura –documentada en relevantes traballos 
de Aurora Marco (1993), Kathleen March (1994), Pilar García Negro e Francisco Rodrí-
guez (1996), Celia Armas (2002) e Carlos A. González Paz (2014)–, convida a interpretar 
este dato como mostra da vontade dos promotores das cabeceiras –moitos deles vin-
culados ao incipiente galeguismo– de aproveitar a súa incorporación como produtoras 
literarias e como lectoras para integralas no seu proxecto literario e cultural (López Otero 
2007). O repaso dalgunhas das publicacións máis senlleiras promovidas polo entorno 
galeguista realizado por Armas (2002: 187-205) é boa mostra desta afirmación, como 
o son as diversas formas de recoñecemento institucional que a achega das escritoras ao 
Rexurdimento literario van acadar desde moi cedo.

Un primeiro elemento para valorar estes procesos de institucionalización témolo 
nas obras que están a construír o discurso historiográfico sobre a literatura galega. O 
inacabado Diccionario de escritores gallegos (1862) –cesado na voz Freire Castrillón– de 
Manuel Murguía xa recolle catro autoras decimonónicas: Virginia Felicia Auber, Concep-
ción Arenal, Manuela Cambronero e Rosalía de Castro.

Mesmo obras practicamente ignoradas na tradición historiográfica galega, como o 
artigo “Poetas gallegos” de Benigno T. Martínez[2] –incluído no seu libro Un naufragio. 
Relato histórico del acontecido a la Guadalupe 4ª en las islas de Cabo Verde con un apén-
dice sobre poetas gallegos (1876), editado en Uruguai–, reservan un espazo relevante para 
as escritoras: nun texto de pouco máis de vinte páxinas, que comeza con referencias á 
Idade Media, case un terzo da súa extensión está dedicado ás poetas galegas, dato de por 
si elocuente sobre a importancia que o autor quería dar ao seu contributo ao renacemen-
to literario galego.

A pesar de certos erros, este traballo resulta particularmente interesante por incluír 
xuízos críticos expresos sobre a obra dalgunhas escritoras. Rosalía é ponderada como 
poeta mais tamén como novelista: El Caballero de las Botas Azules faina acreedora ao 

[2] Benigno Teijeiro Martínez (Santa Marta de Ortigueira, 1846 – Paraná, 1925). Historiador, pedago-
go, xornalista e escritor, autor dunha extensa obra principalmente ensaística.
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apelativo de “el George Sand galaico” (Martínez 1876: VII). A seguir son citadas “otras 
poetisas notables” como “la Señorita de Flamante [sic], Ramona Garcia Suarez, Pilar 
O’Felan, Sta de Valladares, Manuela Vaz, Emilia Calè; Manuela Cabronera [sic], J. Lopez 
de la Vega, Ramona Siman, Ramona Bouzas y Emilia Pardo Bazan[3]” (Martínez 1876: 
VIII). O autor detense naquelas autoras “de las que por fortuna posèemos algunas com-
posiciones”, reproducindo versos de Clara Corral –“á quien hemos conocido en la flor de 
la edad” (Martínez 1876: VIII)– e ponderándoos en extremo; de Elvira Luna –“en esta 
poetisa hallamos mas arte que inspiración” (Martínez 1876: IX)–; Emilia Calé –en quen 
destaca a vea mística–; Elisa Lestache –“mas jovial y atractiva, mas popular y romántica” 
(Martínez 1876: XI)–, de quen confesa “hemos visto el Album de esta inolvidable ami-
ga” e, moi brevemente, cita Amadora Tapia, Concepción Arenal e Ramona Simán, polas 
composicións “A una noche obscura”, “El proyectista” y “A Jehova”, recollidas todas no 
Álbum de la Caridad. No seu ánimo de proporcionar datos recentes sobre a achega das 
escritoras ao cultivo da literatura galega, Martínez reproduce a relación de obras premia-
das no certame que en Ourense celebrara o segundo centenario do Padre Feijoo, e os tres 
premios adxudicados a Emilia Pardo Bazán, a Valentín Lamas Carvajal e a Arminda Flora 
Serrano (pseudónimo de Lamas, circunstancia ignorada polo autor). A sección conclúe 
coa reprodución dunha cita de Murguía que resalta as capacidades intelectuais das mu-
lleres galegas como un trazo identitario:

La muger gallega está dotada de una viveza y energía superior á la del hombre de este pais, –aun-
que en aquella natural relacion de uno á otro sexo– y se la vè llevar su varonil aliento á los trabajos 
intelectuales, que tienen por cierto un carácter que los separa hondamente de los de los hombres 
de su raza. Maria Pita es para nosotros mas que una gloria, el tipo de nuestra muger, que en Ma-
ri-Hernandez, la Gallega, ha dibujado el poeta, con harto seguros rasgos (Martínez 1876: XII-XIII)

Novas referencias ás escritoras figuran no Resume de Historia de Galicia (1899) de 
Florencio Vaamonde. No libro terceiro, que se ocupa do período posterior ao reinado dos 
Reis Católicos, inclúe a mención de “os nomes dos esclarecidos varós que en letras, artes 
e cencias, deron gloria ao país en que foron nados” (Vaamonde 1899: 50). Para alén de 
varóns, son citadas tamén “a beatísima Etheria, ilustre viageira e escritora” (Vaamonde 
1899: 50), “a célebre poetisa doña Rosalía Castro; a escritora doña Conceición Arenal; 
a poetisa doña Narcisa Péres Reoyo” e “as eisimias escritoras doña Emilia Pardo Bazán 

[3] A maioría son autoras que comezan a destacar nesa altura (caso de Pardo Bazán), outras, ou ben 
figuraban no Álbum de la Caridad con algún poema (Calé, Cambronero, López de la Vega Simán) 
ou ben entre as autoras das que non puideran recollerse composicións no volume (Flamant, García 
Suárez, O’Felan, Valladares, Vaz). De Ramona Bouzas descoñecemos calquera outra información.
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e doña Sof ía Casanova” (Vaamonde 1899: 53)[4], activas estas últimas cando se publica 
a obra. No libro cuarto, o autor emprende un “Resume da historia da literatura gallega” 
determinado polo criterio lingüístico. Rosalía é colocada no cume dos logros (“val ela sola 
por toda unha literatura”, Vaamonde 1899: 65) e logo só é citada de “Doña Filomena Dato, 
a bella produción Follatos” (Vaamonde 1899: 66-7). No anuncio do inédito Diccionario 
de autores gallegos do mesmo autor –que “sairá pronto á lus contendo curiosos datos 
biográficos e bibliográficos de todol-os escritores que escribiron en gallego”–, esta magra 
nómina é levemente acrecentada, ao incluír ademais destas dúas autoras, “Corral, Doña 
Clara”, “Muiño de Landrove, Doña Hipólita” e “Valladares Núñes, Doña Avelina”[5].

Finalmente, cando en 1906 se constitúa a Academia Gallega non haberá entre os 
seus cuarenta membros numerarios ningunha muller (só Emilia Pardo Bazán figurará 
como Presidenta honoraria), mais si quince membros correspondentes: “Dª Beceiro, Car-
men; Calé de Torres Quintero, Emilia; Casanova de Lutowslaski, Sof ía, Cracovia; Co-
rral, Clara; Corral, Rita; Dato Muruais, Filomena; Garrido de Rodríguez Mourelo, Fanny; 
Lestache, Elisa; Lorenzana, Sarah E.; Marquesa de Ayerbe (Excma. Sra.); Michaelis de 
Vasconcellos, Carolina, Porto; Muiño de Landrove, Hipólita; Peña de Castro López, Ra-
mona, Buenos Aires; Tella, Mercedes; Vieito Bouza, Mercedes, Habana” (Anónimo 1906: 
26-27)[6]. Tres son autoras activas no tempo de Rosalía, e coincidiran con ela en varias 
publicacións: Emilia Calé, Clara Corral e Elisa Lestache.

Sirvan estes exemplos para mostrar a decidida intención dos galeguistas de resaltar 
o papel das escritoras no seu programa literario, a pesar de que no período rexionalista o 
predominio do criterio filolóxico vaia facendo desaparecer os nomes dalgunhas autoras 
por non teren usado a lingua galega na súa produción.

[4] O número de autoras mencionadas é relevante se temos en conta que como poetas son citados 
unicamente Pastor Diaz, Aurelio Aguirre, Puente Brañas, D. Joan Bautista Alonso, D. Bieito 
Vicetto –entre os mortos– e Pondal, Curros, Emilio F. Vaamonde, Lamas, García Ferreiro 
–entre os vivos–, para alén de Murguía como historiador ou de la Iglesia como arqueológo, entre 
outros estudiosos.

[5] Euxenio Carré en La literatura gallega en el siglo XIX (1903) realiza unha listaxe de persoas 
que escribiran en galego en que figuran, alén das cinco autoras anteriores, Avelina Lago Va-
lladares, Ramona Peña y Salvador de Castro López, Esperanza Roca e Arminda Flora Serrano. 
As dúas últimas son, en realidade, sinaturas utilizadas, respectivamente, por Amador Monte-
negro Saavedra e Valentín Lamas Carvajal.

[6] Entre os correspondentes incluídos na mesma información figuran doce homes, todos personali-
dades estranxeiras, algúns relevantes filólogos e investigadores universitarios (Teophilo Braga, José 
Leite de Vasconcellos, Hugo H. Rennert, E. Contamine de Latour) (Anónimo 1906: 27). A relación 
de correspondentes completarase en números posteriores, usando un criterio de distribución xeo-
gráfica e sen incluír ningunha outra muller.
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Autoras na prensa dos albores do Rexurdimento: máis que poemas
O espazo preferente de publicación para as escritoras galegas foi a prensa periódica, en 
maior medida do que aconteceu para os escritores. As súas achegas en cabeceiras de in-
formación xeral e en revistas culturais está ben documentada, principalmente a eclosión 
da década de 60 (Armas 2002: 187- 205). Porén, para alén de facer inventario das colabo-
racións publicadas, parécenos relevante prestar atención aos outros espazos que ocupa-
ron na prensa: como obxecto de noticias varias, por seren destinatarias de dedicatorias e, 
en menor medida, polos comentarios que recibiron as súas obras.

Que as publicacións vinculadas co nacente galeguismo dan espazo desde o inicio 
ás sinaturas de escritoras é unha evidencia. Se nos remontamos á década de 40, unha 
cabeceira emblemática do provincialismo como El Recreo Compostelano (1842-1843), 
dirixida por Antonio Neira de Mosquera, publica dúas colaboracións en prosa da gale-
ga Manuela Cambronero[7], asinadas en Valladolid: “Remitido. Meditación” (El Recreo 
Compostelano 26.7.1842) e “A mi amiga” (El Recreo Compostelano 11.9.1842). Como fai 
constar o seu título, o primeiro dos textos non foi solicitado, mais enviado pola autora, 
circunstancia que revela unha autonomía de actuación infrecuente na altura. Unha nota 
a rodapé sen asinar infórmanos da posición editorial da revista:

Nosotros no podemos espresar el contento con que insertamos esta pequena composición que re-
vela por si sola el sentimiento i melancolia que distingue al genio hoy dia. Ademas es composicion 
de una joven, i de una joven ya conocida en la república literaria por su drama SAFIRA, i por lo 
mismo debemos ser consiguientes con las covicciones [sic] que tenemos sobre la mujer

Como vemos, a redacción destaca o valor literario da peza (inundada de pesimismo 
romántico) e como representa as tendencias de actualidade, a condición de muller moza 
da autora e os seus antecedentes literarios, e explica a publicación polo compromiso pro-
gresista da cabeceira en relación co papel da muller na sociedade contemporánea. Con 
todo, non debe pasar desapercibida a necesidade de acompañar o texto dunha nota de 
xustificación e apoio que, en certa forma, desempeña a mesma función que os prólogos 
de autoría masculina que adoito introducían as obras das escritoras novas.

A boa acollida dada á colaboración de Cambronero debeu de favorecer que para o 
número seguinte, o 15, fose enviado un poema dunha nova autora, “Remitidos. La inspi-
ración” de Camila Sancho[8] (El Recreo Compostelano 11.8.1842). Novamente unha nota 

[7] “Cambronero (Doña Manuela). Natural de la Coruña, en cuya ciudad murió hacia los años de 1854. 
Publicó: 1º Días de convalecencia._Colección de poesias y novelas originales de… Coruña impr. de 
D. Domingo Puga, 1852. 4º. Trae el retrato de la autora” (Murguía 1862).

[8] Non coñecemos outras obras nin temos noticias biográficas desta autora. A única pista sobre a súa 
traxectoria está na nota que acompaña o poema, que a vincula a “el pueblo de los Nodales”, isto é, 
Pontevedra, o lugar de nacemento dos irmáns Bartolomé e Gonzalo García de Nodal.
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explicativa fai constar a procedencia do orixinal, neste caso pola mediación dun autor 
que probabelmente tiña previsto apadriñar a poeta coas súas palabras, seguindo o costu-
me xa aludido na presentación pública das escritoras:

Esta composición nos la remitió el Sr. Posada[9], nuestro amigo i corresponsal en Vigo, i sentimos 
en estremo no poder insertar el juicio que hace de este tesoro escondido –como dice él– en el pueblo 
de los Nodales, juicio que nosotros prohijamos con gusto porque somos entusiastas del jenio i del 
talento.

Este xenio e talento da autora exprésase nun poema de exaltación amorosa. As co-
laboracións de escritoras en El Recreo complétanse con “El dia final” (26.1.1843) e “Can-
ción. Imitación de Víctor Hugo” (11.2.1843) de Gertrudis Gómez de Avellaneda, pre-
cedida a primeira dunha nota anónima en que a redacción se congratula do envío das 
colaboracións para o xornal[10].

Na década seguinte, unha publicación emblemática do progresismo e do galeguis-
mo, a viguesa La Oliva (1856-57) –dirixida por Eduardo Chao e José Ramón Fernández, 
coa participación de Juan Compañel como editor-impresor, logo director, e mais Manuel 
Murguía como director literario (Martínez González 2016: 56)– vai estar aberta tamén 
ás colaboracións das escritoras. Por unha carta a Manuel Murguía de Nicolás, seu irmán, 
sabemos da posibilidade de que, de non ter sido suspendida por orde gobernativa, Rosalía 
colaborase na publicación:

La joven Dª Rosalía de Castro, hija de Villagarcía, publicó este mes un folletito de 43 págs. de poe-
sías titulado La flor. ¿Por qué no haces que mande algo a la Oliva? A mí no me chocan mucho, tiene 
algunas cosas buenas pero tiene otras bien malas. Como con ellas se debió ganar bastante bien, 
piensa, según dice a un sujeto que le buscó suscriciones en esta, publicar más (Carballo Calero 
1979: 58)

“A mi querida Águeda en sus días” de Dionisia Salomón (La Oliva 21.3.1857) será 
o único poema de autoría feminina que vexa a luz nas páxinas do xornal vigués[11]. A 
colaboración da autora novel irá precedida dunha nota introdutoria de Ricardo Puente 
y Brañas que anuncia ser a súa primeira publicación, nos informa da súa condición 

[9] José Mª Posada Pereira, fundador de La Aurora de Galicia e do Faro de Vigo. En Poesías selectas 
(1888), publicado na Biblioteca Gallega, está compilada parte da súa obra poética. Posada foi admi-
rador de Rosalía, de quen recensionou os Cantares Gallegos no Faro de Vigo e a quen dedicou en 
época temperá un poema.

[10] A Avellaneda vivira na Coruña entre 1836 e 1838, un feito que talvez favorecese a súa relación 
coa intelectualidade galega.

[11] Si haberá outras sinaturas femininas na Oliva. Por exemplo, na mesma páxina que o poema de Sa-
lomón publícase “Una víctima. A D. Aurelio Aguirre” asinado por Carmen, talvez un pseudónimo 
que encubre unha autoría masculina.
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de filla de Remigio Salomón, xuíz de primeira instancia na Coruña, e emite un xuízo 
crítico do poema en que, para louvala, resalta o seu desvío a respecto dos estereotipos 
femininos:

La fluidez de su versificación, y la valentia de su formas, nada dejan que desear al critico mas 
exijente: pero el principal merito de esta poesía está en la profundidad de sus pensamientos. No 
campean en ella, ni la ligera diccion, ni los superficiales conceptos tan comunes en la imaginacion 
de la muger. La gravedad de su lenguage y la filosofia de sus ideas recomiendan esta composición 
muy eficazmente

A autora dará a coñecer novas pezas poéticas en publicacións vinculadas ao pro-
gresismo: no mesmo ano 1857 na coruñesa El Iris de Galicia (Armas 2002: 187-189), 
“Acuérdate de mi” (7.6.1857) e “A mi querida amiga E. C. de P.” (5.7.1857). O primeiro 
poema está introducido, de novo, por unha presentación, que alude á autoría de “una 
señorita” e ao feito de ter xa publicado poemas; no segundo sinálase non ser un nome 
descoñecido para os lectores. No ano seguinte, no tamén coruñés El Fomento de Ga-
licia. Periódico destinado principalmente al desarrollo de los intereses materiales del 
pais, dirixido por Manuel Bada, publica o poema elexíaco “A la memoria del poeta Don 
José Puente y Brañas” (20.4.1858), irmán de quen fora o seu introdutor no mundo da 
letra impresa. O poema vai precedido dunha nota de Antonio de San Martín, figura 
destacada do provincialismo coruñés –como o propio autor lembrado– (Beramendi 
2007: 142-143), que louva a peza e explica tamén que Dionisia Salomón é filla do xuíz 
de primeira instancia na cidade. Aínda no número seguinte (22.4.1858), un artigo de 
M.[anuel] Bada, o director do xornal, volve sobre a colaboración da autora, para louvar 
as súas virtudes literarias e, de paso, reflexionar sobre a condición da poesía e o mo-
delo de educación para as mulleres. O xénero poético é presentado como a linguaxe 
de Deus, dos anxos e dos ceos, comunicado só a algúns privilexiados seres, de forma 
que a poetisa estaría a actuar como mediadora coa divindade. Bada defende o cultivo 
da intelixencia por parte da muller, para poder desempeñar mellor a función de esposa 
e para evitar a dedicación á murmuración ou á preocupación por modas fúteis nos 
momentos de ocio. O modelo de educación feminina que propón comprende poesía, 
música, pintura, algunhas nocións de política, historia e xeograf ía, e outros coñece-
mentos semellantes; aínda que o fulcral debe ser “el conocimiento de las labores de su 
sexo y del manejo de la casa, de la economía doméstica”. Para concluír, o director dá os 
parabéns a autora, e a seu pai:

Reciban, pues, la señorita de Salomon y su distinguido padre, no menos apreciable por las prendas 
de su corazon que por las dotes de su inteligencia, nuestro sincero parabien, no solo por las precio-
sas cualidades intelectuales de esta señorita, sino por el cultivo de las mismas; y tengan al propio 
tiempo la seguridad de que EL FOMENTO DE GALICIA se honrará siempre con insertar en sus 
columnas los tiernos y elevados pensamientos de tan apreciable y simpática poetisa
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O discurso de Bada afástase notabelmente do eloxio poético levado a cabo por Puen-
te y Brañas ou San Martín para adquirir un ton case admonitorio; e mostra como o 
recoñecemento de (certas) capacidades intelectuais á muller non implicaba a ruptura 
do molde dunha identidade de xénero condicionada e limitada polo espazo doméstico 
e pola subordinación ao home (esposo ou pai), e como o cultivo intelectual está situado 
xerarquicamente por debaixo dos labores domésticos e considerado en función da súa 
utilidade para un mellor desempeño deses labores.

Dionisia Salomón é, xunto con Rosalía de Castro, unha das dúas autoras que asinan 
colaboracións no Álbum de El Miño (1858)[12], a antoloxía miscelánica vinculada ao xor-
nal vigués que viñera a continuar La Oliva, e obra na que se dan cita os nomes maiores do 
movemento literario e intelectual galego. Aínda que no breve prólogo de Juan Compañel 
non se menciona explicitamente a achega das escritoras, as páxinas do Álbum inclúen 
un poema, asinado por César Jeobel, “A una consuscritora al Miño”, que constitúe unha 
incitación ao canto das poetas:

Renuncio a ser poeta…
no sé cantar…
perdona, amiga mia,
sé solo amar.

Si eres cantora
eleva tu en Galicia
tu voz sonora.

Si un tiempo ¡ay! tenebroso
el sexo bello
gemia sus dolores
en el silencio

La luz ya brilla,
que hoy lleve al firmamento
queja sentida.

Tú, MIÑO, de Galicia
cuadro no oscuro,
diles hoy á las gallegas
con nobre orgullo:

Cantad hermosas…
mostrad de gloria al mundo
vuestras coronas.

No Álbum de El Miño Rosalía dá a coñecer o manifesto feminista “Lieders” e o poe-
ma “Dos palomas”; de Dionisia Salomón reproduciranse dous poemas, “A la memoria del 
poeta D. Jose Puente y Brañas” –xa publicado en El Fomento de Galicia– e “A la prima-

[12] Facemos esta afirmación baseándonos no tomo primeiro, que foi o que tivemos ocasión de 
consultar na biblioteca da RAG.
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vera”, en que desenvolve o tópico dunha subxectividade lírica desventurada en contraste 
co esplendor da natureza. Gónzalez Paz (2014: 181) recolle informacións de prensa de 
setembro que destacan un poema da autora entre os dedicados á raíña Isabel II con mo-
tivo da súa visita á Coruña.

Pouco tempo despois, Dionisia debeu de abandonar Galiza, pois no ano 1859 figura 
o seu nome encabezando, xunto co do pai, a lista de suscritores en Santander da Historia 
y descripción de la ciudad y departamento naval del Ferrol de José Montero y Aróstegui, 
editada en Madrid pola Imprenta de Beltrán y Viñas. De facto, non sabemos de publica-
cións súas posteriores a 1858; por isto, non parece aventurado estabelecer a relación en-
tre a súa dedicación literaria pública e a súa estadía na Coruña[13]. Na cidade herculina de 
finais da década de 50, a autora debeu de encontrar o ambiente propicio para o cultivo da 
poesía e incentivos e medios para a publicación dos seus poemas, nunha sociedade ilus-
trada e liberal, en que foi particularmente ben acollida polo grupo provincialista coruñés, 
como testemuñan os textos de Antonio San Martín e de Ricardo Puente y Brañas, unha 
cidade na que existían agrupacións en que as mulleres da burguesía podían desenvolver 
unha actividade pública a través da Asociación de Beneficencia, fundada e patrocinada 
por Juana de Vega.

Sirva esta autora semidescoñecida na actualidade como exemplo das traxectorias 
efémeras dalgunhas escritoras que foron favorecidas polo impulso dado polos promoto-
res do movemento intelectual galego, como gustaban de chamalo eles propios.

Precisamente a propósito da acollida dada ás escritoras noutra publicación, Galicia. 
Revista Universal de este Reino, Saurín (2003: 90) menciona como precedente único El 
Porvenir Hispano-Lusitano (1858), “que presumía de haber dado a conocer a las poetisas 
Elvira [sic] Lestache, ‘la señorita C. L.’ y Joaquina López de la Vega” (Saurín 2003: 90)

[14]
. 

A cabeceira, dirixida por Francisco Tenreyro e Montenegro co auxilio como secretario 
de José López de la Vega, de vida breve e discontinua, editara quince números en cinco 
meses de 1858 (Pereira 1992: 205). Entre os seus colaboradores figuraban Manuel Bada, 
Antonio San Martin, José Varela de Montes, Ramón Otero e Antonia Diaz[15].

Co inicio dunha nova década comeza a publicarse Galicia. Revista Universal de este 
Reino (1860-1865) impulsada e dirixida polos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Igle-

[13] A única noticia posterior que encontrei sobre a autora é unha nota no número 103 da Gaceta 
de Madrid (12.4.1884), que recolle o recoñecemento dunha pensión vitalicia: “Doña Dioni-
sia Salomón Sanmartín, de estado viuda, huérfana de D. Remigio, Magistrado que fué de la 
Audiencia de Barcelona. Se le declara con derecho á la pensión vitalicia del Tesoro de 1.875 
pesetas anuales”.

[14] Saurín remite para os números 7 (10-6-1858) e 14 (20-8-1858). Non tivemos ocasión de con-
sultar esta publicación.

[15] Debe de ser a escritora andaluza Antonia Díaz Fernández (1827-1892) que, tras o seu casa-
mento con José Lamarque de Novoa, asinaba como Antonia Díaz de Lamarque. Como Anto-
nia Díaz Fernández figura entre os colaboradores da compostelá La Joven Galicia (1860). 
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sia, dous nomes fundamentais no Rexurdimento. A revista, unha das máis destacadas do 
século XIX (Saurín 2000), anuncia como colaboradoras a Elvira Luna e Elisa Lestache, 
aínda que esta non chegase a publicar ningún texto. As páxinas de Galicia van acoller tra-
ballos de Concepción Arenal, Virginia Auber Noya, Emilia Calé, Manuela Cambronero, 
Rosalía de Castro, Elvira Luna, Francisca Torres e Juana de Vega (Saurín 2003: 225; Pérez 
Lucas 2009). Se o saldo de colaboradoras pode semellar reducido, non o é o número de 
colaboracións: unicamente Felicia (Virginia Felicia Auber Noya) asinará setenta e tres, 
unha cifra elevada, mesmo tendo en conta a relativamente prolongada vida da revista e 
o nome de Emilia Calé rubricará unha ducia de colaboracións poéticas. Manuela Cam-
bronero, Elvira Luna e Francisca Torres son autoras dunha única composición poética[16]; 
Concepción Arenal escribe unha colaboración en prosa e Juana de Vega asina dúas tradu-
cións ao español[17]. De Rosalía son reproducidos “Adiós qu’eu voume” (Galicia. Revista 
Universal de este Reino, 15.5.1861), poema que logo formará parte de Cantares Gallegos 
e, xa en agosto de 1863, co poemario na rúa, “A gaita gallega. Resposta a D. Ventura Ruiz 
Aguilera” (Galicia. Revista Universal de este Reino, 1.8.1863) precedida do poema do 
autorespañol.

No conxunto das colaboracións das escritoras na cabeceira coruñesa ponse de rele-
vo a singularidade da achega rosaliana: pola escolla lingüística e polo repertorio cultiva-
do, que se afasta do canto patriótico en chave local (Calé, Cambronero, Luna), da poesía 
relixiosa (Calé) e sentimental (Calé, Torres). As achegas de Felicia abranxen un amplo 
abano de temas –os valores morais, o papel das escritoras, temas relixiosos, a instrución 
das mulleres etc. (González Paz 2014: 50)– e as de Arenal e Vega oscilan entre o social e 
o moral, cunha atención principal ao exercicio da caridade como mecanismo de auxilio 
social.

Porén, a relevancia das escritoras en Galicia. Revista Universal de este Reino már-
case tamén a través doutras estratexias editoriais: Felicia e Juana de Vega son obxecto da 
dedicatoria de poemas e os Cantares Gallegos son recensionados na revista. Son dous os 
poemas dedicados a Virginia Auber Noya: un asinado conxuntamente por Francisco de 
La Iglesia e José López de la Vega –que será reproducido no Álbum de la Caridad[18]–e 

[16] “A la Coruña” (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.4.1861), “En la playa de Villagarcía” 
(Galicia. Revista Universal de este Reino 15.2.61) e “A mi sobrina, la señorita Doña Emilia Calé 
y Torres, por la sentida poesía que dedica a la memoria de su madre” (Galicia. Revista Universal de 
este Reino 15.3.1861), respectivamente.

[17] “Exequias de la Sra. Vizcondesa de Jorbalán hechas en la Coruña” (Galicia. Revista Universal 
de este Reino 15.10.1865) e “El olvido de las injurias”, tradución do inglés (Galicia. Revista Universal 
de este Reino 15.11.1862) e “La caridad privada” (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.11.1862), 
artigo de economía política cristiá do Vizconde Albande [sic] Villeneuve Bargemonte respectiva-
mente.

[18] Nesta reprodución o poema vai acompañado dunha longa nota a rodapé que dá conta da 
variedade da obra da autora (novelas, comedias, colaboracións xornalísticas) e menciona a súa 
colaboración no xornal Álbum de lo bueno y lo bello fundado “por la poetisa señora Avellaneda”.
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outro da autoría de Domingo Díaz de Robles, quen fora director de El idólatra de Galicia 
(1841- 1842)[19], publicación senlleira do provincialismo, e membro destacado da Acade-
mia Literaria.

O primeiro, o soneto “Un saludo. Á nuestra ilustre paisana y hermana en el periodis-
mo la célebre Virginia Felicia Auber” (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.2.1862), 
coloca a relación amical e de fraternidade como marco do texto, proporciona datos bio-
gráficos da autora (a súa orixe galega, a súa vida en Cuba) e pon en valor a súa obra e 
as súas colaboracións na revista, destacando a súa relación coa moral e coa procura do 
saber. O segundo, “Á Felicia” (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.3.1865), vai pre-
cedido por unha citación da propia Felicia sobre a poesía como expresión do sentimento, 
alude á orixe coruñesa da autora (“perla del Orzán”) e constitúe unha declaración de 
rendida admiración “con el amor de hermano en Bellas Letras”, que resalta o “mérito de 
autora” e a súa “sapiencia”, mais que tamén acode a tópicos sobre as escritoras, como a 
función consoladora da súa obra e a súa condición de “ángel-muger”. En ambos poemas 
a exaltación das cualidades intelectuais da escritora é combinada co destaque daquelou-
tras características habitualmente resaltadas nos escritos das mulleres, singularmente os 
valores morais.

A recensión de Cantares Gallegos é realizada en termos moi eloxiosos por José 
López de la Vega no número de 15.8.1863, o seguinte ao da publicación d’“A gaita gallega”. 
O traballo, que forma parte dos estudos sobre a poesía galega e portuguesa do autor, non 
aforra palabras ponderativas para o poemario rosaliano, que vai ser comparado favora-
belmente con Barrantes, Trueba, Ruiz de Aguilera, Heine, Víctor Hugo e Moore. Entre os 
trazos que de la Vega resaltará na poesía de Rosalía, están ser un prodixio de sensibilidade 
e trasladar na súa obra unha doutrina de fraternidade e amor.

Juana de Vega é destinataria de dous poemas de Francisco de la Iglesia, “O horfiño 
da arquiña. Cantar de Ama de Cría dedicado á Escelentísima Seña [sic] Condesa d’Espoz 
e Mina é mais Duquesa da Caridade no nome dos horfos da Arquiña da Cruña” –datado 
como “Recordo do ano novo de 1858” e publicado no mesmo número que a tradución 
de “La caridad privada” (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.11.1862)– e “Segunda 
cantarela de Nadal. A escelentísima señora Condesa de Espoz e Mina, duquesa da Carida-
de no nome dos probes da zuidá [sic] coruñesa” (Galicia. Revista Universal de este Reino 
15.1.1864), en que son exaltadas a caridade como virtude cristiá e Juana de Vega como so-
corro dos pobres[20]. Ambos poemas deben ser lidos no contexto da relación que os irmáns 
de la Iglesia, sobre todo Francisco, gardaban con ela (Saurín 2003: 45-46) e, principalmen-
te, no do relevante lugar que a Condesa de Espoz e Mina ocupaba na vida social, política e 

[19] No número 2 desta publicación Díaz de Robles dedicara un artigo á escritora Amalia Fenollo-
sa.

[20] Un terceiro texto, tamén da autoría de Francisco, “Precioso recuerdo de SS. MM. en 1862 a la Exc-
ma. Condesa de Espoz y Mina”, describe o regalo dun medallón de ouro cincelado cos retratos da 
familia real (Galicia. Revista Universal de este Reino 1.2.1862).



TERESA LÓPEZ66

cultural da Coruña onde mantiña unha tertulia “refugio de progresistas” (Saurín 2003: 67) 
á que acudían numerosas personalidades, entre elas Concepción Arenal. Juana de Vega 
recibira por parte do incipiente galeguismo outros recoñecementos, como a dedicatoria 
de Rogín Rojal ó el paje de los caballeros de oro. Historia caballeresca del siglo XI (1857) de 
Benito Vicetto. Entre as moitas razóns que xustifican a dedicatoria –a súa filantropía, a súa 
actuación ante as fames de 1853 e o andazo de cólera de 1854–, Vicetto inclúe “Vuestro 
espíritu de provincialismo, nunca desmentido” e “Vuestro afecto á cuanto tienda á ilustrar 
y á ennoblecer vuestra querida provincia”. Consoante co ideario e coa actuación pública de 
Juana de Vega, o autor indica que o produto da obra se destinará á Beneficencia.

Á mesma finalidade irán destinadas as vendas do Álbum de la Caridad (1862) deri-
vado dos Xogos Florais do ano anterior, costeados ambos por José Pascual López Cortón. 
Este dedica o volume á presidenta e ás señoras da Asociación de Beneficencia coruñesa, 
isto é, a Juana de Vega e ás mulleres que compuñan a citada sociedade. O Álbum integra 
un Moisaico poético de nuestros vates gallegos contemporáneos, organizado polo que fora 
secretario do consistorio do certame, Antonio de la Iglesia. Se entre os premios conce-
didos non houbo ningún para unha escritora, o Mosaico inclúe unha nómina de poetas 
xa coñecidas polas súas colaboracións previas en publicacións periódicas: Concepción 
Arenal, Emilia Calé, Manuela Cambronero, Rosalía de Castro, Elisa Lestache, Joaquina 
López de la Vega, Elvira Luna, Ramona Simán e Amadora Tapia. A estes nomes unirase o 
de Narcisa Pérez Reoyo, filla de Narciso Pérez Reoyo, un dos mantedores no consistorio 
dos Xogos, cuxo primeiro poemario, Cantos de la infancia (1865) será prologado por 
Murguía (López 2015). Felicia non colabora no Álbum mais estará presente no poema 
que lle dedicaran López de la Vega e Francisco de la Iglesia.

Os poemas das escritoras incluídos no Mosaico compendian o repertorio da poesía 
escrita por mulleres: a exaltación paisaxística de Galiza a través dos seus lugares (“En la 
playa de Villagarcía” de Elvira Luna, a propia Rosalía), o amor (“Amor” de Ramona Simán), 
a amizade (“La flor de la amistad. En el álbum de una de mis queridas amigas” de Elisa 
Lestache), a relixión (“Las siete palabras” de Emilia Calé, “A Jehova” de Ramona Simán), 
o exotismo e os tópicos románticos (“Rojana y el ruiseñor” de Manuela Cambronero, “La 
tempestad” de Elvira Luna, “Una noche obscura” de Amadora Tapia), a subxectividade 
romántica feminina (Joaquina López de la Vega) etc. No conxunto resultan singulares 
algunhas achegas: a poesía satírico-moral “El proyectista” de Concepción Arenal e, sobre 
todo, os catro poemas rosalianos que logo farán parte Cantares, pola escolla lingüística 
e pola utilización dun repertorio patriótico e social transmitido por unha pluralidade de 
suxeitos líricos.

Probabelmente a atención prestada ás escritoras no Mosaico non obedeceu unica-
mente ás convicións feministas avant la lettre do seu organizador, tamén ao feito de estar 
dirixido o volume á Condesa de Espoz y Mina e a todas as mulleres que con ela cons-
tituían a Asociación de Beneficencia. Dar relevancia ás escritoras –algunhas, até onde 
sabemos, autoras dunha obra moi reducida– era unha forma máis de resaltar o papel no 
espazo público das mulleres, función na que Juana de Vega era un referente.
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A maior parte das poetas do Mosaico foron xa mencionadas nas páxinas previas. De 
Amadora Tapia só coñecemos o poema aí publicado, “Una noche obscura”, e ignoramos 
case todo da súa identidade[21]. Si sabemos que foi destinataria dun poema de Aurelio 
Aguirre, datado na Coruña en 1857[22], “A la poetisa coruñesa Amadora Tapia”, reprodu-
cido no nº 6 da Revista Galaica (30.7.1874) dirixida por Benito Vicetto –agora compilado 
en Aguirre (2013). O poema utiliza o pardal como trasunto do suxeito poético e sérvese 
do tópico da insuficiencia autoral propia para louvar a poesía de Tapia con cualificativos 
asociados á condición feminina (a dozura fronte á rudeza dos propios versos) e á súa 
función eminentemente consoladora:

Suspiro porque encuentro en tus cantares…
esa dulzura que adormece el alma…
que absorve el pensamiento en grata calma
que brinda al corazón a descansar

Esta dedicatoria coloca a autora no entorno do provincialismo e no mesmo círculo 
coruñés co que se pode relacionar, por exemplo, a Dionisia Salomón. Con prudencia, 
atrevémonos a lanzar a hipótese de que Amadora puidese ter algún vínculo familiar (tal-
vez fose a súa irmá) con Federico Tapia y Segade (A Coruña, 1826-1891), alcalde da ci-
dade herculina en 1872 e 1873, e destacado librepensador e militante republicano. Non 
esquezamos que Aguirre se movía en círculos políticos progresistas, frecuentaba a cidade 
da Coruña –onde morrerá afogado nas augas de Santo Amaro– e foi amigo de Ramón 
Pérez Costales, nome relevante do republicanismo coruñés, aínda que descrido das capa-
cidades da muller para a ciencia (Barreiro 1986: 367; Armas 2002: 199-201).

De Ramona Simán, Celia Armas (2002: 191-192) sinala que publicou no xornal 
pontevedrés La Perseverancia tres poemas a finais da década de 50[23], ademais de ser 
criadora de “charadas” e suscritora que resolve outras. Este Periódico de Galicia, litera-
rio, científico, comercial, agrícola, industrial y de intereses materiales, editábase baixo a 
responsabilidade de Heliodoro Cid y Rozo, Vicente del Villar y José Vilas. Entre os seus 
colaboradores figuran Pondal, Camino, Vicetto ou Pintos. En conxunto, a súa poesía en-
tra no repertorio habitual das poetas galegas da década de 50: poesía relixiosa, amorosa 
e/ou sentimental, ás veces ligada á exaltación emotiva de lugares da xeograf ía galega 
vinculados á súa traxectoria vital.

[21] González Paz (2014: 196) faise eco da información de Mª del Carmen Simón Palmer (1991) 
que a cita como Amadora Tapia y Segade e menciona a publicación de “A la noche” no xornal 
coruñés El liceo, poema que González Paz identifica con “Una noche obscura”.

[22] De 1857 é tamén “Improvisación. A la poetisa Doña Rosalía Castro” –compilado en Alonso 
(1985: 25)–, o poema con que Aguirre convida a autora a guiar os seus pasos ao “templo del saber” 
e a seguir “del arte la lumbrera” para deixar unha pegada duradoira.

[23] “A Pontevedra”, “A Dios” e “Improvisación á la luna”, remitidos desde A Estrada. González Antón 
acrecenta a información de que nunha velada teatral celebrada nesa mesma localidade no ano 1877 
foron lidos poemas da autora (2014:190).
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Esta autora tamén foi obxecto de dedicatorias poéticas. Un recorte de prensa do fon-
do de la Iglesia custodiado na Real Academia Galega garda o poema “Amor y desencanto. 
A la Sta. D. Ramona Simán” de José López de la Vega, que foi publicado na sección de ‘Va-
riedades’ dun xornal probabelmente vigués nunha data que ignoramos[24]. O poema expre-
sa unha poética do desengano e constrúese arredor das aspiracións do eu poético de achar 
o amor como equivalente da felicidade, dif íceis de lograr nun mundo presidido pola vai-
dade e a traizón. Aínda que os versos prescinden de calquera marca relativa á dedicataria 
do poema, a súa propia existencia colócaa en relación cos círculos literarios de que facía 
parte o autor, un médico ferrolán que desenvolveu un papel destacado no provincialismo.

O mesmo fondo de la Iglesia garda máis un poema de López de la Vega dedicado a 
outra das autoras do Álbum: “Canta sin desmayar: a mi simpática amiga la poetisa Doña 
Elisa Lestache”[25], publicado nas páxinas do Faro de Vigo en data descoñecida. Neste 
caso, as notas persoais sobre a homenaxeada impregnan o poema enteiro, unha comple-
ta laudatio (“ninfa cubana” “La de ojos de zafir, trenzas de oro”, “Y esa gracia y candor 
con que enamoras”, “ángel desertor del cielo”) que incide na súa condición de creadora 
(“dulcísima cantora”, “Que has sido para el canto destinada”), e inclúe tópicos encomiás-
ticos, como a necesidade de dala a coñecer, ou asociados á poesía escrita por mulleres (a 
función consoladora do seu canto):

Quiero que sepa el mundo quien tú eres,
Quiero que el mundo con placer te nombre,
Quiero que te llamen sol de las mugeres,
y rinda cultos á tus pies el hombre:
Quiero que cantes, dulce trovadora,
Y que se oiga tu voz consoladora

Nos anos posteriores á edición do Álbum de la Caridad, o impresor e editor Ma-
nuel Soto Freire publica os seus Almanaques, que completarán un total de seis volumes, 
correspondentes aos anos que van de 1864 a 1869[26]. Nesta empresa editorial é relevante 
o espazo concedido á produción das escritoras; ao tempo, os Almanaques diríxense ex-
presamente ás mulleres lectoras como cooperadoras necesarias no éxito da publicación 
e da promoción da literatura provincial. Así, Almanaque de juventud elegante y de buen 
tono para 1865. Recreativo, agradable, útil y curioso, dedicado a todas las bellas hijas de 
Galicia leva á súa fronte esta dedicatoria:

[24] No reverso do recorte figura un anuncio das pílulas e ungüento Holloway á venda na bo-
tica de Pedro Antonio Gándara, na rúa Imperial 12 de Vigo (Depósito 1 Caixa 353 22 7). 
Accesíbel en http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=368923

[25] Fondo La Iglesia, código de referencia ES.GA.15030.ARAG/2.10.3.2.1.//Caixa 353-22-8. 
Accesíbel en http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=368924.

[26] Puidemos consultar unicamente os dos anos 1865, 1866 e 1869, editados respectivamente en 
1864, 1865 e 1868.

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=368923
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=368924
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A vosotras, bellas hijas de Galicia, que sois el encanto de la sociedad, su joya mas preciada, á voso-
tras dedico de nuevo mi trabajo.

Acogedlo con igual cariño que otras veces; contribuid tambien á despertar el espírito público y 
á que sea aceptable mi modesto ALMANAQUE.

Vuestra influencia es poderosa é irresistible y os facilita la noble misión de ser las protectoras 
de la literatura provincial.

Aceptadla, pues, con entusiasmo; recibid mis plácemes y contad siempre con la gratitud de 
vuestro apasionado

EL EDITOR

Palabras similares van repetirse no exemplar para o ano seguinte, 1866. Almanaque 
de Galicia, para uso de la juventud elegante y de buen tono, dedicado a todas las bellas 
hijas del país:

Bellas y simpáticas paisanas: tres años hace que acogeis bajo vuestra especial proteccion el ALMA-
NAQUE; con ella estimulásteis á los escritores gallegos y la literatura provincial aspira de nuevo 
animacion y vida.

Ved desde entonces cuantos nombres aparecen anualmente en este palenque, que tanta gloria 
les promete.

Ved tambien la HISTORIA DE GALICIA, comenzada bajo buenos auspicios por el ilustre Mur-
guía, y por doquier observad las consecuencias de vuestra influencia poderosa.

Aceptad otra vez este nuevo ALMANAQUE. No ceseis nunca de proteger todo lo que á nuestra 
pátria se refiera, y no dudeis de la constante gratitud de vuestro paisano

EL EDITOR

Que un dos editores máis importantes da Galiza na altura insista unha e outra vez 
en dirixir estas publicacións –e outras futuras– ás lectoras é un dato relevante para 
afirmar que o impacto nas vendas e na acollida das novidades editoriais debían de ter 
un papel non menor. A importancia que van acadando as colaboracións das escritoras 
–algunhas xa coñecidas, outras debutantes– nos propios Almanaques tampouco debe 
de ser allea a este feito. A chamada de atención para “cuantos nombres aparecen anual-
mente en este palenque” é, ao noso xuízo, unha forma de resaltar o crecente contributo 
das escritoras. No Almanaque para 1865, a única colaboradora era Rosalía Castro de 
Murguía – lembremos que nesta edición ía ser publicado tamén o hoxe descoñecido 
“El codio”–no do ano seguinte, para 1866, xa publican –reproducimos os nomes tal e 
como son citados na capa– Doña Emilia Calé de Quintero, Esperanza (pseudónimo da 
anterior), Doña Rosalía Castro de Murguía, Señoritas Doña Clara Corral, Doña Narcisa 
Pérez Reoyo.

Ao incremento no número de colaboradoras –a maioría autoras presentes no Mo-
saico, con algunha incorporación, como a de Clara Corral, que debuta co poema “A una 
flor”–, súmase a diversificación nos xéneros utilizados: as achegas son maioritariamente 
poéticas, mais Rosalía publica o ensaio “Las literatas. Carta a Eduarda” e o conto “Tipos 
gallegos. El cadiceño”, textos singulares no conxunto do volume e cuxa lectura adquire 
novos matices de considerarmos que o público maioritario dos Almanaques tal vez fose 
feminino.
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O Almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono dedicado a 
todas las bellas hijas del país para o ano 1869 redunda na dedicatoria ao público femini-
no na folla colocada entre os créditos e o inicio do volume: “A las gallegas”. De novo, son 
varias as escritoras que asinan colaboracións: Señoritas Doña Joaquina Ruiz de Mendoza, 
Doña Constanza Verea, Doña Mª de la Concepción Pérez de Villaamil e Doña Narcisa 
Pérez Reoyo, co ensaio “Galicia animándose al soplo civilizador, o conto “El caballero 
cambiador”, e os poemas “Un recuerdo a Santiago” y “Perjurio”, respectivamente. Máis 
unha vez, combínanse nomes de autoras coñecidas con outras debutantes: de Constanza 
Verea, que tamén asinaría como Constanza Brea (Armas 2002), sabemos que publicara 
un poema en 1865 e que colaborara no Almanaque do ano anterior (González Paz 2014: 
213-215); Ruiz de Mendoza é unha autora da que se coñecen publicacións na década de 
40 en Extremadura (González Paz 2014: 174-176) e a coruñesa Pérez de Villaamil debuta 
neste número coa única colaboración publicada súa de que temos noticia,  compartindo 
páxinas con tres autores –Francisco, Camilo e José– cos mesmos apelidos, probabelmen-
te seus irmáns (González Paz 2014: 163-164).

De todas estas achegas, destaca a de Joaquina Ruiz de Mendoza, un texto profunda-
mente reivindicativo que exalta o pasado glorioso de Galiza –a “Erim de España”, unha 
expresión popularizada por Murguía frecuente no discurso provincialista–, lamenta os 
menosprezos que aínda sofre e denuncia a súa marxinación no presente manifesta, por 
exemplo, no retardo na chegada do ferrocarril. Joaquina atribúe tamén responsabilidades 
aos propios galegos, que desatenden o interese xeral en aras do individual. Descoñecemos 
os vínculos da autora con Galiza, mais o seu perfil reivindicativo maniféstase, por exemplo, 
no seu posicionamento crítico sobre a instrución dada ás mulleres (Marco 1993: 53-54).

Esta mesma edición acolle un poema de Antonio Rotea[27] dedicado “Á las distin-
guidas escritoras de Galicia que ilustraron con sus producciones el ALMANAQUE de 
su pátria”, máis unha forma de resaltar a colaboración das autoras como un capital da 
publicación. Curiosamente, a tarefa corre por conta do autor que dedicara un poema no 
Almanaque para 1866 –o mesmo en que Soto Freire promocionaba a Historia de Gali-
cia– a exaltar a figura de Murguía como historiador, de forma os seus versos reforzan a 
propaganda editorial. As escritoras citadas son “Elisa [sic] de Pardo y de Bazán”, Rosalia, 
“Portal, tierna Constanza, Calé, Perez Reoyo y Esperanza”, a “dulce Lestache”, “Calé, Ba-
zan, Reoyo y Esperanza, Y Verea y Murguia”, como vemos, unha nómina bastante com-
pleta, senón exhaustiva, das autoras que colaboraran na obra editada por Soto Freire. 
A composición coloca unha interrogación retórica sobre a proliferación de escritoras:

¿Mas de donde, –decídmelo piadosas,
Si tan grande favor se me consiente,–
De dónde asi brotásteis de repente?

[27] Antonio Rotea, xornalista e escritor, colaborador de La Joven Galicia e dos Almanaques. O seu 
poema “¡Feliz España! (Guerra de África)” está incluído no Mosaico do Álbum de la Caridad (392). 
No fondo de la Iglesia da Real Academia Galega consérvanse varios recortes con poemas do autor.
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A pregunta resulta singular no contexto dos Almanaques, e máis aínda se temos en 
conta que o propio Antonio Rotea compartira páxina con Elvira Luna La Joven Galicia[28]. 
Porén, o propio autor vai estabelecer unha filiación para estas “ninfas del Miño”, mencio-
nando a autora helénica Safo e a Corina, alusión probábel a Corinne ou l’Italie (1807) de 
Madame de Staël, unha novela que reivindica a capacidade intelectual da muller.

Os versos inclúen breves caracterizacións da obra destas autoras, que incidirán no 
sentimento e na emoción como notas distintivas da súa creación, de acordo cos trazos 
tradicionalmente asociados ao repertorio feminino:

Suspirar te oigo á ti blandas canciones,
Oh sin par Rosalia,
En nuestro patrio acento; y me enagena
El iman de tus sones
Capaz de derretir los corazones.
Venid tambien a mi, porque mi lábio
Himnos mil os dará reconocido;
Oh vosotras, Portal, tierna Constanza,
Calé, Perez Reoyo y Esperanza

Con todo, o poema subliña a función patriótica atribuída ás autoras (“De Patria y Fe 
la enseña soberana”), en liña co que Soto Freire solicitaba das lectoras, facéndoas porta-
voces da nova era que se abriría para Galiza logo de tempos de postración e incidindo na 
súa misión mediadora para lograr a unión dos galegos:

¡Salud!, Desde ahora mismo,
Ardiendo en indecible patriotismo,
Con profética voz que llene el mundo,
Marchad y proclamad la era felice,
Que ya cercana el corazón predice.
Seguid! y en vuestro canto
Magnífica anunciad, libre y gloriosa,
Por fin á esta GALICIA,
En otros tiempos deprimida tanto,
Y luego con estrella mas propicia
Perla de Iberia, y su jardin y encanto.
Id, pues, Sibilas nuevas,
Si al destino le plugo
Que descubrais tan grandes horizontes;
Corred valles y montes,
Sin término clamando:
¡Union, Gallegos! ¡Decision! ¡Constancia!
Que solo así vereis del alto cielo
Verter tesoros mil en nuestro suelo
Al Génio de la gloria y la abundancia

[28] No número de 4.3.1860 desta revista compostelá ambos colaboran con poemas dedicados á toma 
de Tetuán (“A la toma de Tetuan, Improvisación” de Luna e “A la toma de Tetuan” de Rotea).
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Estas proclamas gardan unha notábel semellanza coas palabras asinadas por Mur-
guía no prólogo a Cantos de la infancia de Narcisa Pérez Reoyo: “Galicia necesita palabras 
de consuelo, no se las niegues; la mujer que haya nacido con un corazón puro y exento 
de los rencores de los hombres, predique la paz y la unión entre los humanos” (1865: 42). 
En ambos os casos os autores están a utilizar o estereotipo da muller como mediadora e 
conciliadora, capaz de impulsar a harmonía e a unión que non lograran os varóns.

Sobre as dedicatorias e as redes de relacións das escritoras
Os datos revisados mostran os claros vínculos das escritoras que publican en Galiza nos 
anos 50 e 60 co incipiente galeguismo. Algunhas teñen relacións de parentesco con figu-
ras destacadas na vida social, cultural e política galega (Clara Corral, Joaquina López de 
la Vega, Narcisa Pérez Reoyo, Dionisia Salomón), de outras apenas temos informacións 
sobre as súas traxectorias vitais. Hainas que cultivan a poesía de forma puntual (Joaquina 
López de la Vega, Emilia Portal, Amadora Tapia) e outras mostrarán unha dedicación 
constante e prolongada á escrita literaria (Emilia Calé, Clara Corral); algunhas desenvol-
veran unha carreira (semi)profesional como escritoras (Manuela Cambronero) e outras 
semellan cultivar as letras só na súa etapa de formación (Dionisia Salomón); unhas cen-
traranse na publicación de poesía (Narcisa Pérez Reoyo, Elisa Lestache) e outras abranxe-
rán varios xéneros (Manuela Cambronero, Constanza Verea); hainas galegas de orixe e 
de radicación (Clara Corral, Emilia Calé), e outras das que descoñecemos os vínculos con 
Galiza (Joaquina Ruiz de Mendoza); todas escribiron en español e, até onde sabemos, só 
Rosalía e, máis tardiamente, Clara Corral e Constanza Verea escribirán en galego.

Como xa vimos, nun contexto de carencia de informacións sobre estas escritoras, 
as dedicatorias achégannos datos sobre as súas redes de relacións persoais, familiares e 
amicais, e sobre os círculos sociais e literarios en que se inserían. No caso das poetas, 
boa parte da súa produción inicial vai surxir vinculada a ámbitos de relacionamento 
privados: escribir poemas dedicados a familiares e amizades con motivo de celebra-
cións ou de acontecementos sinalados, para dar os parabéns ou as condolencias, ou 
como prendas de amizade, entran dentro dos usos da sociabilidade da época (por exem-
plo, as poesías No álbum de…). Algunhas destas composicións traspasarán o ámbito 
privado e constituirán a carta de presentación das autoras no mundo literario. Cando 
estes poemas están dedicados a outras poetas contribúen a visibilizar as escritoras, a 
definir unha identidade autorial feminina, a marcar os lazos de comunidade entre elas 
e a estabelecer unha tradición feminina na que inscribirse[29]. En xeral, as dedicatorias 
marcan as interaccións das autoras co espazo público, a través das que realizan, mais 
tamén das que reciben pois, para alén de pór de manifesto cales son as súas redes de 

[29] Os poemas dedicados entre escritoras merecerían unha atención puntual que non abordamos 
nesta ocasión por querermos resaltar algúns dos mecanismos en que os axentes (masculinos) 
do Rexurdimento apelan ás escritoras para integralas no seu proxecto.



ARREDOR DE ROSALÍA: NOTAS SOBRE AS ESCRITORAS NAS ORIXES DO REXURDIMENTO 73

relacións, achegan información sobre o seu recoñecemento e a súa relevancia no campo 
literario e cultural.

Mencionamos xa os poemas dedicados por Aurelio Aguirre a Amadora Tapia, por 
José López de la Vega a Ramona Simán e a Elisa Lestache, por Domingo Díaz de Robles 
e Francisco de la Iglesia e por José López de la Vega a Felicia e por Francisco de la Iglesia 
a Juana de Vega. Aínda poderíamos acrecentar os poemas escritos por Francisco Añón e 
por Manuel Curros Enríquez para Emilia Calé no ano 1875 e, por suposto, todos os des-
tinados a homenaxear a Rosalía, que merecerían por si sós un demorado estudo específi-
co[30]. “Á inspirada poetisa gallega Emilia Calé Torres de Quintero, tributo d’admiración e 
amistá” de Francisco Añón está datado en Madrid o día 30 de setembro de 1875, como o 
poema de Curros “A la poetisa galega Doña Emilia Calé y Torres de Quintero. En la inau-
guracion de la sociedad Galicia literaria, verificada en su casa la noche del 30 de Setiem-
bre de 1875”[31] pois ambos foron lidos nesa mesma ocasión, como testemuñan as actas da 
sociedade que pretendía reunir os escritores e as escritoras galegas radicados en Madrid.

Añón constrúe un poema apelativo marcado pola súa relación persoal coa destinata-
ria, que inclúe topos frecuentes nas homenaxes poéticas (a configuración do canto como 
elemento central do poema, os acenos á obra da autora, a arela dos seus dotes artísticos) 
ao que vai sumar outros característicos da súa propia obra: o desexo de regresar ao “noso 
querido chan”, a evocación de Galiza como Edén campesiño (“montes e vales e veigas 
fértiles / serpenteados d’agua e verdor”; “patriarcales escenas rústicas”) á que acrecenta 
ruínas de estirpe romántica que evocan os dous piares sobre os que se estaba a construír 
a identidade histórica galega (o “esbarrancado muro feudal”; “o castro céltico / enmaraña-
do n’un silveiral”). O texto conclúe coa incitación ao canto patriótico da poeta:

D’o amor da patria a mente bébeda,
Ergue, Poetisa, grata cancion,
Que say d’as cordas d’a tua cítara
N’as doces horas d’inspiración.

O poema de Curros estrutúrase a partir da contraposición entre subxectividades 
líricas metaforicamente representadas nun “cuervo” e nun “ruiseñor”. Os versos evocan 

[30] Limitándonos aos poemas difundidos en vida da autora, e sen ánimo de exhaustividade, Rosa-
lía foi obxecto de homenaxes poéticas por parte de Aurelio Aguirre, Juan Manuel Paz Novoa, 
Sr. Seijas, Castro Pita, Alonso (Lama 2017), Valentín Lamas Carvajal, Eduardo Pondal, Alfredo 
Vicenti (Alonso 1985), José María Posada e Lisardo R. Barreiro, ademais de Narcisa Pérez 
Reoyo, aos que se sumarán, só no século XIX, un número importante de poemas escritos con 
motivo do seu pasamento –o de Emilia Calé entre eles–, do traslado dos restos a Bonaval e, en 
xeral, como recoñecemento á súa obra.

[31] O poema de Añón foi incluído no volume das Poesías gallegas y castellanas editadas na Biblio-
teca Gallega en 1889. O de Curros foi publicadoen  El Heraldo Gallego (21.10.1875) e está recollido 
en López Varela (1998).
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unha diáspora poética galega (“Dispersos por la tierra que pueblan de gemidos / Se alejan 
los cantores de mi pais natal”) en que o poeta está representado por un mártir que se afas-
ta cargado coa cruz –unha imaxe que Francisco Rodríguez nos ensina que é representa-
ción frecuente para os pobos oprimidos (2011: 294). Cabe a Emilia a función de actuar 
como un catalizador que faga posíbel a unión desas voces esparexidas:

En torno vuestro unidas las aún ayer distantes, 
Con vos podrán á un tiempo sus quejas exhalar;
Que ya no es bien que sólas tus lágrimas amantes
Sin nuestro llanto vayan la pátria a consolar.
Fortaleced en tanto las almas vacilantes
Que al sueño se abandonan cansadas de luchar,
Que acaso aquí, señora, rodeante gigantes
A quienes solo falta tu voz para asombrar.

Ambos poemas están determinados pola circunstancia en que surxen, a creación da 
sociedade Galicia Literaria, da que Calé exerce como anfitrioa mais, mesmo así, merece 
salientarse un novo apelo á capacidade mediadora das mulleres.

Algunhas poetas tamén dedicaron poemas a autores, principalmente de carácter 
elexíaco ou con motivo de homenaxes colectivas. Neste sentido, a orixe destes poemas 
parece responder a unha motivación máis social que persoal, sen dúbida determinada 
polas limitacións que as convencións sociais impuñan ás dedicatorias das poetas. Cita-
mos xa o poema dedicado por Dionisia Salomón a Ricardo Puente y Brañas, un pranto 
que evoca o falecido desde a amizade (“al bello impulso de amistad sagrada”) que os unía. 
A autora pide o seu acento ao “ruiseñor canoro” para lembrar o poeta e a súa poesía (tras-
pasada pola tristeza e a dor) representado na figura do trobador e do seu laúde. Os versos, 
plenos de retórica romántica, incorporan a dimensión colectiva ao referirse á memoria 
perdurábel na súa patria e a que “Galicia le llora y le respeta”.

O Álbum de la Caridad recolle “Al señor Don José Pascual López Corton iniciador 
de los Juegos Florales de Galicia” de Emilia Calé. Os versos combinan elementos des-
critivos (a paisaxe galega), narrativos (a traxectoria vital de Cortón, a súa orfandade, a 
chegada a América e o regreso a Galiza) e líricos (a despedida de Galiza en boca de Cor-
tón) para pór en valor o amor á patria, a xenerosidade para cos pobres e o contributo ao 
despertar de Galiza do patrocinador dos Xogos. O poema pón de manifesto a inserción 
da autora nas redes de relacións dos promotores do certame, a través dun texto escrito 
para a ocasión que mostra o coñecemento persoal do mecenas, o mesmo que debía ter 
Narcisa Pérez Reoyo, cuxo poema “A una golondrina”, tamén incluído no volume, fora 
copiado, segundo se informa, do álbum de Julia Viqueira de López-Cortón, a esposa de 
Pascual.

Máis un exemplo das dedicatorias a autores por parte das escritoras témolo en “Al Sr. 
D. Manuel Curros Enríquez” de Elisa Lestache de Caramelo (Revista Gallega 22.10.1904), 
publicado facendo parte dun grupo de poemas da autoría de Concha Espina, Eugenio 
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Carré e Florencio Vaamonde, entre outros, escritos con motivo do seu regreso a Cuba en 
outubro de 1904. O breve poema é un adeus ao poeta para o que se pide ao ceo “te dé la 
paz necesaria / que anhela mi corazón” e lembra que “que Galicia toda entera / bendice 
tu inspiración”[32].

Rosalía de Castro tamén escribiu poemas dedicados a outros autores, en concreto, 
nas coroas fúnebres de Aurelio Aguirre, en 1859, e de Andrés Muruais, en 1883. Son os 
únicos que dedica a escritores, xunto cos versos “En el abanico de Emilia Pardo Bazán”. 
No primeiro caso, o seu é o único poema de autoría feminina e abre un volume con co-
laboracións asinadas, entre outros, por Manuel Ángel Corzo, Ricardo Puente y Brañas, 
Luis R. Seoane, José López de la Vega, Eduardo Pondal e Juan Manuel Paz. Na Corona 
fúnebre a Andrés Muruais, o poema de Rosalía abre novamente o volume mais vai segui-
do doutros asinados por, nesta orde, Emilia Calé Torres de Quintero, Emilia Pardo Bazán, 
Filomena Dato e Herminia B. Besada, ademais de por Manuel Curros Enríquez, Benito 
Losada, Eduardo Pondal, Lisardo Barreiro (estes dous en lingua galega) e un longo etcé-
tera. Sirva este dato autorial para constatar como nas tres décadas transcorridas entre a 
publicación de ambas homenaxes necrolóxicas se asentaran os nomes dalgunhas autoras 
e colleran relevancia os de outras.

Se as dedicatorias mutuas de poemas entre escritoras e escritores resultan relevantes 
para estabelecer as redes de relacións no mundo literario, máis interesante resulta aínda 
outra circunstancia pouco explorada: a autoría compartida entre escritoras e escritores. 
En La Joven Galicia Elisa Lestachi [sic] e Manuel Ángel Corzo –secretario de redacción 
da revista– asinan o poema “El alma triste” (11.3.1860), que reproduce as queixas desa 
alma triste “en las riberas del sereno mar”[33]. É, até onde sabemos, o primeiro texto que 
publica esta autora, de forma que talvez esta autoría compartida estaría a facer as veces 
das presentacións, introducións e prólogos que acompañaban os textos primeiros das 
escritoras. Da crecente importancia do público feminino temos tamén exemplos nesta 
publicación a través das anónimas colaboracións satíricas en verso na sección “Crónica 
local” –asinadas por El cronista ou O morcego– que se dirixen ás lectoras (belas ou feas, 
segundo os números) facendo alusión ás indicacións do director para que o cronista diga 
cousas boas que interesen ás lectoras e que as teñan contentas.

A modo de conclusión
As informacións e os datos achegados mostran a decidida vontade dos axentes principais 
do Rexurdimento de aproveitar a irrupción na vida pública das escritoras para incor-
poralas ao seu proxecto de restauración literaria e cultural, na maior parte das ocasións 

[32] Filomena Dato dedica cando menos tres poemas a Curros Enríquez, todos publicados nos primei-
ros anos do século XX.

[33] Sabemos tamén que nas páxinas da pontevedresa La perseverancia asinan as entregas da novela 
Adoración Benito Vicetto e Carolina Coronado.
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desde profundas convicións que poderían ser cualificadas de feministas, noutras colo-
cando límites ao seu labor. A relevancia concedida ao papel das escritoras, especialmen-
te das poetas, maniféstase na presenza das súas colaboracións en data ben temperá en 
publicacións senlleiras do incipiente Rexurdimento e, de forma ben singular, no aparello 
paratextual que as rodea e que as tutela: as presentacións por parte de autores, as consi-
deracións sobre as súas achegas e o discurso elaborado en dedicatorias e poemas enco-
miásticos, que ponderan a súa valía artística, ás veces dentro dos tópicos reducionistas 
que condicionan a recepción das súas obras, o máis destacado, a constante apelación á 
súa condición de mediadoras ou consoladoras.

Todos estes elementos –especialmente os poemas dedicados– permiten apreciar 
mellor o lugar das escritoras nas redes de relacións estabelecidas no campo literario nas 
décadas de 40, 50 e 60 e valorar o papel que desempeñaron nas orixes do Rexurdimen-
to aquelas autoras que acompañaron a Rosalía de Castro nas súas primeiras incursións 
nas páxinas das publicacións periódicas galegas. Se ben existe certo repertorio común a 
todas as autoras, tamén se aprecian diferentes identidades autoriais e, por cima de todas 
elas, a poderosa singularidade rosaliana.

A función das lectoras na favorábel acollida desta ou destoutra publicación –ou na 
propia determinación das súas características– é outro elemento que merece ser destaca-
do, á vista dos indicios de que algunhas empresas editoriais contaban de maneira aberta 
con lograr o favor do público feminino como elemento central para o seu éxito.

En suma, a pesar dos importantes estudos xa realizados quedan aínda investigacións 
por facer para coñecer mellor cal foi o papel das mulleres nas orixes do Rexurdimento: 
para podermos dotar de mínimas biograf ías a algunhas escritoras e saber se estamos 
diante de autoras ocasionais ou se simplemente é a nosa ignorancia actual a que coloca 
os seus nomes fóra da historia literaria, para sabermos o alcance que as lectoras tiveron 
na configuración e na acollida das publicacións deste período, para valorar a influencia 
que mulleres relevantes no espazo público como Juana de Vega tiveron no impulso do 
renacemento literario.

Todo isto contribuirá a que coñezamos mellor as bases que alicerzaron o Rexurdi-
mento.
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Tierra sobre el cadáver insepulto
antes que empiece a corromperse… ¡tierra!
Rosalía de Castro, En las orillas del Sar

Emilio Castelar nunca pisara o territorio galego cando envía o prólogo ás Follas novas 
(1880) de Rosalía[1]. O seu saber sobre a nosa terra procede das lecturas de crónicas xor-
nalísticas, da correspondencia con republicanos galegos, das conversas con persoeiros de 
orixe galaica e da aparición de libros costumistas, moi de moda na primeira metade do 
XIX, ou escritos vencellados ao Rexurdimento, que tamén xeraron certa expectación nun 
público máis selecto.

Se cadra, esta inasistencia sorprende na medida en que o prologuista recibe o encar-
go ou súplica de escribir unhas letras a un poemario en lingua galega e tan intimamente 
ligado ao pobo que a fala. A presenza de Castelar tiña función de lustrar o libro a partir 
da súa sinatura (sintomática é a dimensión do nome na portada), e non a partir dunha 
reflexión arredor dos contidos, da estética ou da destreza lírica da autora. A súa colabo-
ración ten, por riba de todo, función comercial e propagandística. Juan Valera escribira: 
“Después de Castelar, los novelistas son los que tienen en España más lectores y compra-
dores” (1943: 21)[2]. Porén, o relevante pra nós é a función simbólica que tiña este texto 
escrito catro ou cinco anos despois do fracaso da República de 1873-74[3].

Pra nós resulta curioso que Castelar redactase estas liñas prologais sen visitar o país 
sobre o cal escribe. Lémbranos, por caso, a Bretaña imaxinada por Álvaro Cunqueiro. 
Pro tan curioso nos parece este feito como tamén a existencia de edicións fanadas ou 

[1] O prólogo incluiríase coma un capítulo, titulado “Una poetisa gallega” (pp. 327- 352), no 
volume Retratos históricos (Oficinas de La Ilustración Española y Americana, Madrid, 1884), 
do propio Castelar. A semblanza de Rosalía é o último dos textos.

[2] Murguía, dende as páxinas de La Voz de Galicia, mantería unha aceda polémica con Juan Va-
lera arredor da questione della lingua: era o galego un dialecto ou unha lingua literaria? Sobre 
isto falaremos máis adiante co gallo da rivalidade Murguía vs. Emilia Pardo Bazán.

[3] Xusto un ano antes de saír Follas novas, Emilio Castelar funda e lidera o Partido Demócrata 
Posibilista, unha das fraccións xurdidas logo do fiasco de 1873. Esta opción condena as vías 
insurreccionais, acepta a carga relixiosa e participa do conglomerado electoral da monarquía. 
A evolución de Castelar remataría co apadriñamento do Partido Liberal de Sagasta e, por tan-
to, aceptando o marco do turnismo da Restauración. Pola contra, Nicolás Salmerón (canda el, 
Eduardo Chao) uniuse con Manuel Ruiz Zorrilla (canda el, Curros Enríquez) pra crear o Par-
tido Republicano Progresista (1880), aberto á loita revolucionaria e nitidamente democrático; 
é dicir, republicano.
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castradas do citado libro rosaliano; isto é, edicións que a mantenta eliminan de maneira 
reprochable (furtan dun dato fulcral pra quen le) e inexplicable (sob cales criterios o 
expulsan?) o proemio de Emilio Castelar, presente na primeira edición de 1880 ou na 
segunda edición de 1910, nos tomos da obra completa revisados por Manuel Murguía[4]. 

E tamén é curioso, permítannos proseguir neste eirado da curiosidade, o feito de 
ser o único libro da literatura galega (por ende, en lingua propia do país) que conta co 
preludio dun presidente da República española dunha marabillosa talla intelectual. Outro 
caso (coas súas diferenzas) sería o prólogo que Teófilo Braga, primeiro presidente da Re-
pública portuguesa, fai ao Cancionero popular gallego y en particular de la provincia de 
La Coruña (1886), de José Pérez Ballesteros. Libro, por certo, incluído na “Biblioteca de 
las tradiciones populares españolas” promovida pola Sociedad del Folk-lore Español, con 
Antonio Machado de director, e próximo ao círculo sociocultural de Emilia Pardo Bazán 
(presidenta da Sociedad del Folk-lore de Galicia).

Durante a fase de elaboración da bibliograf ía constatamos a escaseza de reflexións 
(coa excepción de Pilar García Negro[5]) en ulteriores edicións de Follas novas ou en 
artigos académicos sobre o libro que explicasen qué relación mantiña un presidente da 
República española, un dos tribunos máis volcánicos da súa xeración, un catedrático na 
Universidad Central de Madrid que ateigaba as aulas deica quedar numerosa xente fóra 
do recinto, un columnista fino na redacción e culto no contido, un avogado de tan repu-
tada traxectoria coma de tan enorme temor suscitaba nos seus rivais polos altos coñece-
mentos xudiciais... como dicía, que vencello tiña Castelar coa cultura galega.

Republicanos galegos, amizades comúns
En 1885, a imprenta de Antonio Otero (cinco anos antes publicara Aires da miña terra, 
de Manuel Curros Enríquez) saca do prelo o Discurso pronunciado por D. Emilio Cas-
telar el día 21 de setiembre de 1885 en Orense. Unha edición que “sus correligionarios 
políticos de la provincia de Orense” ofrecen ao expresidente republicano como mostra 
de “lealtad y agradecimiento”.

O discurso é unha proba textual dos coñecementos históricos e da pericia oratoria de 
Castelar que, como dixemos, era moi louvada pola masa coetánea. Mais, lonxe de deter-
nos en vicisitudes do contido (centrado na denuncia da política colonial e expansionista 
do Imperio Alemán; o retruque á deostación que Bismarck facía das culturas mediterrá-

[4] Algúns casos de edicións fanadas son a de Henrique Monteagudo e Dolores Vilavedra (Ga-
laxia, 1993), Lydia Fontoira Surís (Galaxia, 1995), Xosé Lois Bouzas Millán (A Nosa Terra, 
1996), Teresa Bermúdez (Galaxia, 2002) ou a propia Fundación Rosalía de Castro, ao cargo de 
Carvalho Calero e Lydia Fontoira (2006).

[5] A investigadora luguesa dedica dous epígrafes (pp. 104-121) ao prólogo de Castelar no seu li-
bro O clamor da rebeldía (2010). Definiuno como “prólogo-escudo” pois se trata dunha “peza 
deliberadamente pedida e colocada na antesala da obra, como protección superior dun ele-
mento non sospeitoso de falta de integración no sistema” (2010: 104).
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neas, en particular da hispana; a defensa das posesións coloniais españolas)[6], queremos 
extractar estas palabras recollidas no inicio:

Yo nada hice personalmente por Galicia jamás. Un amigo me rogó que pusiera cuatro palabras al 
frente de composiciones poéticas, tan tiernas como las composiciones poéticas de Rosalía de Cas-
tro, en las cuales bebí el alma de Galicia y el secreto de su génio, antes de haber visto esta región 
con mis propios ojos, que recogen ahora su luz dulcísima, y de haber quemado sus puros aires en 
la combustión de mi sangre, que ahora los respira y absorbe. Yo la presentí, adiviné y supe antes de 
haberla visitado; revelada por esa revelaciones del génio de una poetisa insigne, tan semejantes de 
suyo, en lo misteriosas, á las revelaciones del cielo.

Castelar, 1885: 7

Outras oracións acompañaban o panexírico á xeograf ía e historia galegas. Palabras, 
en todo caso, que chuchan do repertorio común e de estereotipos divulgados con fre-
cuencia. Por exemplo, a impresión da paisaxe (mar, carballeiras, montes, rías), a suposta 
saudade inherente no idioma á vez “melodioso y pastoril”, a presenza dos xenes celtas 
coas súas lendas e ritos arredor da morte, o misterioso dunha terra descoñecida (“las 
nieblas osiánicas”) e a recorrente nostalxia e morriña pola “idolatrada e idolatrable madre 
tierra” que padece a comunidade na emigración. E ao pechar esta batería de citas ao país 
galego, o editor inclúe en cursivas: frenéticos aplausos.

No prólogo a Follas novas encontramos semellantes tópicos. Se en 1880 non viaxara 
a terra galega[7] (que el imaxina coma a Escocia de España, que non Irlanda), en 1885 xa 
levaba consigo unha bagaxe de estadías no país. A imaxe era a mesma pro o círculo de 
relacións sociais mudara.

Dende unha modestia labrada, Castelar afirma: “Yo personalmente no pude hacer 
nada por Galicia, y nada me debe; pero no así la República española”. Deseguido alude a ini-
ciativas pra paliar a emigración ou as leis contra os abusos fiscais sobre o campesiñado pra 
rematar, enchido de esperanza, no advento dunha futura república (xa non federal, ollo!) 
que finalice cos señoríos e cos foros pra permitir o acceso á propiedade individual e directa 
(por suposto, lonxe da propiedade colectiva!). 

[6] Castelar, malia militar no republicanismo e nalgunha altura apoiar o federalismo, mantivo 
posicións férreas a prol da relixión católica ou da expansión colonial. No seu primeiro gran 
discurso (“En defensa de la democracia”), pregoado nas Cortes españolas en 1854, fala de 
España como “la nación salvadora”, acredita no poder emancipador de Deus pois “Hoy somos 
soldados de la libertad, y por consecuencia los soldados de Dios” ou sostén o imperialismo con 
afirmacións coma esta: “¿Sabéis donde está nuestro porvenir? Nuestro porvenir está en Áfri-
ca. Allá deben ir nuestros ejércitos permanentes a ganar sus grados. No olvidéis que fuimos 
un día un pueblo civilizador. Nosotros llevamos la civilización a la América. Verdad es que 
América fue ingrata”.

[7] No propio prólogo admite esta ausencia: “¡Y cuántas veces heme fingido estas tierras [Asturias 
e Galiza] en mi imaginación y he tratado de resucitarlas y de describirlas tales como las veía 
interiormente!” (1880: VIII). Polo estilo do autor parece que xoga co lector ou lectora, por 
medio da retórica, pra non confesar de maneira explícita que nunca viñera a Galiza.
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A participación galega no combate republicano ten arraigados antecedentes[8]. Entre 
os primeiros podemos citar Vicente Álvarez Miranda, natural de Vilaselán (Ribadeo), que 
ademais publicaba en prensa artigos e poemas onde a lingua galega tamén aparece (aínda 
que sexa en baixa proporción)[9]. Pro sen dúbida, o prócer, preboste ou patriarca do repu-
blicanismo galego era Eduardo Chao[10], dunha dimensión escentilante coma Setestrelo, 
que como xa indicamos noutras ocasións, é familiar de Rosalía de Castro (pola ponla dos 
Hermida), protector/animador da publicación de La flor (1857) e inspirador intelectual 
de La Oliva de Vigo[11], xermolo e combustible do Rexurdimento pleno (Martínez Gon-
zález, 2018b). Eduardo Chao compartiu moitas campañas, páxinas xornalísticas, escano 
e decisións gobernamentais con Emilio Castelar[12].

As trepidantes traxectorias de líderes republicanos galegos, coma Eduardo Ruiz Pons 
(vencellado de maneira estreita a Aurelio Aguirre e tamén familiar de Rosalía)[13], Manuel 

[8] Sobre a historia dos inicios do republicanismo, vid. Eiras Roel, Antonio (2015): El Partido Demó-
crata Español (1849-1873). Los primeros demócratas. Ediciones 19: Madrid; e Grandío Seoane, 
Emilio (2006): República e republicanos en Galicia. Ateneo Republicano de Galicia: A Coruña.

[9] Vid. Martínez González, Xurxo (2012): “Carta dun liberal galego no voceiro do progresismo 
español”, en Ramón Mariño Paz (ed.), Papés d´emprenta condenada (II). Lingua galega e co-
municación nos inicios da Idade Contemporánea. Consello da Cultura Galega: Compostela, 
pp. 557-570.

[10]  A biograf ía máis completa, pro tamén apoloxética, da que dispomos é a escrita por Manuel 
Curros Enríquez (1893): Eduardo Chao (ex-ministro de la República). Estudio biográfico-polí-
tico. La Propaganda Literaria: La Habana. É paradigmático, pra entender determinados crite-
rios (de inclusión e exclusión) á hora de escribir a historia, que un persoeiro da dimensión tan 
extraordinaria coma Eduardo Chao non gozase doutras biograf ías ou estudos amplos dende 
entón, así como o esquecemento no cal caeu malia a contribución feita en amplos campos: 
político, cultural, científico, xornalístico. Apenas se lembra a súa contribución ao progreso de 
Vigo, cidade adoptiva. 

[11] Emilio Castelar, no arranque da súa carreira política, colabora con La Oliva dos Chao (por 
exemplo, “El labrador”, artigo publicado no núm. 20, 9-IV-1856), xornal que anuncia algunhas 
obras defendidas por Castelar nos tribunais tras seren vítimas dunha inicial censura (por 
exemplo, Espartero y la Revolución, de Fernando Garrido que inclúe o alegato feito por Cas-
telar no xuízo) e reproduce discursos, como o referido “En defensa de la Democracia” (núm. 
37 e ss.). Ademais, tamén se publican artigos laudatorios a Castelar, como o asinado por José 
López de la Vega (núm. 49, 19-VII-1856).

[12] As diferenzas políticas entre Castelar e Chao formáronse antes da proclamación da Repúbli-
ca en 1873 e agrandaríanse despois da atomización do partido. Curros escribe: “Si Chao no 
participaba por completo del pensamiento del Sr. Castelar, de quien se había separado algún 
tiempo antes, en cambio no puede afirmarse que le hostilizara en aquella crisis” (1893: 126), 
crise referida ao Goberno presidido por Castelar.

[13] Ruiz Pons, ademais doutras intensas etapas da súa vida como revolucionario e exiliado (Italia e 
Portugal), foi o encargado de defender a proposta contra Isabel II (que supoñía a primeira vez 
que se cuestionaba nas Cortes españolas a monarquía) e que contou co voto de catro galegos 
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Becerra (conspirador e home de barricada), Xoán Manuel Pereira (o señorito da reboraina 
descrito, en relato de vida canalla, por Ramón Otero Pedrayo), Leonardo Sánchez Deus 
(líder garibaldiano que Murguía inclúe en Los precursores), Manuel Leiras Pulpeiro (poeta 
en lingua galega que adoutrinaría Antón Villar Ponte) ou Segundo Moreno Barcia (de-
fensor do federalismo que remataría en Solidaridad Gallega), constatan unha continuada 
actividade democrática con zócalos federalistas e adhesións/simpatía ao provincialismo. En 
resumo, que esta tradición, fermentada no republicanismo revolucionario, arromba coas 
teses negativistas e deprimentes do relato oficial e dominante que pretenden proxectar 
unha imaxe de Galiza coma unha nación sen interese pola liberdade, a igualdade e a xustiza 
social; un pobo submiso e afeito á opresión sen resposta nin mobilización; se se quer, en 
expresión coloquial tomado dos paisanos, “un país máis manso cas vacas”.

Outro conspicuo republicano, foi Juan Manuel Paz Novoa, amigo do matrimonio 
Murguía de Castro dende os inmortais tempos d´El Liceo de la Juventud, cenáculo pro-
vincialista de galvanizado progresista. Como é sabido, foi membro da xunta revoluciona-
ria de 1868 en Ourense e capitán da Milicia, ademais de deputado nas Cortes republica-
nas ou escritor incluído en El Álbum de la Caridad (1861), premiado cun segundo accésit 
con obra en castelán. Cómpre indicar que foi o avogado de Curros Enríquez (durante o 
preito contra Aires da miña terra) e inspirador da Lei de redencións de foros de 1873, á 
cal alude Castelar no referido discurso como mérito da República[14].

No mitin realizado polos republicanos de Ourense en setembro de 1885, o expresi-
dente democrático ensalza, brevemente, ao “nunca bastante alabado, elocuentísimo jefe 
de nuestro partido en Orense, como lo muestran las cicatrices no bien cerradas de sus 
recuerdos, guardados en el pecho de aquel año 73, al cual debemos convertir los ojos con 
frecuencia para no desmemoriarnos y olvidar sus lecciones con facilidad” (1885: 8)[15]. O 
jefe, o presidente, era Paz Novoa.

A relación de Castelar e Paz Novoa foi estreita. Comezou antes de 1873 e afianzouse 
tras o esfarelamento republicano, sendo o citado xurisconsulto o representante en Galiza 
da liña posibilista predicada por Castelar. Naquel 1885 o expresidente hospedouse no 
lar de Paz Novoa (rúa Progreso) e entregoulle un retrato orixinal (custodiado hoxe no 
Museo Arqueolóxico de Ourense) coa seguinte dedicatoria: “A mi amigo y correligiona-
rio el elocuente orador y sabio J. M. Paz Novoa en señal de cariñoso afecto y profunda 
estimación”.

dos vinte e un deputados que votaron pola república: Eduardo Chao (electo por Ourense), 
Ruiz Pons (electo pola Coruña), Xoán Manuel Pereira (electo por Pontevedra) e Manuel Ber-
temati (electo por Pontevedra e por Cádiz).

[14] Paz Novoa publicara en 1872 o libro Los foros en Galicia. Apuntes sobre la actual organización 
de la propiedad territorial en estas cuatro provincias y necesidad de su reforma.

[15] Tamén cita Xoán Manuel Pereira, “ilustre senador que tengo junto á mi, glorioso veterano de 
la libertad, lo sabe bien por una larga experiencia”.
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O cronista da tournée castelariá foi Alfredo Vicenti, redactor e logo director  d´El 
Globo[16], o xornal portavoz da fracción do posibilismo comandado polo lúcido orador. As 
súas crónicas eran despois extractadas ou copiadas noutra prensa matritense ou galega. 
Vicenti foi un home de confianza pra Castelar. Pro antes de poñerse ao mando d´El Glo-
bo, dirixiu La Ilustración Gallega y Asturiana (en substitución de Manuel Murguía)[17], 
xornal propiedade de Alejandro Chao, irmán do citado Eduardo, e que á súa vez era 
propietario da editorial La Propaganda Literaria[18], que imprime Follas novas de Rosalía.

Vicenti sostivo un trato amical cos Murguía de Castro como sinalou Álvarez Ruiz de 
Ojeda: “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” 
(2016: 133). Neste artigo fálasenos do contacto constante con Rosalía e as súas fillas can-
do Murguía está en Valencia (1876) e lémbranos a serie de artigos asinado por Vicenti 
sob o título “A orillas del Ulla. Perfiles gallegos” (1875), dedicados a Murguía e publicados 
en El Heraldo Gallego, que inevitablemente nos transportan no maxín á derradeira obra 
rosaliana. Tamén cita o poema “¡Por Galicia! A Rosalía Castro de Murguía”, de 1875, e in-
cluído en Recuerdos. Ademais, a admiración de Vicenti pola literatura de Rosalía levouno 
a participar e comandar iniciativas deica o final da súa existencia, como foi a subscrición 
pra a estatua do paseo da Ferradura de Compostela.

[16] Neste xornal (núm. 3.290, 28-X-1884) Paz Novoa publicaría a recensión de En las orillas del 
Sar. Define Cantares gallegos como “el primer monumento literario de aquel país” (cursiva no 
orixinal), obra da cal destaca a capacidade de recoller “los frescos y deliciosos perfumes de la 
poesía popular”. De Follas novas “más individual, más personal, más subjetivo que el primero”. 
De Orillas “flagela los vicios de la patria amada, tiene acentos de desdén pa ralos soberbios y 
de piedad pa ralos pequeños, los desheredados, los humildes” pro repróchalle “la introducción 
de ritmos extraños y nuevas combinaciones métricas” porque vai fóra “de los cánones admiti-
dos”.

[17] Este xornal, por razóns facilmente comprensibles, deu conta da entrada na imprenta de Follas 
novas (núm. 5, 18-II-1880), da súa saída (núm. 20, 18-VII-1880) ou da tradución do prólogo 
de Castelar a varios idiomas (núm. 34, 8-XII-1880). Ademais publica anacos do proemio nos 
números 28 (8-X-1880) e 29 (18-X-1880). Alfredo Vicenti asina a recensión recollida nas páxi-
nas deste periódico (núm. 27, 28-IX-1880).

[18] Alejandro Chao foi o padriño da primeira filla dos Murguía de Castro, que levou o seu nome 
en homenaxe: Alejandra. Ademais foi compañeiro do “Comité Borrasca”, así chamado por 
Barreiro Fernández, canda Murguía, Avendaño e outros no Madrid do 56; xornalista (redac-
tor-xefe de La Oliva e despois d´El Miño, até que marcha a Cuba en 1858; ademais de redactor 
ou colaborador doutra prensa publicada en Cuba); e propietario de La Ilustración Gallega 
y Asturiana. Foi nomeado socio de mérito da Sociedad Folk-Lore de Galicia (presidida por 
Emilia Pardo Bazán) e socio de honra do Centro Galego de Bos Aires. Máis info en Martínez 
González, Xurxo (en imprenta): “El editor gallego Alejandro Chao y La Propaganda Literaria 
de La Habana”, L/L Boletín del Instituto de Literatura y Lingüística. Academia de Ciencias de 
Cuba: La Habana.
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Pra o interese do noso traballo, encontramos varios libros e proclamas de Emilio 
Castelar impresos por La Propaganda Literaria: Semblanzas contemporáneas (1871), 
Vida de Lord Byron (1873), Un viaje a París durante el establecimiento de la República 
(1880) e Las guerras de América y Egipto. Historia contemporánea (1883). Desta data en 
adiante, non volvería publicar con esta editorial.

Os nomes de Eduardo e Alejandro Chao, Juan Manuel Paz Novoa ou Alfredo Vicenti 
pertencen ao círculo de amigos comúns de Emilio Castelar e o matrimonio Murguía de 
Castro. Nesta esfera está a orixe do prólogo que, como se pode advertir, chega a Rosalía 
de Castro de maneira indirecta. 

Cando Castelar visitou Galiza pro non Rosalía
Xa sabemos que Castelar redactou o prólogo sen ter estado antes no país do mil ríos. 
O primeiro proxecto de viaxe data en 1875 pro finalmente non se concreta. Máis tar-
de, a prensa galega anuncia a súa chegada pra 1879 pro volve frustrarse. A Gaceta de 
Galicia (núm. 143, 30-VI-1879) escribe: “Ignoramos que fundamento pueden tener los 
que tal aseguran si bien nos inclinamos a creer que esta como las otras veces que se 
ha dicho lo mismo, el viaje del Sr. Castelar no pasará de un buen deseo de sus amigos 
de Galicia”.

En 1882 os organizadores dos Xogos Florais de Pontevedra convidan o tribuno re-
publicano a presidir o certame. Unha vez máis non acode, como explica El Anunciador 
de Pontevedra: “Aunque tarde, ha contestado el Sr. Castelar a la carta que la Junta de la 
Sociedad de Juegos Florales le ha dirijido. El eminente orador no puede honrarnos con 
su presencia, porque urgentes trabajos literarios se lo impiden; pro indica su deseo de 
visitar el país y complacernos en otra ocasión” (citamos por El Eco de Galicia, núm. 8, 
20-VIII-1882). No seu lugar, o presidente sería Segismundo Moret (antigo republicano 
que chegaría a presidente do Goberno español moitos anos despois). Por certo, neste 
certame Manuel Murguía resultaría premiado co estudo El foro. Sus orígenes, su historia, 
sus condiciones.

Finalmente, será en 1883 cando Emilio Castelar (acompañado de Vicenti, entre ou-
tros) chegue a Galiza co encargo de presidir os Xogos Florais de Vigo. A prensa galega dá 
conta da nova confirmada por Manuel Diego Santos,  presidente do Recreo Artístico de 
Vigo, órgano responsable do certame[19]. Cómpre indicar que o xurado dos Xogos Florais 
o presidía Eduardo Chao e completábano, entre outros, Joaquín Avendaño. 

A viaxe, no mes de agosto, foi Madrid-Oporto-Vigo. En cada parada do tren (Va-
lença, Tui, Guillarei, Redondela) recibiu calorosos vítores dos republicanos e a cercanía 

[19] Manuel Diego Santos chegaría a presidente da sociedade de socorros mutuos La Cooperativa 
(fundada en 1884) cando esta tiña como presidente de honra a Eduardo Chao. La Cooperativa, 
por iniciativa e imprescindible impulso do ribadaviense, promoveu e fundou a Escola de Artes 
e Oficios.
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doutros curiosos coa intención de mirar o expresidente. En Vigo contaría coa compañía 
de Vicente Fernández Domínguez, dirixente do comité posibilista local. 

O recibimento a Castelar foi apoteósico, a dicir da prensa, pois na noitada do 6 de 
agosto na estación do ferrocarril se situaron máis de vinte carruaxes (un landau ou landó 
pra Castelar), actuaron tres orfeóns durante a serenata (chegados da Coruña, Pontevedra 
e Vilagarcía de Arousa) ofrecida diante do Hotel Continental. El Eco de Galicia (núm. 63, 
9-IX-1883) apunta: “Los políticos no posibilistas olvidaron las opiniones de Castelar para 
aplaudir al historiador de las glorias de Galicia, al admirador de las costumbres regionales 
y al defensor del orden y de la unidad de la pátria”.

A entrega dos premios celebrouse no Tamberlick o día 9, ateigado de persoas sen-
tadas e de pé (Faro de Vigo calcula en 3.000, cálculo ben xeneroso). Entre os premiados 
están Nicolás Taboada Fernández[20], Manuel Martínez González e Benito Losada As-
tray[21] (na sección de lenda baseada en tradición do país escrita en lingua galega). Entre 
os presentes no acto atopamos Alfredo Vicenti, Miguel Fernández Dios, os fillos de Ángel 
de Lema, López de Neira, Tapias Molins ou Luís Taboada. Castelar pechou os xogos cun 
discurso do cal Vicenti destaca que Galiza foi presentada “como cuna de la unidad nacio-
nal” e lanza de berro “¡Santiago y a ellos!” (El Globo, núm. 2.848, 11-VIII-1883).

A actividade do expresidente continuou tras o certame literario. O 10 de agosto 
realízase un banquete na súa honra; o 11, navega pola Ría de Vigo nun vapor de Molins 
Tapias deica A Portela (Redondela), onde Xoán Manuel Pereira (no seu pazo de Rebo-
reda) ofreceralle un almorzo (sardiñas asadas) e levarao ao Carballo das Cen Pólas (que 
ten as follas reviradas, que llas revirou o vento, nunha mañá de xeada) onde fixeron 
un retrato de grupo; despois continúa até Pontevedra, onde o agarda Luís Rodríguez 
Seoane (entre outros) e nesta cidade (coincide coas Festas da Peregrina) pasa a noite no 
fogar de Valentín García Temes (xefe dos posibilistas da cidade do Lérez); na mañá do 
12 de agosto paseou pola Alameda, á tarde visitou o Pazo de Lourizán pra manter con-
versa con Montero Ríos e pola noite tivo serenata na súa honra; o 13 de agosto volveu 
a Lourizán a almorzar co cuco pra, deseguido (contra ás 16h), partir até Caldas de Reis, 
pra facer noite na casa de Mosquera (do comité posibilista) e visitar o balneario; ao día 
seguinte, 14 de agosto, parte pra Compostela (hospédase na casa de Braulio Martínez, 
diputado provincial), asiste a unha misa maior na catedral de Santiago de Compostela 
(mantiña trato co arcesbipo Payá y Rico), visita a universidade, Hostal dos Reis Cató-
licos, Colexio de Fonseca, San Martiño Pinario...; e despois xa estaba de volta en Vigo, 

[20] Fillo de Taboada Leal (coñecido médico, cronista de Vigo e amigo da estirpe Chao), Nicolás 
escribiu a reseña de Follas novas en Faro de Vigo (23-IX-1880) que é, en opinión de Francisco 
Rodríguez, “moi interesante pola súa análise certeira dalgúns aspectos concretos de Follas 
novas” (Rodríguez, 2011: 323).

[21] Militante republicano anticlerical, con obra en lingua galega, que participou no levantamento 
de 1846 e colaborou coa Xunta Revolucionaria de 1868 en Santiago de Compostela, da cal foi 
secretario Manuel Murguía.
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onde recibiu outro novo banquete na quinta de Joaquín Avendaño (estirpe tan unida aos 
Chao e aos Murguía de Castro). O 20 de agosto chegaba a Madrid nun clima de tensión 
política.

Se fomos tan exhaustos na axenda de Castelar, tomada de distinta prensa (La Iberia, 
Faro de Vigo pro sobre todo d´El Globo) foi co propósito de que o lector ou lectora se 
decate que por aquí non asoman os nomes de Rosalía de Castro (residente na casa da 
Matanza) nin de Manuel Murguía. E por Padrón pasou Castelar. Así relata esa parte da 
viaxe Alfredo Vicenti (núm. 2.861, 24-VIII-1883): 

Salimos [dende Caldas de Reis] á las tres y media de la tarde del 14 en carretera descubierta, camino 
del Puente Cesures. […] Al llegar por la carretera al alto desde donde se descubren los caseríos de 
Valga y Cesures, la vila y vega de Padrón, los chinescos maizales é inmensas praderas de Campaña 
y Laíño, por medio de los cuales asoma á veces un remanso del río Vela, salpicado de blancas velas, 
las innumerables cañadas y colinas cubiertas todas de pinos, robles, cipreses y castaños, entrevera-
das de campanarios y hórreos -esos graneros al aire libre que parecen sepulcros romanos,- resplan-
decientes abajo de cálida luz, bañadas arriba en grácil niebla, y abrazadas á tal punto de arriba abajo 
por un fantástico arco iris, callamos todos, y comprendimos cómo y por qué los hijos de esta tierra 
de promisión que mana leche y miel al modo de la bíblica, rendidos al paso de incurable nostalgia, 
sucumben lejos de ella en cuanto pierden la esperanza de tornar á sus siempre verdes alcores.

En la estación de Puente Cesures esperábanos el comité republicano histórico de Santiago, 
el señor don Esteban Quet, demócrata de toda la vida é ilustradísimo decano de la Facultad de 
Farmacia, el joven é inteligente secretario de la Universidad y otros veinte caballeros de distintos 
partidos, admiradores de nuestra glorias nacionales y que en tal concepto se adelantaban á ofrecer 
la bienvenida al eminente tribuno.

Quedáronse, á la izquierda, el cementerio de Iria Flavia, justamente inmortalizado por la 
musa del galiciano suelo, Rosalía Castro de Murguía, y en el prólogo escrito por Castelar para el 
libro Follas Novas; a la derecha, el santuario de la Esclavitud, harto venido á menos; mostróse un 
punto, á guisa de aparición romántica, el valle de la Maia, y despuntaron, rígidas, oscuras, inmó-
biles, tras una línea de eminencias desnudas, las tres altísimas torres de la basílica compostelana.

Non nos consta que mantivesen algún encontro, como si consta con persoas de 
toda índole como a delegación do comercio, agro e industria da Estrada, ou con Alberto 
García Ferreiro, a quen lle ofrecerá colaborar en Hoja Literaria de El Día. Nin consta que 
Rosalía ou Murguía subisen no tren que dende Carril, pasando por Padrón, ía até Com-
postela pra escoitar o senlleiro orador.

Xa na seguinte estadía, en 1885, Rosalía falecera. Precisamente, Emilio Castelar parti-
cipará na Coruña na velada necrolóxica en honra e memoria da escritora defunta. Un acto 
presentado con este suposto fin pro que, pola contra, se converteu nunha emenda á obra 
rosaliana, á propia escritora e, por riba de todo, pretendeu fixar atraveso de Emilia Pardo 
Bazán (e con ela, o grupo que representaba a nivel sociocultural e político) unha visión 
oposta, en xeral, ao Rexurdimento concibido polo círculo de Murguía e, en particular, a 
unha parte da produción da literatura en galego. Un acto de transgresión na medida en 
que se empregou o contexto e o espazo solemne dedicados a Rosalía pra infundir unhas 
teses contrarias ás representadas pola homenaxeada. Isabel Burdiel resúmeo así: “El su-
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puesto homenaje fue en realidad una ofensa grave porque, en su discurso, Emilia Pardo 
no hizo otra cosa que tratar a su rival con la mayor de las condescendencias” (2019: 257). 

A velada necrolóxica en memoria de Rosalía (1885)
Rosalía morreu o 15 de xullo de 1885. Pouco despois anúnciase unha velada literaria 
convocada polo Círculo de Artesanos da Coruña presidida por Emilia Pardo Bazán. No 
periódico El Correo Gallego (núm. 2.024, 31-VII-1885), lemos: 

Invitado por los literatos más distinguidos de La Coruña, personalmente por el Sr. Quiroga, Pre-
sidente de la sociedad de Artesanos, asistirá el señor Castelar a presidir la velada literaria que 
celebrará la ciudad herculina en honor de la inolvidable poetisa gallega Rosalía Castro de Murguía. 
Sabemos que al Sr. Castelar se le prepara un suntuoso recibimiento por todas las clases sociales sin 
distinción de matices, en holocausto a su talento y a sus notables dotes tribunicias. Atendiendo a 
los conocimientos que el Sr. Castelar posee de la literatura regional y a las vivas simpatías que le 
inspiraba el numen de la celebrada escritora gallega, para quien ha escrito un notable prólogo en su 
obra Follas novas, el Sr. Castelar; es seguro que será un verdadero acontecimiento el discurso que 
nuestro ilustre huésped pronuncie en La Coruña.

O referido Sr. Quiroga é José Quiroga Pérez de Deza, o home de Emilia Pardo Bazán, 
quen era presidente da entidade organizadora. A investigadora Pilar Faus, autora do pou-
co imparcial pro si completo libro Emilia Pardo Bazán. Su época, su vida, su obra (2003), 
alude ás críticas pola escolla da condesa pra presidir o acto: “Aunque la elección parece 
correcta, no faltarán voces discrepantes que atribuyen su designación al hecho de ser el 
marido presidente del Círculo de Artesanos” (2003: 207).

Ela coñecera un pouco antes, en xuño de 1885, Emilio Castelar durante un banquete 
celebrado en Madrid en honra da propia Emilia. Non foi alí senón que foi xusto nos días 
previos á velada literaria onde nace a amizade que os uniría até a morte do expresidente 
republicano. En todo caso, El Globo, o xornal de Emilio Castelar con Vicenti ao mando, 
dedicara á condesa a súa portada do día 11 de agosto de 1883 (núm. 2.848), ano da pu-
blicación de La tribuna e do volume recompilatorio La cuestión palpitante (con prólogo 
de Clarín), que xeraría polémica e, á vez, sonoridade. Emporiso, a portada d´El Globo 
celebra os méritos e dotes intelectuais da autora, cuestionados en declaracións machistas 
recollidas pola prensa. 

En todo caso, recaeu sobre ela o encargo de dirixir unhas palabras ao público. An-
drés Martínez Salazar é requirido, no mes de agosto, por Pardo Bazán pra que lle sirva 
emprestados exemplares de Cantares gallegos e Follas novas (Acosta, 2007: 232). 

A homenaxe integraba a convocatoria dun certame literario cun único tema (Rosalía 
de Castro) e preparado polo Círculo de Artesanos en colaboración coa prensa local[22]. 
O xurado presidiuno Emilia Pardo Bazán, que á súa vez era responsable de nomear os 

[22] As bases recóllense en El Correo Gallego, núm. 2.035 (14-VIII-1885).
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seus integrantes. Os poemas vencedores, tanto en castelán coma en galego, formarían un 
tomo a xeito de “coroa fúnebre” pra maior gloria da poeta galega do cal descoñecemos as 
súas coordenadas se é que chegou realmente a facerse (feito que dubidamos). 

Emilio Castelar estivo todo o mes de agosto en Galiza. Parou algúns días en Vigo, 
onde departiu conversas na casa de Eduardo Chao e veladas festivas no casino local coa 
presenza dos Chao, Yáñez, Avendaño, Rubín, Quirós ou Blein. Pasou por Santiago, Ou-
rense, Monforte de Lemos, Lugo, Betanzos ou A Coruña. Na cidade herculina hospeda-
ríase na quinta de Ramón Pérez Costales, médico e exdeputado republicano de tendencia 
federal, sita en Palavea (Elviña).

Durante estas xornadas de lecer (agosto e setembro) do distinguido orador non 
consta que visitase ou tivese algún encontro co viúvo Manuel Murguía, quen non asistirá 
á referida velada[23]. 

Tamén cómpre indicar que o banquete organizado na honra de Emilio Castelar po-
los republicanos locais non fora autorizado polo Gobernador, e que as bandas militares 
tampouco obtiveron permiso pra tocar. Así que Pascual Veiga, ao mando da coral polifó-
nica El Eco tributou un concerto ao expresidente e dirixiulle unhas verbas aclamatorias, 
axiña respondidas con igual distinción por Castelar.

O día anterior á homenaxe, o vibrante orador accede ao convite dos Pardo Bazán, coa 
asistencia da súa filla Emilia. Na casa da rúa Tabernas comparte unha cea engalanada coas 
tradicionais pasaxes literarias[24]. El Alcance (núm. 36, 4-IX-1885) detalla o sucedido: José 
Pérez Ballesteros recita “A pantasma”, de Francisco Añón, e “Nuesta señora da Barca”, de 
Rosalía; Ramón Pérez Costales, “O desconsolo”, de Alberto Camino, e “Cousas de mozos”, 
de Andrés Muruais; e Emilia Pardo Bazán, “As cartas”, de Manuel Curros Enríquez. Todos 
eles poemas costumistas, na liña do gusto do modelo de literatura provincial ou rexional.

Porén, o asunto máis interesante pra o propósito do noso traballo é a conversa entre 
Castelar e Emilia, que ela recolle así nas súas memorias (1973: 728):

En esta ocasión se duplicó la deuda de gratitud que ya tenía contraída con Emilio Castelar […]. 
El célebre orador, invitado también por la Sociedad a tomar parte en la velada, vino a La Coruña 
algunos días antes del señalado para ella, y aproveché la ocasión para leerle el discurso y manifes-
tarle mis temores de que se quedase el secreto entre la mesa y yo. […] La víspera de la solemnidad, 
sentado Castelar en el sillón de mi estudio, se devanaba los sesos discurriendo si sería preferible 
para mí leer de pie o sentada, y tener o no en las manos las cuartillas al ir leyendo: a fuer de artista 
nato le preocupaba la parte escénica del asunto, y sospecho que de buena gana me haría ensayar 
posturas ante el espejo.

[23] A súa ausencia é explicada no artigo “Cuentas ajustadas, medio cobradas”, do cal falaremos 
despois. Pro, ademais das razóns dadas por Murguía, convén lembrar a tensión xerada na 
creación da Sociedad del Folk-lore de Galicia e a orientación dada por Emilia no seu discurso 
fundacional, xa elixida coma presidenta, xusto en 1884.

[24] Unha velada con decoro e normativa. Por exemplo, a vestimenta de homes e mulleres ou 
rituais de cortesía como se recolle na seguinte escena: tras rematar o recitado de poemas, 
pasouse á sala da cea segundo esta orde: señoras, señoritas, señores e señoritos.
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O acto comezou ás 20:30 no Liceo de Artesanos da Coruña o 2 de setembro de 1885. 
Conforme á crónica recollida no xornal El Ciclón (núm. 100, 5-IX-1885), Emilia Pardo 
Bazán (“lujosamente vestida con rico traje de raso blanco, delantero de brocado de plata 
y peto de hermosas joyas”, conforme a descrición dun cronista en El Eco de Galicia, núm. 
174, 25-X-1885) entrou do ganchete de Emilio Castelar. A mesa presidencial distribuíase 
da seguinte maneira: a condesa no centro (ela preside o acto), á súa dereita están Emi-
lio Castelar (sitio de honra, como establece o protocolo), Antonio María De la Iglesia e 
José Pérez Ballesteros; á súa esquerda, José Rodríguez Carracido, Juan Quiroga, Enrique 
Rodríguez Llames (secretario do Círculo de Artesanos) e Maximiliano Linares Rivas. Na 
sala, numerosos xornalistas, representantes políticos provinciais e locais.

Sobre a intervención de Pardo Bazán, El Ciclón glosa: “Hizo un justo elogio de nues-
tro dialecto y una crítica muy juiciosa del estado de nuestra literatura regional, circuns-
cribiendo a la par las causas á que obedece el que nuestro dialecto no posea toda la 
riqueza de que es susceptible, debidas á que en Galicia, al revés de lo que en Cataluña 
ocurre, el dialecto no tiene cabida en los usos sociales”. Un resumo bastante axustado e 
común noutras reseñas publicadas por numerosa prensa galega de aquén e alén mar. E, 
aquí, debemos atender á interpretación favorable que a prensa fixo das teses expostas por 
Pardo Bazán.

Tras a perorata da escritora, comezou a entrega de premios que ofrecía unha cate-
goría en castelán (premio Filomena Dato Muruais[25], accésit Lino Portela Calderón) e 
outra en galego (premio Juan Barcia Caballero[26], accésit Francisco María De la Iglesia). 
Houbo outros poetas nomeados, recitáronse poemas (Ángel Taibo en castelán, José Pé-
rez Ballesteros en galego) e dirixiu unhas breves palabras o catedrático Carracido. Tras 
el, Emilio Castelar.

A intervención non se conserva integramente. Porén, podemos tomar extractos e 
resumos da prensa do momento. O propio El Ciclón ou El Eco de Galicia (núm. 171, 4-X-
1885; e núm. 173, 18-X-1885) ofrecen extensas referencias. 

O expresidente, que se presentou como un combatente da liberdade, comezou ex-
hortando os valores do país galego e o seu pobo quen “defenderon con tesón la integridad 
de la patria, en todos los tiempos, sea quien fuere el que pudiera desgarrarla”. Entre pala-
bras de saúdos e agradecementos protocolares, fala de Rosalía: 

[25] O poema de Filomena titúlase “¡Llora!”, publicado en El Eco de Galicia, núm. 172 (11-X-1885), 
que resulta revelador da lectura que fai da obra rosaliana onde destaca Follas novas, recoñece 
o esforzo e calidade no uso da lingua literaria galega e lembra os versos dedicados á emigra-
ción, ao desprezo padecido por Galiza e á exaltación da patria. Xusto o contrario do predica-
do por Emilia Pardo Bazán no propio acto.

[26] Descoñecemos este poema. Juan Barcia, que logo participará nas andainas rexionalistas de 
Murguía, escribe outro poema en galego dedicado a Rosalía no número especial de La Patria 
Gallega (núm. 5, 30-V-1891), cando o traslado do seu corpo defunto de Iria Flavia a Compos-
tela.
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¿En qué consiste el genio de Rosalía y su virtud especial?
En su estilo sencillo y elocuente que habla al alma como todos los poetas, pues todas las ideas 

tienen su poesía […]. Rosalía, con su genio de poeta, vió por el gigante microscopio de su creación, 
los seres microscópicos de la poesía. 

Y, ¿sabéis en que consiste el carácter filosófico del genio de Rosalía? 
Pues consiste en haber conservado en sus producciones el celticismo que ya los romanos veían 

como complexión y energía del genio gallego que en su integridad rechaza, como el semitismo, 
todas las innovaciones. Yo conozco los países que compiten con Galicia en combatir las innovacio-
nes; y sé que ninguno de ellos conservó su fé y sus tradiciones como Galicia.

Non é o celtismo unha característica central (atreveríame a dicir que nin parcial) ou 
definitoria da obra rosaliana pro Castelar centrou neste aspecto parte do discurso, que 
se proferiu en dúas partes tras unha pausa de quince minutos. Aludiu a Escocia, Bretaña 
e Irlanda (esta vez si, por mor do paralelismo infausto da fame e emigración). Exclamou,  
pra gusto da sala: “El gallego es el celta de los celtas”.

Outra parte da prédica eloxiosa empregouna pra subliñar a influencia da muller na 
cultura e sociedade galegas, cun propósito asemellado ao indicado por Pardo Bazán. Pa-
récenos oportuno reproducir esta extensa cita tomada d´El Eco de Galicia (núm. 171, 
4-X-1885):

Y Galicia, su tierra, su alma, su historia, son el templo de la mujer. Con oir la ternura propia de cual-
quiera melodía gallega, semejante a la dulce caricia del amor, siempre melancólica de suyo hasta en 
sus mayores satisfacciones y venturas, persuádese uno á creer que solo el sentimiento femenil ha 
podido emitir música tan delicada y suave.

Por este predominio de la mujer sobre los más rudos caracteres, sobre los caracteres varoniles, 
explico yo el secreto guardado por vuestra melodiosa lengua, que representa en la fonética de los 
idiomas, algo como el arrullo de la tórtola, como el arpegio que difunden desde las codornices del 
trigo hasta las filomenas del jardín, y que trasladados á la especie humana se llaman ó caricias ó 
mimos.

Quien desee ser verbalmente mimado, ó mimar verbalmente, que mime, ó se procure mimos 
en gallego. Es, en verdad, por la prescripción de sonidos guturales y ásperos medio germánicos y 
medio árabes, así como por la sarta de vocales entre gasicas [sic] y heleno-latinas, la más dulce de 
todas las variantes del idioma español, y la más acariciadora del oído, esta lengua del amor. Sobre 
todo es el gallego la lengua, señores, de las madres, por su dulzura, por su delicadeza, por sus mo-
nosílabos semejantes á suspiros, por sus diminutivos, por esos diminutivos preciosos, que marcan 
los vocablos endulzándolos y los amoldan al oído y al entendimiento del niño, á modo y manera de 
lo que hacen las aves del cielo con las lanas que llevan en las uñillas para su nido y con la simiente 
que llevan en el pico para sus polluelos.

Así no puede hoy contarse no, el número de mujeres ilustres que tiene Galicia, sólo explicable 
por el influjo de la mujer y su autoridad soberana en el hogar y en las grandes asambleas domés-
ticas.

A reflexión de Castelar sobre a muller galega incorpora unha intención que el ex-
presa así:  “Y no solamente contribuyen las mujeres gallegas al movimiento religioso y al 
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movimiento político de toda España […]; contribuyen también al movimiento literario y 
científico”. Cita, pois, a figuras coma María Pita ou Inés de Castro pra rematar: “Y quizás 
tambien sea por virtud del gran sentimiento celta, esta coincidencia de que dediquemos 
velada espiritual á la melodiosa poetisa gallega Rosalía Castro, presidida por escritora in-
signe, gallega también, Emilia Pardo Bazán, quien á la ternura de su sexo une la virilidad 
en el pensamiento”.

Toda a prensa, en parte cómplice da organización da velada conforme indicamos, 
destaca o verbo florido de Castelar, exalta as dotes oratorias e reseña as expresións gaban-
ciosas dedicadas a Galiza. Porén, o citado cronista, que enviara unha epístola pra El Eco 
de Galicia, analiza con maior severidade a intervención de Castelar: 

Hay que reconocer que si su discurso careció de unidad, quizá tuvo gran parte de culpa el Sr. Go-
bernador de la provincia. Con poco feliz acuerdo prohibió este señor la celebración del banquete 
político y D. Emilio se desquitó hablando también ayer de la política. Los artistas, los entusiastas de 
Rosalía Castro, no se lo agradecieron. Tampoco se lo agradecieron las señoras. La superviviencia 
del carácter céltico en la raza gallega: tal es la tesis que esbozó en su discurso el señor Castelar.

A finais de setembro agardábase a presenza de Castelar en Padrón. Así nolo indica 
El Correo Gallego (núm. 2-076, 30-IX-1885), nun solto tomado de Gaceta de Galicia: “Se-
gún noticias que hemos recibido de Padrón, está ya convenientemente preparado para 
alojar al señor Castelar el hermoso palacio de Lestrove. […] No dudamos un momento 
que el esclarecido orador conservará un grato recuerdo de la pátria de nuestra dulce can-
tora Rosalía Castro”. Engándese que Castelar tiña intención de visitar a tumba de Rosalía 
no Camposanto de Adina.

Precisamente, este asunto será obxecto de polémica no artigo “Ingratitud y vergüen-
za”, publicado en El Magisterio Español (5-X-1885) e asinado polo seu redactor Antón 
Claridades. O final do texto, que nós tomamos da reprodución feita por El Correo Galle-
go, núm. 2.087, 11-X-1885), é relevante: “¿Que saldrá de los lábios del eminente tribuno 
Sr. Castelar al visitar el lugar donde yace Rosalía? Una sonrisa que demuestre ‘ingratitud 
y vergüenza’”.

A carta terá dúas reaccións. Por un lado o chamamento do Círculo de Artesanos da 
Coruña e da comunidade emigrante en Cuba pra erguer un mausoleo dedicado a Rosa-
lía, ao cal se uniría a prensa galega con diversas propostas (nomear unha rúa Rosalía na 
Coruña; erguer unha estatua; colocación dunha lápida e cruz na tumba; entrega aos fillos 
do sobrante dos cartos recolectados prao mausoleo; a publicación das obras completas, 
prao cal a Deputación da Coruña deu 1.500 pesetas ao viúvo…); polo outro, unha dura 
resposta pública ao aludido/culpable de maneira indirecta: Manuel Murguía. Escribe: 
“Como esto envuelve para mi una injuria, como los que no me conocen pudieran creer 
que el esposo y los hijos de D.ª Rosalía Castro son tan miserables y tan ingratos que ni 
siquiera se acuerdan de rendir á su esposa y á su madre tan pequeña prueba de su amor 
y cariño” (El Correo Gallego, núm. 2.088, 13-X-1885).
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O sucedido na velada, e os tizóns posteriores, feriu Murguía pro tamén desafiou 
a consistencia do Rexurdimento. Isabel Burdiel, rigorosa historiadora do XIX, escribe 
sobre o contido do discurso: “Galicia y el gallego vistos, en buena medida, como un te-
rritorio y una lengua primitivos, infantiles, prenacionales pero no exóticos (y esto es im-
portante) respecto a la nación adulta y a la lengua madura y europea que eran España y 
el castellano” (259).

Manuel Murguía comprendeu a intencionalidade do(s) acto(s), xusto nesa inter-
pretación apuntada por Burdiel, e golpeouno á vista de dous textos constituídos como 
resposta: o capítulo dedicado a Rosalía de Castro en Los precursores (1885: 171-200), 
que é previo á velada pro que fai unha interpretación da obra rosaliana como intento de 
referencia canónica; e a serie de artigos titulados “Cuentas ajustadas, medio cobradas”, 
publicados en La Voz de Galicia a finais de 1896, onde a crítica rotunda aparece desatada 
en espazos que van do literario ao político pasando polo persoal, incluso a través de frases 
declaradamente machistas.

 
Análise e conclusión
Romo Feito escribe: “es casi seguro que la condición necesaria para la escritura del pró-
logo fue Manuel Murguía” (2015: 238). Esta é unha afirmación compartida e xenerali-
zada por alusión directa ou omisión consciente. Téndese a pensar que Manuel Murguía 
mediou en practicamente todas as relacións sociais de Rosalía, coma se fose o “mozo do 
cable” que se dedicaba a conectar caravillas indispensables pra a conversa telefónica entre 
dúas persoas. 

Mais coidamos que, á vista da limitada documentación existente da súa esfera pri-
vada, Rosalía mantiña unha relación externa independente (tese sostida por María Xesús 
Lama na primeira parte da biograf ía rosaliana). Tampouco existen fontes suficientes pra 
soster que Murguía era o imprescindible conector co circuíto público. Polo tanto, cando 
Rosalía dedica un poema a Roberto Robert (Cantares gallegos) ou a Salustiano Olózaga 
(La Soberanía Nacional), faino por decisión propia movida por unha complicidade po-
lítico-intelectual. Por exemplo, o poema a Olózaga (exhumado por Francisco Rodríguez 
en 2013) non se explica unicamente pola visita (frustrada) do estadista a Compostela 
senón que encaixa no contexto de negociacións (onde Eduardo Chao desempeña un rol 
protagónico) pra unir os sectores progresistas e republicanos co fin de provocar a queda 
monárquica, como acontecería en 1868[27]. É dicir, hai unha vontade de incidir nun con-
texto político dende Galiza, onde as correntes progresista-republicanas abeiraban o lar 
rosaliano.

[27] O poema de Rosalía publícase no exemplar do 4 de xuño de 1866 e será o 22 do mesmo mes 
cando se produza a sublevación do Cuartel de San Gil, impulsada por unha xunta revolucio-
naria composta por progresistas e demócratas (Eiras Roel, 2015: 303).
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Se partimos desta perspectiva, auguramos que o prólogo a Follas novas chega por 
iniciativa mesma de Rosalía[28]. Que necesidade tería de Murguía se ela podería manter 
correspondencia propia con Paz Novoa ou Alfredo Vicenti ou os Chao[29]? Que informa-
ción precisaba se ela tiña acceso á prensa progresista e republicana? Disto non se deriva 
que o seu compañeiro estivese desinformado ou ausente no propósito. Pro se nada hai 
que demostre a participación directa e incuestionable de Murguía na solicitude, debemos 
soster que foi a propia Rosalía quen solicita o prólogo[30]. 

Pola contra, o acceso a Castelar f íxose por mediación de alguén[31]. Este mediador 
foi, e dicímolo a modo de hipótese, Alfredo Vicenti por todo o exposto antes: relación fa-
miliar (como a describiu Álvarez Ruiz de Ojeda), militante do republicanismo posibilista, 
amigo persoal de Castelar, futuro redactor-director d´El Globo e “secretario de prensa” 
do expresidente durante as xeiras galegas. Ademais, Paz Novoa ou os Chao (Eduardo e 
Alejandro) puideron avalar a solicitude. 

[28] De acordo a esta hipótese, teríamos que lembrar o prólogo non-nato de Nicomedes Pastor 
Díaz como froito da solicitude expresa de Rosalía. Este texto, fallido por causa da morte do 
prologuista, ofrecería outra lectura ou interpretación en canto a paratexto de Cantares ga-
llegos, como quixo explicitar Murguía no anaco dedicado a esta cuestión en Los precursores 
(1885: 188-189). Referímonos á lexitimación dos poemas rosalianos da man dun ilustre po-
lítico galego en Madrid pro, á vez, un escritor romántico que se tiña como espertador do 
Rexurdimento literario en galego. Co cal, como diría García Negro, quixera ser outro “prólo-
go-escudo”.

[29] No curto epistolario conservado de Rosalía, pendurado na rede polo Consello da Cultura Ga-
lega, constatamos a correspondencia mantida con outros escritores coma Eduardo Pondal ou 
José María Posada, así como con outras personalidades coma Ángel Baltar (alcalde de Padrón) 
ou Waldo Álvarez Ínsua (director d´El Eco de Galicia).

[30] Pode ter o seu interese a alusión a Castelar que Camilo Placer Bouzo realiza en carta privada a 
Murguía: “Y eso que le tengo [a Castelar] cierta prevención desde que veo cuales son sus pro-
hombres por estas tierras si bien es verdad que no puedo menos de ponerme a su lado cuando 
me acerco a los que le deprimen. A este punto llegamos” (Axeitos e Barreiro, 2005: 338). Na 
mesma carta, datada en agosto de 1879, alude a Paz Novoa e á mala relación existente, nesa 
altura, con Murguía posto que o xurisconsulto ourensán ten a Luis Taboada e Alejandro Chao 
como contactos en La Ilustración Gallega y Asturiana, que entón dirixía Murguía. Finalmen-
te, a relación de Paz Novoa e o “pontífice do rexionalismo” acedouse notablemente cando este 
opte pola vía política rexionalista e Novoa explicite a súa disconformidade, manténdose fiel ás 
teses posibilistas de Castelar.

[31] Aínda que Murguía diga de Castelar “era y es buen amigo del que escribe estas líneas” (Murguía, 
2000: 98), coidamos que non existía amizade sólida. Non se conserva ningunha carta entre 
eles, non se coñece ningún encontro entre eles, non se documenta ningunha conversa cando 
as visitas de Castelar a Galiza, como indicamos antes. Todo o contrario de Emilia Pardo Bazán. 
Pro isto demostra o interese por apropiarse do capital simbólico do expresidente republicano. 
Cómpre lembrar que Castelar e Murguía manterían unha discusión pública arredor do rexio-
nalismo en 1891: Castelar dende as Cortes, Murguía co seu discurso nos Xogos Florais de Tui. 
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Por outra parte, o prólogo de Castelar cumpre co obxectivo propagandístico. García 
Negro, como xa anotamos, considera que a súa presenza contribúe á aceptación de Ro-
salía e a súa obra no sistema. E, conforme con isto, cómpre subliñar que é efectivamente 
no contexto da segunda metade do XIX cando existía un proceso de conformación do 
sistema literario provincial, como analiza o investigador Alejandro Alonso Nogueira, au-
tor dunha imprescindible (e aínda non publicada!) tese de doutoramento: Intelectuales, 
lenguas y dialectos en la España del siglo XIX (CUNY, 2005)[32]. 

É oportuno indicar que Follas novas aparece tras a derrota do réxime republicano. 
Anxo Angueira analiza: “No seu conxunto, Follas novas parécenos moito máis claramen-
te unha obra filla da Restauración borbónica e polo tanto do fracaso do proxecto político 
de Rosalía e Murguía; filla do pesimismo que supuxo o desastre xeral da política progre-
sista, demócrata e republicana” (2016: 17).

Emilio Castelar redacta as liñas prologais nun estado de desencanto da experien-
cia republicana e afastado das teses federalistas. A todo isto súmaselle a aparición do 
rexionalismo como opción política organizada (Almirall promove o primeiro congreso 
catalanista en 1880) que supón un novo espazo de conflito onde a cultura, en particular 
a lingua, obtén un lugar primordial. De feito, no citado congreso catalanista destacan os 
acordos de creación da Acadèmia de la Llengua Catalana (de escasa vida) e un manifes-
to en defensa do catalán. Isto é: a cultura e lingua catalás pasan a ser un eixo central da 
reivindicación política do catalanismo[33].

Non é casual que Castelar advirta no final do prólogo a Follas novas (lugar de dis-
posición crucial e libro dirixido sobre todo á elite rexurdimentista), o perigo das ideas 
provincialistas que el considera “radicais”: “Para matar el provincialismo exagerado no 
hay medio como satisfacer las justas exigencias provinciales”. Aseveración rotunda que 
combina cun posterior convite á produción da literatura en lingua galega, coexistindo 
coa española “sin daño de la patria”, pra que os versos galegos luzan nos “horizontes del 
arte español”, como el cre consegue facer Rosalía. Este é o modelo cultural sostido por 
intelectuais coma Menéndez Pelayo, Amador de los Ríos ou Gumersindo Laverde: o sis-
tema literario provincial onde o galego, catalán, castelán e resto de linguas peninsulares 
formaban parte, por igual, da literatura española.

Pouco despois da aparición do último poemario en galego da escritora acontecen 
dous feitos que cómpre citar pra comprender o significado e intencións da velada necro-
lóxica de 1885. 

[32] Agradecemos a Alex Alonso, unha vez máis, a xenerosidade, as recomendacións bibliográficas 
e as conversas luminosas.

[33] A disputa pública entre Gaspar Núñez de Arce (presidente da Sociedade del Folk-lore Caste-
llano) e Valentí Almirall en 1886 demostra até cal punto a lingua consegue un lugar privile-
xiado á hora de definir ou delimitar unha identidade ou comunidade nacional. Este episodio é 
analizado, con referencias a Galiza, na tese de Alonso Nogueira.
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Por un lado, o discurso de Antonio Cánovas del Castillo en 1882 que se adoita citar 
como Discurso a la nación. O contido é a afirmación dun novo período histórico pra Es-
paña (Restauración, do cal é ideólogo Cánovas) que se asenta nuns valores e contidos de 
base etnicista do que é España e a súa cultura. Nesta prédica, as linguas distintas ao cas-
telán considéranse “dialectos”, termo que neste contexto de uso contiña unha intención 
pexorativa[34]. Polo tanto, en España hai unha lingua nacional (castelán) e outras linguas 
que, se ben non son dialectos do castelán, si son variantes lingüísticas de menor prestixio 
e nun estado de subordinación. Cánovas exprésao así: “lo más natural en las naciones 
es tener comunidad de idioma, aunque cada tronco lingüístico críe ramas divergentes y 
hasta parásitas, que es lo que son por lo común los dialectos” (1999: 68).

Por outro lado, o discurso de Víctor Balaguer no seu ingreso na Real Academia Es-
pañola, o 25 de febreiro de 1883, e a posterior reposta de Emilio Castelar. O expresiden-
te republicano fixa dende o inicio unha posición política: “Balaguer quiere á Cataluña, 
como parte integrante del sublime todo y órgano indispensable del supremo organismo, 
que se denomina sábiamente nación. […] Grande la región catalana; pro ¡cómo se abri-
llanta y magnifica dentro de nuestra común patria, la nacionalidad española!” (Castelar, 
1883: 78-79). Lembremos, como parte da tensión do campo político-cultural catalán, que 
Almirall acababa de fundar o Centre Catalá uns meses antes.

Non conforme con isto, Castelar explicita a intención política na selección de Bala-
guer, un dos nomes referenciais da Renaixença e de orientación progresista: 

Creedlo, amado compañero, creedlo: este instituto […] no ha querido, coronándoos con su elec-
ción espontánea, honrar tan solo en vos al historiador diligente, al publicista insigne, al parlamen-
tario experto, al poeta lírico inspirado, al poeta dramático aplaudido, al autor de tantas leyendas 
repetidas en el hogar y cantadas en los campos y en las montañas; sino al catalán, si, al catalán de 
nacimiento y corazón, para que diga en su lengua natal á los suyos cómo aquí no existen diferencias 
de provincias, ni privilegios, ni jerarquías, antes bien una igualdad fundamental de todos los espa-
ñoles, en la que se alza fuertemente, así la unidad material de nuestro suelo.

Malia que Castelar defende o cultivo e publicación da literatura en linguas distintas 
á castelá, esta produción debe enfilar ao obxectivo común de florecemento cultural de 
España. Neste sentido, Castelar non está aínda na mesma clave da cultura monoglósica 
de Cánovas del Castillo pro si puntualiza, á vez que sinala o problema, que esta literatura 
debe rexerse por unha determinada estética, xénero e temática afastada da política. Este 
estilo de advertencia, ou necesidade de fixar unha posición política, non aparece no dis-
curso de resposta que Amador de los Ríos lle dá ao propio Balaguer cando o seu ingreso 
na Real Academia de la Historia en 1875. Aínda non xurdira en Cataluña o fenómeno 

[34]  Convén aclarar que o uso de dialecto era polisémico. Cando os rexurdimentistas empregan 
o termo dialecto ref írense a unha variedade lingüística que carece de gramática, dicionario, 
variedade estándar e escasa tradición literaria. Pola contra, no discurso de Cánovas o termo 
dialecto xa contén un uso pexorativo: unha variedade inferior á da lingua, sen prestixio nin 
capacidade de consagración intelectual.
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do rexionalismo político organizado, divorciado xa cos partidos estatais. Son contextos 
distintos e, sob esa luz, debemos entender o sucedido na homenaxe a Rosalía.

Os discursos de Emilio Castelar e Emilia Pardo Bazán na velada de 1885 intégranse 
neste escenario de alarma e protección ante un provincialismo reconvertido en rexiona-
lismo, se entendemos así o paso da enunciación teórica a prol da integración en pé de 
igualdade das culturas/identidades distintas a castelá e da descentralización do Estado 
español, coa confianza depositada nas opcións progresista-republicanas de ámbito esta-
tal, a un novo estadío en que a descentralización, logo do fracaso do republicanismo fede-
ral español, terá que vir dende as reivindicacións dunha organización política non-estatal 
ou non subordinada a outros intereses que non sexan estritamente os da comunidade 
política que representan. En ambos casos, a cultura ocupa un espazo de conflito como 
expresión da identidade nacional, sobre todo a función que se lle dá á literatura en lingua 
distinta á castelá.

En consecuencia, na velada necrolóxica de 1885 converxen as teses favorables á uni-
dade española fronte ás reclamacións rexionalistas e esoutras teses favorables á elabo-
ración dunha cultura española que acepta variantes rexionais na medida en que estean 
subordinadas e sexan útiles prao engrandecemento de España. Ambos discursos teñen 
clara vocación de artellar unha posición respecto do sistema literario provincial e a súa 
función política, que resulta ser unha emenda ao modelo rexurdimentista enunciado por 
Manuel Murguía dende as páxinas de La Oliva en 1856-57 e desenvolto en prensa poste-
rior (Martínez González, 2017) coa colaboración doutros camaradas de común proxecto 
renacentista.

A literatura, ou en concreto o discurso literario, é un elemento destacable no tabo-
leiro cultural dunha comunidade e na constitución dun discurso nacional[35]. A través da 
literatura proxéctase o espazo dun colectivo con trazos comúns e confórmase á vez que 
se propaga o imaxinario nacional. Por iso convén ter presente as fases distintas que son 
o nacionalismo literario e a literatura nacional, como atinadamente explicou nun texto 
revelador González Millán (1994).

Esta fase embrionaria da literatura galega era aceptada polo sistema literario pro-
vincial posto que encaixaba nos paradigmas estéticos en voga: a recreación dos costu-
mes de comunidades rexionais sen unha (a priori) intencionalidade política. Velaquí 
a literatura de José María de Pereda pra Cantabria, Víctor Balaguer pra Cataluña, Ar-
mando Palacios Valdés pra Asturias…. Porén, conforme á evolución teórica do pro-
vincialismo e o uso do discurso literario pra os fins políticos (nacionalismo literario), 
que cuestionan o modelo único e etnicista de cultura nacional española, a literatura e 
a lingua adquiren un valor heterodoxo que participa como peza basilar no espazo con-
trahexemónico. Esta función revelarase con forza tras o fracaso da república federal e 
a posterior aparición do rexionalismo político. É dicir, a literatura en lingua distinta á 

[35] Vid. Thiesse (2010) ou Even-Zohar, Itamar (2011). Prao caso galego, Figueroa (2001) ou Mar-
tínez González (2014a).
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castelá, segundo a interpretación rexurdimentista, posúe un valor político-identitario 
que altera ou remove o modelo do sistema literario provincial. Antón Figueroa (2001: 
13-14) exprésao así:

Se pensamos un pouco a historia da literatura galega a partir do Rexurdimento, poderiamos en 
termos moi aproximados e hipotéticos [p.14] propoñer o seguinte: a producción literaria galega 
en galego xorde estreitamente vinculada a unhas tomas de posición políticas, tomas de posición 
heterodoxas no campo político español, na medida en que, cun enfoque rexionalista ou nacionalis-
ta, reclamaban unha certa autonomía política. Ó mesmo tempo, as tomas de posición implicadas 
polos textos literarios participaban deste carácter político pola súa temática, mais sobre todo polo 
feito de escribir nunha lingua distinta do castelán ben asentado en España como unha única lingua 
nacional.

Pra que a literatura represente unha identidade nacional precisa de textos que ex-
poñan o volksgeist desta comunidade e que o faga coa suficiente calidade literaria pra ser 
obxecto de atención nun potencial público do interior e tamén do exterior. Nesta repre-
sentación o uso, coñecemento e dominio da lingua do pobo que conforma esa identidade 
nacional posúe un valor estratéxico. Así, a lingua (“a alma da nación”, en palabras de Saco 
Arce) ocupa un lugar cume para o Rexurdimento fronte a outros criterios. 

Nesa liña, a demostración do valor literario da lingua é fundamental pra rozar as 
desconsideracións lingüísticas: aquelas que consideran a lingua distinta do castelán un 
dialecto (en sentido pexorativo) incapaz de converterse en lingua literaria e cunha data de 
caducidade segundo as regras do darwinismo lingüístico. Velaí a polémica entre Valera e 
Murguía en 1896, que este le con perspicacia coma unha cuestión da rivalidade (incitada 
pola condesa) do concepto de literatura galega que hai en Emilia Pardo Bazán e en Ro-
salía de Castro, xa que a exposición de Juan Valera é exactamente a mesma exposta pola 
condesa na velada de 1885 (Barreiro Fernández, 2012: 636-644).

A proposta de darwinismo lingüístico é afirmada por Emilia Pardo Bazán sen mean-
dros nin rousos. Se o galego non é válido como lingua literaria, non ten futuro máis que 
pra adorno puntual do sistema literario provincial. É esclarecedora esta afirmación de 
Pardo Bazán no discurso de 1885, durante o cal contrapón “el castellano nuestro verda-
dero idioma” ou “lengua patria” fronte “dialecto” ou “lenguaje” referido ao galego[36]:

El impulso inevitable de toda nacionalidad á extinguir los dialectos y á que prevalezca el más per-
fecto y general de entre ellos, que constituye la lengua patria. […] ¡Desdichada mil veces la lengua 
que carece de la consagración literaria! Por ilustre que sea su origen, al cabo vendrá á convertirse 
en el aullido inarticulado de la fiera, en el grito salvaje del mísero labriego que habla á su yunta de 
bueyes poco más racionalmente de lo que ellos podrían contestarle.

Pardo Bazán, 1888: 10

[36] No tomo De mi tierra, inclúe o artigo “¿Idioma o dialecto?”, no cal lemos: “Lengua nacional es 
tan sólo, en el sentido político, la que logra prevalecer e imponerse a una nación; y las demás 
que en ella se hablen, dialectos” (1888: 293).
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Por outra parte, a idea de Rexurdimento de Murguía é oposta á idea de literatura 
rexional pensada por Emilia Pardo Bazán. Entre os puntos disímiles queremos destacar 
o lugar outorgado á lingua[37]. Prao polígrafo nacionalista, a lingua é o nomos (en termi-
noloxía de Bourdieu) que organiza o campo literario; é dicir, a lingua, o criterio filolóxi-
co, determina os límites do campo literario galego, é o principio organizador que será 
esencial á hora de canonizar os textos e de lexitimar a literatura nacional. A opinión da 
condesa foi referida en liñas anteriores, proferidas no contexto de homenaxe a Rosalía de 
Castro. Pro será de novo nun contexto institucional e solemne, como foi o discurso na se-
sión fundacional da Sociedad del Folk-Lore Gallego (1 de febreiro de 1884) cando afirme: 

El Folk-Lore  quiere recoger esas tradiciones que se pierden, esas costumbres que se olvidan y esos 
vestigios de remotas edades que corren peligro de desaparecer para siempre. Quiere recogerlos, no 
con el fin de poner otra vez en uso lo que cayó en desuso, que sería empresa insensata y superior 
casi á las fuerzas humanas, sino con el de archivarlos, evitar su total desaparición, conservar su 
memoria y formar con ellos, por decirlo así, un museo universal, donde puedan estudiar los doctos 
la historia completa del pasado.

Se combinamos esta cavilación coa tese do darwinismo lingüístico, resúltanos a sín-
tese do pensamento verbo da literatura en galego que Emilia Pardo Bazán tiña na altura 
de 1885. O galego sería usable pra determinados rexistros literarios, útil na medida en 
que agrande a cultura española á cal se subordina, condenado á desaparición polas leis da 
modernidade e afastado de calquera interpretación política ou identitaria que cuestione a 
España etnicista descrita por Cánovas del Castillo en 1882, o que en definitiva non deixa 
de ser unha clara posición política que o habitus oculta ou disimula. 

A lectura que Emilia Pardo Bazán realiza da obra rosaliana en galego oponse á de-
fendida por Murguía[38]. Se pra a primeira, Cantares gallegos era o libro representativo e 
imitable, posto que a poesía é costumista, Follas novas é infravalorado xa que abrangue 
temáticas impropias prao galego[39]. Porén, Murguía realiza outra lectura: Cantares ga-
llegos é a expresión da identidade nacional (volksgeist) que participa na conformación do 

[37] Cristina Loureiro (2007), na liña anotada por Elías Torres (2004), establece dous sistemas 
literarios en canto á función da lingua: a “tendência subsistémica” (aceptación de textos en 
castelán como literatura galega a partir de criterios como o xeográfico ou o temático) e “ten-
dência protossistémica” (o criterio filolóxico fixa os límites da literatura galega, que neste caso 
se entende polo uso do galego). 

[38]  É digno de advertir que Pardo Bazán, ao falar da “literatura regional gallega” só traballe cos 
libros en galego de Rosalía, aplicando así un criterio filolóxico, e deixando á marxe toda a 
produción en castelán (moito maior ca outra). Esta desatención será cuestionada por Murguía 
quen interpreta, nesa decisión, o intento por situar a súa obra como referencial ocultando a de 
Rosalía.

[39] A invalidez do galego como lingua literaria pra calquera temática, xénero ou expresión tamén 
é enunciada por Emilia Pardo Bazán a propósito do libro Poesías (1878) do gramático Juan 
Antonio Saco Arce. Sobre esta polémica, Martínez González, 2018a:  440-443.
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imaxinario nacional, Follas novas é a proba constatable da validez do galego como lingua 
literaria (non dialecto) grazas á calidade estética e á temática presente que se interpre-
ta como de maior densidade intelectual: filosof ía ou metaf ísica. Polo tanto, un e outro 
poemario convértense pra Murguía en textos canónicos polas súas distintas funcións e, 
precisamente, os textos canónicos son un instrumento de lexitimación e institucionali-
zación da identidade nacional.

Cando Pardo Bazán gaba Cantares gallegos faino co propósito de situar este modelo 
literario (ruralizante, paisaxístico, bucólico… segundo a súa interpretación) dentro do 
sistema literario provincial sob a beizón e protección de Emilio Castelar, elemento capaz 
de intervir na institucionalización deste discurso literario. É dicir, hai unha estratexia de 
apoderación de Rosalía, dunha parte da obra de Rosalía, pra integrala no campo rexional 
liderado por Pardo Bazán e, desta maneira, desactivar outra literatura que aparecía en 
determinados poemas de Cantares gallegos[40] e, en xeral, Follas novas onde, sobre todo, 
o galego aparecía como lingua literaria no canto de dialecto recluído ao rural. Queremos 
observar nesta tentativa, ademais, unha forma de dominio sobre a cultura galega pra evi-
tar o sucedido en Cataluña. En definitiva, o ofrecemento é integrar a literatura en galego 
no sistema literario provincial nun modelo diglósico (o galego é só útil pra determina 
temática e xénero) e xerárquico (o castelán é a lingua cimeira). 

Permítasenos incluír, nesta altura, uns versos que Curros Enríquez dedica a Pardo 
Bazán (vagón da envexa) no seu O divino sainete pro que atenden, coidamos, exactamen-
te a este intre da velada necrolóxica no cal Pardo Bazán aproveita a presenza de Castelar 
pra axustar a súa percepción do Rexurdimento. Di o vate de Celanova: “-Dígame, miña 
señora: / ¿É certo que n´a sua terra / renace a poesía agora? // -Boubas que ceiban ó vento 
/ catro soñadores tolos… ¡Non ll´hai tal renacemento! // -Non haberá; mais non quita / 
pra que Castelar o afirme. / -Xa ll´eu tiréi d´a lavita” (1888: 41). Os versos que continúan 
debemos seguir léndoos á luz do sucedido na levada de 1885.

Os modelos de Murguía e Emilia Pardo Bazán son, como miramos, contrarios. E 
aquí aparece a figura de Emilio Castelar que resulta manter unha postura contradito-
ria, propia de quen escribe un prólogo por encargo dun amigo e, por cortesía, expón 
ideas panexíricas e eloxiosas da obra e autora sen afondar nelas. Só así se explica o xiro 
acontecido un lustro despois. O expresidente republicano escribira no prólogo: “Si la 
literatura gallega no tuviese ningún otro libro más que las Follas novas de Rosalía de 
Castro, bastábale para su lucimiento y su gloria” (1880: XIII). Cinco anos máis tarde 
é, precisamente, Follas novas o libro cuestionado e desbotado por Emilia Pardo Bazán 
nun discurso lido e preparado nos últimos retoques co propio Emilio Castelar presente, 

[40] Víctor Balaguer traduce ao catalán e incorpora ao volume Esperanzas i recorts dous poemas 
(“Castellanos de Castilla” e “A gaita gallega”) que son precisamente os máis combativos dos 
cantares rosalianos e que, loxicamente, son desbotados e silenciados por Castelar ou Pardo 
Bazán. Esta divulgación dos poemas rosalianos en Cataluña contrarresta a lectura exclusiva-
mente paisaxística, bucólica, ruralizante e costumista que o sistema literario rexional fomen-
taba. Sobre a recepción de Rosalía en Cataluña, Martínez González (2014b).
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apenas un día antes. É dicir, el era consciente e sabedor de que Pardo Bazán devaluaría 
o libro que el situara no curuto da literatura galega e, aínda así, avala esa posición. É ati-
nada esta avaliación de García Negro respecto da “obra viva” do proemio: “Pardo Bazán 
leva, en fin, ás súas últimas consecuencias todas as prevencións levemente apuntadas 
por Castelar” (2010: 110).

Con certeza, no prólogo indícase o carácter melodioso, saudoso, suave… da poesía 
rosaliana. En 1885 mantén igual consideración sobre a lingua galega á cal engade outras 
opinións (exotismo da paisaxe galega, o misterio do seu clima, a morriña do seu pobo…). 
É sorprendente, testemuño da non lectura da obra rosaliana por parte de Castelar, as re-
ferencias ao celtismo que el considera envolve a produción lírica de Rosalía. 

Esta liña interpretativa, compartida por Pardo Bazán, lévao a identificar o carácter 
feminino de Galiza a partir de trazos propios dunha figura dominada, mansa, submisa, 
servil e aloulada, se se nos permite a expresión[41]. Esta é a relación de trazos definito-
rios da lingua/muller galega usados por Castelar no discurso da velada de 1885: tenrura, 
sinxeleza, caricia, amor, melancolía, delicadeza, suavidade, mimos, suspiros, melodiosa… 
“la lengua de las madres” ou os “vocablos […] que se amoldan al oído y al entendimiento 
del niño”. Pouco máis se pode dicir pra entender o horizonte adxudicado ao galego e ao 
seu pobo falante (que el considera arcaico, primitivo, conservador) e pouco que ver coas 
opinións de Paz Novoa referidas no artigo dedicado a En las orillas del Sar publicado en 
El Globo.

E todo isto poderiamos pensar que o xeneraliza a todas as mulleres galegas, escriban 
na lingua que escriban. Pro é iluminador esta afirmación con respecto a Emilia Pardo 
Bazán: “a la ternura de su sexo une la virilidad en el pensamiento”. Nada máis que engadir.

Os contextos, pola contra, son algo distintos a finais dos 70 e na altura de 1885. A 
irrupción do catalanismo político desacougou sobremaneira como se percibe no discurso 
de Castelar na recepción a Víctor Balaguer. Hai unha conciencia patente do uso político 
da lingua e da literatura en linguas distintas do castelán, uso que será combatido por 
Pardo Bazán e Castelar en aras dunha suposta neutralidade política que en realidade se 
trata dun posicionamento nacionalista español onde o galego é dialecto, variante lingüís-
tica subordinada, peza de museo recluída no último alento á fala embrutecida pola clase 
labrega, lectura que expresa perfectamente o clasismo radical de Emilia Pardo Bazán, 
tamén vivo en canto a lingua serve como instrumento de dominio de clase. Burdiel anota 
“la fuerte impronta de clase que subyace en el odio de Murguía y en el desdén de Pardo 
Bazán” (2019: 264).

Con este pano de fondo, enténdese mellor as advertencias lanzadas por Emilia e 
Emilio na velada de 1885. Di ela: “rechazando lo que en el terreno político representa la 
literatura regional” (1888: 9); e máis adiante engade: 

[41] Neste punto é fundamental o volume de Helena Miguélez (2014): Galiza, um povo sentimen-
tal? Através Editora: Compostela.
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tenemos que reconocer que el renacimiento lleva en sí un germen de separatismo, germen poco 
desarrollado todavía, pero cuya presencia es imposible negar, y que acaso sea el único fruto político 
y social de este florecimiento poético. ¡Qué otra cosa significa la frecuente confusión del concepto 
de patria con el de tierra ó región nativa, confusión que aquí se repite tan á menudo en el lenguaje 
hablado y escrito!

Galicia no es sino la tierra, algo íntimo y dulce, algo quizás más caro al corazón, más necesario 
para la vida que la misma patria; pero la patria representa una idea más alta aun, y la patria, para los 
españoles todos, donde quiera que hayan nacido, desde la zona tropical hasta el apartado cabo de 
Finisterre, es España, inviolable en su unidad, santa en sus derechos.

Conviene decir que el mal del separatismo es por ahora bien leve en Galicia; que este pueblo, 
práctico y serio en medio de su misma postración, no ha dado la menor señal de que le cruce por 
las mientes tan peligrosa utopía, la cual, por hoy, sólo se ha manifestado tímidamente en la serena 
esfera del arte, siendo recogida por algún político de sistema, como el sabio Pi i Margall, que reco-
noce en las literaturas regionales el signo de una idea preconizada por él, -idea que ya originó á la 
patria graves daños y aun puede ocasionárselos mayores. 

Pardo Bazán, 1888: 39-40

Logo destas afirmacións tan grosas, implicando ao republicanismo federal nos males 
que desfán España (Pi i Margall incluído), continuou o discurso cun canto de fidelidade 
do pobo galego á unidade española. E todo isto faino na parte final do meeting, consciente 
de deixar este eco na sala e que axiña recollerá Emilio Castelar que, como indicamos nos 
extractos do discurso reproducidos, continúa exactamente polos mesmos regos.

En todo caso, a condesa sitúa o foco de atención sobre o carácter político do Rexur-
dimento, feble na estrutura e politicamente desorganizado, como unha forma de conde-
nar a idea rexurdimentista que asoma nas obras Castro de Murguía, elaborar unha sos-
peita sobre a cal manter unha posición defensiva cando non claramente desarticuladora 
e crear un estigma naquela intelectualidade que prosiga ou se aproxime á literatura fo-
mentada polo Rexurdimento. Mais todo isto é, coidamos, o testemuño do avance exitoso 
da propia Renacenza pois nada hai máis que confirme este éxito que a propia denuncia 
dos sectores opostos coñecedores de que o silencio propositado ou o suposto desinterese 
público non eran eficaces.

Sen embargo é interesante constatar a intención que uns e outros teñen en apode-
rarse da obra en galego de Rosalía pra establecer a xerarquización de estilo ou temática 
e fixar a lectura (non) política ou identitaria nacional galega. Porque este devecer polo 
control do patrimonio literario rosaliano converteu a propia Rosalía (e con ela toda a súa 
obra) nun gran poder simbólico, nun capital simbólico que provoca a pugna pola súa 
apropiación. E aquí é necesario subliñar o inicial papel da prensa galega que gaba a inter-
vención de Emilia Pardo Bazán e, por tanto, participa no intento de institucionalización 
do seu discurso literario.

En relación á consolidación dunha idea de literatura galega (nacional ou provincial) 
ten unha extraordinaria relevancia o debate aberto na prensa pola mesma altura sobre 
a necesidade de constituír unha academia da lingua galega, en consonancia co proposto 
polos catalanistas. Así Gaceta de Galicia (en 1884), Galicia. Revista regional (en 1887) ou 
O Galiciano (en 1889) participan deste parladoiro nos anos indicados. 
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De igual maneira, detectamos en varias cuestións unha planificación de Emilia Par-
do Bazán para afortalar a súa tese de literatura galega, para o cal bota man dos seguintes 
resortes: en 1884 preside a Sociedad del Folk-lore de Galicia[42] e que contaría coa apari-
ción da “Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas”[43]; dirixe a Revista de Gali-
cia[44]; e, finalmente, a súa propia produción novelística.

Neste último punto convén lembrar a análise que Alonso Nogueira (2018)[45] realiza 
no seu relatorio centrado en varias obras prosísticas de Emilia Pardo Bazán publicadas 
nos anos 80: El cisne de Vilamorta, 1885; Bucólica, 1885; Los pazos de Ulloa, 1886; La 
madre naturaleza, 1887; De mi tierra, 1888; e Morriña, 1889. Conforme á súa lectura 
e disección, Alonso Nogueira conclúe que a autora pretende perpetuar unha imaxe de 
Galiza presidida polo tropo rural e coma un lugar salvaxe e arcaico preciso de civilización 
e modernidade, elementos que chegarán da man dun Estado moderno en construción 
como era a España da Restauración. É, pois, un proxecto literario de envergadura, por 
cantidade e calidade, que se enfronta ao disposto por Rosalía e Murguía, e que pretende 
incidir no imaxinario político-cultural.

Pra esta estratexia, Pardo Bazán procurou a lexitimación e protección nos círculos 
intelectuais de Madrid, no cal tamén participa Castelar e outros autores de notable éxito 
coma Benito Pérez Galdós ou Leopoldo Alas Clarín. 

O efectivismo do habitus, do que se percibe como o normal e o lóxico nun determi-
nado contexto socio-histórico, supón un atranco ou dificultade a outra lectura alternativa 
que cuestione ese status quo. O Rexurdimento impugna o habitus, mesmo coa escolla 
lingüística como dicía Antón Figueroa, e faino sometido á experiencia da subalternidade, 
explicada por González Millán (2000), que afecta directamente as dificultades de institu-
cionalización deste discurso. 

A eficacia deste elemento sociolóxico alcanza incluso a lecturas actuais como lemos 
en Pilar Faus cando considera que a proposta de Emilia está “carente de intencionalidad 
política y social, su labor ofrece una visión más serena, objetiva y desapasionada, espe-
cialmente en aquellos aspectos que puedan resultar incompatibles con su patriotismo na-
cional” (2003: 267). Exactamente é isto, a visión política da unidade de España e a visión 

[42] A esta sociedade pertenceron Ramón Pérez Costales, José Pérez Ballesteros, os irmáns De la 
Iglesia, Ramón Segade, Andrés Martínez Salazar, Salvador Golpe ou Juan Fernández Latorre.

[43] Publícanse os traballos de Sieiro, Valladares, Fernández Alonso, Pérez Ballesteros e Somoza 
Piñeiro e da propia Emilia.

[44]  Neste punto é interesante citar, como proba da estratexia de Pardo Bazán, reparar nos colabo-
radores de Galicia: por un lado, os galegos Juan Antonio Saco Arce, Manuel Curros Enríquez, 
os irmáns Muruais, Luís Rodríguez Seoane...; polo outro, os autores de ámbito estatal de reco-
ñecida reputación coma Menéndez Pelayo, Juan Valera ou Ventura Ruiz Aguilera. 

[45]  O texto é “Xénero, nación e subxectividade: Pardo Bazán e a re-escrita da novela rexional. 
Cara a unha lectura a contraf ío de Los pazos de Ulloa” (III Simposio Norteamericano de Estu-
dos Galegos, Denver, 2018; inédito).
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de clase que ela sostén como burguesa ascendida a aristócrata son pés da súa concepción 
de literatura galega. Estas ideas están presentes na súa escrita, prosística ou ensaística. 
De novo botamos man de Isabel Burdiel que analiza así o discurso de 1885 e a publica-
ción tres anos despois de De mi tierra: “una intervención cultural y política plenamente 
consciente” (2019: 259) porque “la postura de Pardo Bazán era claramente política” (261).

Ademais, Murguía e Emilia loitan polo monopolio da lexitimidade literaria: o poder 
de opinar cunha autoridade recoñecida, a capacidade de institucionalizar o discurso, a 
fixación dos criterios polos cales se delimita a literatura galega e do canon que se debe 
seguir pra que autores-produtos pasen a ocupar un lugar de consagración do novo cam-
po cultural.

En definitiva, a velada de 1885 supuxo o clímax da tensión do campo en conforma-
ción por mor das tomas existentes, que non son precisamente só literarias senón que 
engaden outros compoñentes onde o político é protagonista. A lingua (“alma da nación”) 
pra Murguía participa e elabora a identidade nacional, é en si un alicerce sólido; o dia-
lecto pra Emilia Pardo Bazán participa e elabora o sistema literario provincial nun marco 
diglósico. Coa perspectiva do paso do tempo, pódese falar do triunfo do Rexudirmento 
fronte a forzas e circunstancias de ruda adversidade. 
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Que así mo pediron,
que así mo mandaron,
que cante e que cante
na lengua que eu falo.
(Rosalía, Cantares gallegos)

A Fala é o único sitio onde seguen vivos os antepasados, a única forma 
audible de supervivencia. A Lingua ten esa cousa que ten, ademais de 
valer para a comunicación (...).

Hai na Poesía un secreto pulo que apunta máis alá do previsible, 
do estrictamente posible... Nótase que é un Mundo que hai que refor-
mular. E eso só se poderá pensar dendes da poesía.
(Uxío Novoneyra[1])

¿Irei un día do Courel a Compostela por terras libradas?  
Non, a forza do noso amor non pode ser inutle!
(Uxío Novoneyra[2])

Dicir que Rosalía é a meirande figura da poesía galega non ten nada de novo desde hai 
máis de medio século; e engadir que é unha das meirandes poetas de todos os tempos 
tampouco é novidoso, pois xa foi recoñecida hai tempo entre as mellores da literatura 
mundial. Otero Pedrayo dixo no seu discurso de ingreso na Academia Galega, dixo do 
xenio da nosa escritora, con verba apaixonada e a un tempo precisa: “A maior dimensión 
lírica na arte alcánzase en Rosalía... Asoballa a forza do xenio poético de Rosalía”[3]. No-
voneyra dixo nunha das conferencias que reproducimos aquí: “Rosalía é a suprema figura 
de todo o Parnaso mundial femenino”. E, con ocasión do centenario do seu pasamento 
e ás portas do 2000, díxose: “A razón da supervivencia de Rosalía só queda explicada se 
conseguimos definila coma unha escritora universal”[4].

Tampouco é cousa nova dicir que Uxío Novoneyra é un dos mellores poetas galegos 
contemporáneos; “a alma verdadeira da nosa literatura, o noso pobo feito fala nos seus 

[1] Uxío Novoneyra, Dos soños teimosos. Preguntas de Emilio Araúxo, Noitarenga, Santiago 1998, 
12 e 24. Emilio Arauxo ampliou estas conversas con Novoneyra nun capítulo que pecha a 
ultima edición de Os eidos. O libro do Courel, Monforte de Lemos 2017, “As cores do ucedo”, 
259-318.

[2] Versos de Uxío Novoneyra datados en 1957 e recollidos, entre outros moitos lugares, en Do 
Courel a Compostela, Galaxia, Vigo 2010. 

[3] Ramón Otero Pedrayo, Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, 
Rosalía Castro e Pondal, Nós, Santiago 1931, 75. Tamén Rosalía (diálogo teatral, 1959); Ga-
laxia, Vigo 1985.

[4] “A pervivencia do interese universal pola persoa e a obra de Rosalía [maniféstase] en que conta 
entre as súas estudiosas e estudiosos destacados autores internacionais”, Aurora López e An-
drés Pociña, “Rosalía ás portas do ano 2000”, en Arredor do Centenario de Rosalía de Castro. 
1985,  Patronato Rosalía de Castro, Lugo 1995, 170-171.
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labios de dicidor”, dixeron del os seus colegas, os escritores galegos[5]. Pero tense escrito 
pouco verbo do que Rosalía representa para o poeta do Courel; e apenas se ten analizado 
a relación literaria, social e existencial entre ambos, que é sobranceiramente a converxen-
cia de intereses a prol dunha Galiza liberada. Non vai ser este o espazo dun amplo estudo, 
pero si apuntar algunhas notas desta relación.

Novoneyra e Rosalía: O compromiso coa lingua, co pobo e coa Terra.
A vivencia da dor e o desacougo existencial e social

Probe Galicia, non debes
chamarte nunca española,
que España de ti se olvida
cando eres, ¡ai!, tan hermosa. (…)
Galicia, ti non tes patria,
ti vives no mundo soia, (…)
mentras triste e solitaria
tendida na verde alfombra
ó mar esperanzas pides,
de Dios a esperanza imploras 

(Rosalía de Castro, “A gaita gallega”, Cantares gallegos)

… o meu corpo de terra
i o meu cansado esprito,
a donde quer que eu vaia
van comigo 
(Rosalía de Castro, Follas novas, “Vaguedás”, VII)

É xa hora de que señas toda patria dos teus
dos que gardan a fala en que máis se dixo adeus
e señas dona de ti e señora de falar
señora de decidir e dona de se negar 
(Uxío Novoneyra[6])   

Rosalía está moi presente na persoa e a obra de Novoneyra no amor e o compromiso 
coa Lingua galega, coa Terra e co Pobo galego, dono de seu. Porque a lingua “non é unha 
emoción baleira... na lingua pervive todo o referido a ti e aos teus”, di Uxío[7]; e, como lia-
mos, “a forza do noso amor non pode ser inutle!”. Versos de Rosalía coma os que acabamos 
de ler –“Galicia, non debes/ chamarte nunca española”– fixeron da nosa Cantora unha 
“estranxeira na súa patria” –palabras coas que titula a autora un poema de Follas novas–; 

[5] “Uxío Novoneyra. A emoción da terra”, Escrita contemporánea, Revista da Asociación de Es-
critores en Lingua Galega, A Coruña 2005, 5.

[6]  Poema de 1970, recollido en Do Courel a Compostela, Galaxia, Vigo, 57.

[7]  Antón Lopo, A distancia do lobo. Biografia de Uxio Novoneyra, Galaxia, Vigo 2010, 42.
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que “non deixa de ser unha dolorosa constatación de estrañamento aínda vixente –di Mª 
Pilar García Negro-, de como unha autora como Rosalía de Castro non cabe na Galiza 
actual e moito menos na España actual”[8]. Ela era unha “muller galega, tan consciente da 
súa pertenza a unha nación desprotexida, como escritora proteica e revolucionaria”, di 
Francisco Rodriguez; “Rosalía é o produto da opresión nacional e a alba esperanzada da 
liberación”[9]. E versos de Uxío como os que acabamos de ler, ou como “Irmandiños de 
Galicia Vietcong” de Vietnam Canto, fixeron que houbera, por parte de algúns, un desexo 
vehemente de que era mellor que Novoneyra –un patriota consciente e comprometido 
reivindicador da identidade nacional galega e dunha Galiza liberada– quedara reducido a 
unha lectura  intimista, inmanentista e inmobilizadora da poesía de Os eidos. 

Por iso, María Pilar García Negro –criticando con xustiza a postura de Ramón Pi-
ñeiro, o primeiro gran valedor de Novoneyra– escribe: “Uxío Novoneyra abunda na uti-
lización da terra e da natureza galega como metonimia e como símbolo da nación... Non 
vemos nesta obra inaugural [Os eidos] adanismo nengún que ficase inmune ás mudanzas 
impostas pola propia historia”[10]. O mesmo Luis Cochón –que traballa no Centro Ramón 
Piñeiro– recoñece que Piñeiro impón na carta-prólogo de Os Eidos “unha lectura do libro 
case que metaf ísica, eternizante, dun texto que ten outra lección, que se compadece pou-
co da piñeirá... Os Eidos nada teñen de enviso e estantío, non todo é natureza que queira 
esmagarnos. Non todo é cousa sen causa” (subliñado meu)[11]. 

Neste senso de compromiso coa terra, coa lingua e co pobo, Uxío Novoneyra di en 
Dos soños teimosos que “o deber con Galicia” une aos poetas galegos, desde Rosalía até 
os seus contemporáneos; máis aínda, para el “o profundamente poético é unha forma de 
compromiso”[12]. 

[8] Mª Pilar García Negro “Estranxeira na súa patria de Rosalía de Castro: a identidade negada na 
propria terra”, Madrygal, 18 (2015), 352. “Para conxurar semellante ostracismo  –continua o texto 
da profesora–, cómpre mudar de raíz un retrato académico, escolar e político que non só non lle 
fai xustiza, senón que falsifica a súa personalidade, ideoloxía, moral e produción literaria até a 
converter na antítese do que foi”. Máis adiante fala da conciencia expresa que Rosalía tiña disto: “A 
esta altura, a escritora é consciente do seu isolamento, da –expresado noutros termos– magnitude 
do pecado cometido”, 353. Máis aínda, Rosalía é consciente dun paradoxo estarrecente: na súa terra 
é estranxeira/o  “quen ama e defende o país de forma superlativa. O recoñecemento social que 
merece é nulo. Son donos da nación os que a desangran ou medran biograficamente grazas á súa 
cumplicidade e servizos prestados aos que garanten a marxinación da Galiza”, 354. Cf. tamén, máis 
amplamente, Francisco Rodriguez, Rosalía de Castro, estranxeira na sua patria. A persoa e a obra 
de onte a hoxe, ASPG, A Coruña 2011.

[9] Op. cit. 12 e 17.

[10] Mª Pilar Garcia Negro, “Novoneyra: Nova xeira. A poesía como antídoto contra o ruído”, Boletín da 
Real Academia Galega, Núm. 371 (2010), 119. 

[11] Luís Cochón, “Rosalía en Novoneyra. Unha luz que non se ve vir, que se ve ser”,  Boletín da Real 
Academia Galega, Núm. 372 (2013), 310.

[12] Uxío Novoneyra, Dos soños teimosos, 42 e 39.
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Pero Novoneyra e Rosalía van tamén moi xunguidos na vertente existencial da súa 
poesía: na dor, no desacougo, na pulsión da vida e no enigma dunha existencia que tantas 
veces semella absurda..., un enigma existencial que eles viven moi intensamente: “Si eu 
non puden nunca fuxir ás miñas tristezas, os meus versos menos”, escribe a nosa Can-
tora[13]. “Rosalía fixo da dor a dimensión, a forma e a figura do seu esprito... –dixo Otero 
Pedrayo tamén no seu Discurso na Academia–. Tiña un cravo cravado no corazón”. E 
neste senso, non é dif ícil atopar o paralelismo entre a dor que se manifesta en “Negra 
sombra” ou en “O cravo” de Rosalía –“... un mal tan fondo/ que tanto me atormentóu”– e 
nos poemas de Novoneyra “O laio”  –“a  door alúmame todo/ e ollo a morte no fondo”– e 
“Novas verbas de door”, poemas datados xa en 1953 e recollidos en Os eidos[14].

Eis os primeiros versos de “O cravo” (Follas novas):

Unha vez tiven un cravo 
cravado no corazón, 
i eu non me acordo xa se era aquel cravo 
de ouro, de ferro ou de amor. 
Soio sei que me fixo un mal tan fondo, 
que tanto me atormentóu, 
que eu día e noite sin cesar choraba 
cal choróu Madalena na Pasión.

Eis os de “O laio”:

Escurecen os penedos.
Baixa a sombra do ucedo
aniárseme no peito.  (...)
Estoun solo como un lobo
oulando cara a noite.
Angustia de morte! 
Arelanzas de louco!
Ista door! Ista door! Ista 
door miña!

Berro caído nun couso.
A door alúmame todo
e ollo a morte no fondo...

[13]  “Duas palabras da autora”, prólogo de Follas novas; Obras completas, Aguilar, Madrid 1982, tm I, 
270.

[14]  Uxío Novoneyra, Os eidos. O libro do Courel. Nova edición corrixida e ampliada, a máis completa, 
Biblioteca de Mesopotamia, Chan de Pólvora Editora, Monforte de Lemos 2017, 118 e 19.
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E os de “Novas verbas de door”:

Iste desacougo! Esta cousa! Esta mao  xorda que tira!
Iste querer irse sin saber pra onde!
(...)
Esta door! Esta door que se oi
Iste cor meu!
Esta door que me veo ela de seu
sin saber polo que foi!

“A door alúmame todo/ e ollo a morte no fondo”. Dor e morte están presentes de 
cotío en Rosalía e Novoneyra; non só por razóns biográficas (enfermidades, desgrazas 
familiares, mortes...), aínda que tamén –a enfermidade acompañounos aos dous sempre 
desde a súa infancia[15]–, senón por razóns máis fondas: unha actitude existencial ante a 
vida, a fonda experiencia da soidade radical do ser humano. No poeta do Courel  unha 
experiencia artellada filosoficamente co existencialismo de Martin Heidegger, pensador 
a quen leu na súa mocidade por suxestión de Piñeiro. Pero, tamén, unha dor constante 
que nace da sensibilidade ante a dura inxustiza padecida polo seu pobo ao longo da his-
toria. “¡E sófrese tanto nesta querida terra gallega! –escribe Rosalía– (...) Vin e sentín as 
súas penas como si fosen miñas”, sobre todo “as coitas das nosas mulleres”, que “parecen 
condenadas a no atopare nunca repouso senón na tomba”[16].  Con todo, cos versos de 
Pimentel, “Non convén chorar máis/ Ela chorou por todos e pra sempre”... 

Uxío chega a dicir que esa soidade radical –esa dor existencial que Ramón Piñeiro 
identifica coa saudade no Prólogo da primeira edición de Os eidos[17]– é “a miña verda-

[15] “Rosalía no es una enferma de ocasión; su enfermedad es su vida. Nadie como ella podría decir 
que la vida es una enfermedad mortal”, escribe Victoriano García Martí de Rosalía nun texto de 
expresivo título, “Rosalía de Castro o el dolor de vivir”, Introducción a Rosalía de Castro, Obras 
completas,  op. cit. tm I, CXXIII. Verbo de Novoneyra, escribe Antón Lopo, “A pleuresia... era a súa 
‘negra sombra’: o seu pai Manuel morreu dunha complicación respiratoria e o propio Novoneyra 
de cancro”, “Uxío Novoneyra na distancia do lobo”, Boletín da Real Academia Galega, Núm. 371 
(2010), 156.

[16] Prólogo de Follas novas, op. cit. 272.

[17] Aparte da utilización tendenciosa deste libro inicial de Novoneyra que fai Piñeiro para desenvol-
ver as súas teses culturalistas, desactivadoras de todo compromiso político nacionalista nos novos 
creadores –como apunta certeiramente Mª Pilar Garcia Negro no seu traballo “Novoneyra: Nova 
xeira”– é interesante a interpretación que fai desta dor existencial no Prólogo da 1ª ed. Os eidos, que 
expresa a situación de Novoneyra cando escribiu a súa gran obra: “Unha doenza aguda levárate ó 
Hospital Militar de Lugo. As mágoas da doenza e maila indiferente estraneza de aquíl mundo alleo, 
obrigábante a vivires en permanente e xabreira soedade. Unha soedade longa, longa, na que todo 
iba ausentándose, hastra as lembranzas. Pouco a pouco fúcheste quedando aconchegado dentro 
de tí mesmo, arredado da realidade esterior, sin máis achego que a quentura da propia intimidade 
sentimental. Chegaches, sin te poderes decatar, ós lindeiros mesmos da saudade. Viviches a túa 
soedade radical, a soedade singular que aniña no fondo de cada ser humán. E abríuse pra tí un 
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de”. “Pasou xa esta lobada de delor. Nela creo que sentín o que é a saudade”, escríbelle a 
Manuel María no mes de santos de 1953. Noutra das súas cartas, dirixida tamén a este 
íntimo amigo, escríbelle unhas verbas que presuntamente rematarían unha peza dramá-
tica que estaba a escribir, de título expresivo “A noite é mais que unha pecha escuridade”: 
“NOVONEIRA: Vivir en soidade... logo morrer... e logo nada: o ceo dos toupos...”. “Ista 
é hoxe a miña verdade”, conclúe Uxío (Courel, Abril, 1954)[18]. A súa dona querida, Elba 
Rey, ten dito que había en Uxío unha distancia impenetrable, mesmo para ela; “unha 
distancia última, necesaria para ser el auténtico. Era o seu reduto, o tobo do lobo”; unha 
distancia que “acrecentaba a súa intensidade”[19]. 

Certamente, a poesía de Novoneyra non é a de Rosalía, e viceversa; ambas as dúas 
van por camiños moi diversos, no fondo e na forma. “A concepción da palabra poética 
non lles é común –escribe acertadamente Cochón–. Tempos e vidas. E o modo de vivir 
tempos e vidas. Rosalía vai a máis, cara ó último. Novoneyra, vén a menos”[20]. Non imos 
parar agora na forma literaria –xa abondo estudiada en estudos rosalianos e novoneira-
nos de dintinto cariz–, nin na diferente situación histórica, social e política de ambos[21]; 
pero si en algo fundamental que os distingue: Rosalía é muller, Uxío... non; ela ten que loi-
tar por poder ser nun mundo de homes, nunha sociedade patriarcal e machista. Rosalía, 
unha insubmisa, ten que loitar apaixonadamente por poder realizar o que resulta normal 
para os homes e lle está vedado ás mulleres: pensar por si mesma, escribir e publicar. Así 
o recoñece nos prólogos dos seus libros.

“Pasados los tiempos en que se discutía formalmente si la mujer tenía alma y si podía pensar... 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... 

Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben”[22].

María Pilar García Negro escribe con acerto a este respecto: “A sensibilidade fe-
minista da escritora penetra na subtil diferenza de psicoloxías afectivo-sentimentais en 
poemas onde a espera cariñosa e angustiada da que fica na terra non ten corresponden-

novo horizonte, distinto dos dous anteriores: a túa intimidade sentimental, o centro mesmo do teu 
propio ser”, Os eidos. Terras outas e soias do Courel (1952-1954), Galaxia, Vigo 1955, 13-15.

[18] Carta recollida nos Cadernos Ramón Piñeiro, XVI (2010), 177.

[19] Cf. Antón Lopo, “Uxío Novoneyra na distancia do lobo”, 159.

[20] Luís Cochón, art. cit. 314.

[21] Para unhas das ultimas revisións bibliográficas do vastísimo número de estudos rosalianos vid. F. 
Rodriguez  Rosalía de Castro, estranxeira na sua patria. A persoa e a obra de onte a hoxe, cit. 687-
731. Para Novoneyra vid. os volumes citados aquí, sobre todo o número monográfico do Boletín da 
Real Academia Galega, Núm. 371 (2010).

[22]  Rosalía, “Prólogo” de La hija del mar, en Obras Completas, op. cit. tm. II, 12 e 13.
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cia no par masculino... A muller individualiza; o home escolle unha posíbel dentro dun 
conxunto seriado”[23]. Esa é a razón do “clamor da rebeldía” de Rosalía, como titula García 
Negro un magnifico ensaio sobre ela[24]. O de Rosalía é un clamor vital, fondo, existencial, 
e aínda rupturista, máis que un puro exercicio poético ou a expresión dun degoro ro-
mántico. García Negro escribe con acerto: “Rosalía de Castro é a apoteose rupturista da 
nova muller e da nova Galiza”; alén do reformismo moderado de Concepción Arenal, ou 
o feminismo individualista de intelectual orgánico da Pardo Bazán. Rosalía é “a primeira 
escritora contemporánea en levantar a cuestión da identidade feminina, do xénero, como 
axial na composición literaria”[25].

Falar do peso e a importancia de Rosalía na poesía de Novoneyra non é novo; tense 
dito en numerosas ocasións, aínda que sen afondar nunca no tema. O mesmo Uxío teno 
recoñecido en varios lugares da súa obra; como é o caso dos textos biográficos citados 
Dos soños teimosos e A distancia do lobo.

En Dos soños teimosos, as  confesións máis íntimas de Uxío Novoneyra, o poeta 
manifesta que o maior herdo que recibiu a súa poesía foi o das Cantigas medievais, xunto 
cos textos de Rosalía e Pondal.

“Eu realmente noto unha cousa, que, o maior herdo, o herdo que me vén da literatura galega, son 
os medievais, os trobadores, Pondal e Rosalía”[26].

O mesmo autor de Dos soños teimosos –Emilio Araúxo– recolle noutro lugar estas 
palabras do poeta do Courel sobre o peso dos versos de Rosalía na súa obra:

Cando eu estaba no Courel vía partir os camiños, era como se fosen seres vivos… E no fondo re-
coñezo que o estilo dos meus camiños vén de Rosalía; vén dun camiño que canta Rosalía, ese que 
di: Dende aquí vexo un camiño/ que non sei adónde vai;/ polo mismo que ‘o sei,/ quixerao poder 
andar… Era impresionante. E recordo que me falara deste camiño de Rosalía Freire de Andrade, 
da Coruña[27].

Na biograf ía que Antón Lopo fixo de Novoneyra, A distancia do lobo –poñendo o 
seu texto na primeira persoa do poeta courelao–, manifesta Uxío a débeda co seu amigo 
Manuel María por achegarlle os textos de Rosalía e Pondal, que lían ávidamente e discu-
tian “verso a verso, abraiados polos alostros[28] da lingua na tradición literaria”.

[23] María Pilar García Negro, “Estranxeira na súa patria de Rosalía de Castro”, cit., 350.

[24] María Pilar García Negro, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Sotelo 
Blanco, Santiago 2010.

[25] Ibid. 15 e 17. A vea feminista de Rosalía no só foi estudiada por esta autora, senón tamén por outras 
autoras galegas. Cf. Rosalía de Castro: unha obra non asumida, Xistral, Monforte 1985; asemade 
outros traballos que recolle F. Rodriguez en op. cit. 20-21 e 23 e ss.

[26] Dos soños teimosos, 41. O poema de Rosalía é de Follas novas.

[27] Emilio Araúxo, “As cores do ucedo”, Os eidos (2017), 268.

[28] Relampos.
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[Manuel María] prestábame os seus tesouros: os libros de Noriega Varela, de Rosalía, de Pondal e 
de Curros. Liámolos con avidez e discutiamos verso a verso, abraiados polos alostros da lingua na 
tradición literaria.

A lingua non é unha emoción baleira, nin ven dada por ideoloxía. Na lingua pervive todo o 
referido a ti e aos teus. Por iso para min ten tanta significación o galego oral. (...). A lingua, en por si 
soa, sabe máis do que está escrito e dito. Débolle moito a Rosalía, a Noriega, a Pondal, a Otero Pe-
drayo, Fole, Maside, Piñeiro e Celestino de la Vega, claro, pero a miña procedencia xurde do pobo.

 
Como se ten salientado, Os eidos publicouse no mesmo día do pasamento de Ro-

salía (1885) sete décadas despois: o 15 de xullo de 1955. “Vaise a autora de Follas Novas 
e agroman Os eidos 70 anos despois. Dous poetas sobranceiros na poesía de nós, dous 
libros capitulares da nosa lírica”[29]. Coma un non cre nas casualidades, pois sabe que todo 
está relacionado, penso que ou ben se trata dunha data buscada polo editor por encargo 
de Ramón Piñeiro[30]  –o  primeiro gran valedor de Os eidos-, ou forma parte desa harmo-
nía que existe entre todo o que é, e que vencella aos dous grandes poetas galegos. Porque 
o kairós, o tempo oportuno, é superior ao cronos, o tempo material. 

Un poema e tres textos de Uxío Novoneyra sobre Rosalía
Santa da Terra, 
ti sabes que o ceo non é noso.
Soio temos o cor i o tempo, 
o peso da vida i o certo da morte. 

Sintes a inseguranza i o abandono 
i acólleste ós bés certos: 
a casa, o val, a Patria homilde. 

A nosa Patria que nos negan, 
por quen ti cramas, furando a noite! 

De non oirte, houberamos esquencido o que somos, 
perdidos pra sempre no camiño alleo. 
Mais xa velamos 
o sono enfexo de zafarnos dil 
e ganar Galicia, loitando polo home[31] 

Nos seus primeiros anos como poeta –posiblemente no tempo dos poemas de Os 
eidos, ou quizais inmediatamente despois, no 1956–, Uxío escribiu estas “Verbas para 

[29] Luís Cochón, “Rosalía en Novoneyra. Unha luz que non se ve vir, que se ve ser”,  art, cit. 307.

[30] Aínda que Cochón escribe no art. citado “a non ser que quen redactou o colofón do poemario, 
fixera coincidir –cousa que adoita facerse– o vir á luz de Os Eidos coa efeméride rosaliana”, segundo 
me ten confesado el mesmo posteriormente, non consta esa intención expresa da data; mais ben 
parece ser que foi pola premura de editalo, despois dos retrasos e os gastos polas constantes correc-
cións e cambios que Uxío introducía no seu texto, e que non coincidise cun funesto 18 de xullo.

[31] Reprodución facsimilar do texto autógrafo en Luís Cochón, ibid., 308.
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Rosalía”, que conservamos en texto autógrafo. Os versos están dedicados con estas ex-
presivas verbas: “Pros universitarios galegos, estudantes de Compostela i as mocidades 
galegas do presente i o [futuro]. Porque haberá futuro”.

O poema quedou inédito; non aparece nin en Os eidos nin en Os eidos-2. Pero, re-
ducido a uns poucos versos –traballo habitual dese Novoneyra implacable cos seus poe-
mas, realizado “cun meticuloso bisturí semántico e sintáctico”, como di Antón Lopo[32]–, 
é o poema “A Rosalía”, [“Sola da terra”], recollido en Do Courel a Compostela (1988), e 
logo en Tempo de elexía (2010). O poema está datado no primeiro destes libros en 1958, 
pouco despois da primeira edición de Os eidos. En Do Courel a Compostela, aparece o 
primeiro verso diferente e máis amplo ao posterior que ven en Tempo de elexía: “Sóla da 
Terra ti sabes que o ceo non é noso”. Por outra banda, en Tempo de elexía os versos apa-
recen divididos de distinto xeito a como están en Do Courel a Compostela. Así quedou o 
poema neste último libro. Así quedou o poema en Tempo de elexía:

 
Sólo da terra. 
Poden inseguranzas e desamparo
i acólleste ós bes certos:
a casa!
  o val!
   a patria humilde! 

Nos patria pola que ti clameas furando a noite!

Vemos que o verso autógrafo “Santa da Terra” converteuse finalmente no “Sólo da 
terra” posterior; seguramente por unha desacralización da Cantora, un desexo expreso 
de baixar da peaña á manipulada “Santiña” dos sectores galegos máis reaccionarios; e 
tamén un cambio marcado polo laicismo do último Novoneyra, que –aínda sendo un 
místico, como reflicten os seus versos–  foxe de todo elemento relixioso expreso na súa 
poesía. Ademais, “A nosa Patria ... por quen ti cramas, furando a noite!”, converteuse 
en  “Nosa patria pola que ti clameas furando a noite!”. “Que facer cos versos que se nos 
foron perdendo na destilación–como se quedaran no limbo (se tal hai)–, aínda que non 
todo se vai”, pregúntase Luis Cochón. Boa pregunta e de non doada resposta; aínda que o 
mesmo Novoneyra volve retomar unha e outra vez os seus versos en novos poemas, en 
caligraf ías etc.

Luis Cochón recolle no seu traballo citado outros catro textos de Novoneyra sobre 
Rosalía, que recollemos extractados a continuación, con breves comentarios do que isto 
escribe. 

[32] Antón Lopo, “Uxío Novoneyra na distancia do lobo”, 157.
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1) “Rosalía clamea pola palabra máis cargada de nós”

Nun esforzo de conocimento e comprensión do mundo e do noso, Rosalía clamea pola palabra 
máis cargada de nós, i-ó tempo, limpa e xusta, a palabra que sólo poderemos ter, se a temos na 
propia lingua. 

O primeiro texto –do que só se reproducen estas breves palabras– puido ser escrito 
con ocasión da inauguración do monumento a Rosalía en Padrón (1957). Un texto moi 
breve pero magnífico; que manifesta que unha das razóns que máis une aos dous grandes 
poetas –como non podería ser doutro xeito– é a palabra, a lingua galega. Uxío repite 
constantemente que a lingua galega é a esencia do pobo galego, o meirande legado da 
súa historia, o elemento máis importante da súa identidade, a súa maneira concreta de 
ver  e estar no mundo: “o esforzo de conocimento e comprensión do mundo e do noso”. 
Novoneyra sabe moi ben que a palabra é a esencia de toda cultura humana, a palabra 
crea cada cultura, porque o ser humano é o animal que fala; e, no caso do pobo galego, só 
poderemos ter unha palabra realmente creadora, “cargada de nós”, unha palabra “limpa e 
xusta”, se a temos na propia lingua; unha lingua construída ao longo de mil anos, afogada 
literariamente por séculos e feita rexurdir por Rosalía e os seus compañeiros do Rexurdi-
mento. Calquera outra fala será, para o pobo galega, unha palabra allea, imposta, abafa-
dora, dominadora e colonialista. Uxío sabe, coma o verso rotundo do seu amigo Manuel 
María, “¡Se perdemos a fala non seremos ninguén!”[33].

2) “Haberá que explicar a aparición de Cantares gallegos como un milagre”. 
      “Hai millentas estrelas; Sol, un somentes. Eso foi Rosalía”

No segundo texto de Novoneyra, o poeta recolle unhas verbas de Álvaro Cunqueiro e 
Isidoro Millán sobre Rosalía, que parece lle impactaron particularmente.

Aquel venres 17 de maio, ano 1963, cen anos despois, pola mañán leo, en Compostela, o “Envés” do 
Faro, de Cunqueiro “Por la mañana, la alondra”: —Ide e traédeme sombras!, di o poeta. Non sei si 
a loia que canta é a propia Rosalía, asombrada ou ensombrecida...

“Haberá que explicar sempre a aparición de Cantares gallegos de Rosalía como un milagre. El 
Señor debeu botar de menos a Anunciación do anxo galego e acercar o seu oído á nosa terra. E foi 
naquel intre cando a loia que chamamos Rosalía, cantou”.

Nese mesmo venres, xa en Pontevedra, pola tarde, atópome con Isidoro Millán que me leva 
consigo ó Museo: “Hai millentas estrelas; Sol, un somentes. Eso foi Rosalía: a luz de sol e lúa que 
apaga o resprandor dos luceiros que, na nouturna carreira, a precederan. Da fogueira acesa dese sol 
quentarémonos todos, namentres dure esta xeira diurna das letras galegas e, a traveso dos tempos, 
lembrarase decote das língoas dos homes o fulgor do seu abrente esprendoroso”.

[33] Manuel Maria, “A fala”, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, A Coruña 2015.
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Dous fermosos textos que, aínda que non son do mesmo Uxío, acáenlle ben e recolle 
por escrito porque pensa dese xeito. Certamente, a aparición de Cantares gallegos de 
Rosalía foi “un milagre”, algo que creba a liña do tempo, a eclosión de algo totalmente 
novo na literatura galega, a pesar de apelar á tradición e as formas populares. Porque 
Rosalía é o Sol do firmamento literario galego, como lle escoita Uxío a Isidoro Millón; e 
“da fogueira acesa dese sol quentarémonos todos”. Seguimos a aquecernos aínda, porque 
non esmorece.

3) O centenario de Rosalía é “o primeiro centenario da Galicia moderna”

Estamos eiqui a celebrar, a inagurar o primeiro centenario da Galicia moderna, medindo dende a 
data da morte de Rosalia de Castro. Mais para quitarlle esa sombra de elexía, escollemos no ano 
do centenario da morte o día do nacemento, pra siñificar que Galicia non está clausurada, non é 
unha nacionalidade histórica, senon simpremente interrumpida, un pobo inda vivo, con idioma 
vivo; anque a maioria dise pobo teña esquecida a súa condicion nacional galega como fundamento 
e apropiación da soberanía, de autodeterminación, todos nos sabemos, nos sentimos galegos, clara 
ou escuramente, con profunda concencia. E xa miles de corazóns ardentes velan Galicia cunha 
clara, firme decisión nacional, que non ten porque ser desesperada por máis dificultades que haxa a 
corto plazo. Galicia irá definíndose, aclarándose na concencia dos galegos, e cada vez serán menos 
os que se trabuquen de patria; que xa é trabucarse (...)

Cen anos depois do pasamento de Rosalía de Castro, decenas de poetas novos levan Galicia 
(eiquí inda a poseía ten un prestixio mítico), decenas e decenas. Quizaves dendes dos tempos 
medievais da escola trovadoresca non houbo en Galicia un tan vasto movimento poético como o 
actual, do que indudablemente algo vai sair... Decenas e decenas de escritores, miles de educadores 
e outras mocedades comprometidas cunha responsabilidade e política levan Galicia (...)[34].

Este terceiro texto leuno Novoneyra na casa de Rosalía con ocasión do seu Centenario 
(1985). É un texto cargado de mensaxe non só literaria-cultural, senón política, como 
reivindicación da personalidade nacional de Galiza; unha Galiza viva que existe e resiste. 
Por iso, di Uxío que se escolle o dia no nacemento (24 de febreiro) máis que o do pasa-
mento; Galiza está viva, fronte aos que queren reducila a unha cousa “histórica” do pasa-
do: “Galicia non está clausurada, non é unha nacionalidade histórica, senón simpremente 
interrumpida, un  pobo inda vivo, con idioma vivo”. A verba esperanzada de Novoneyra 
agarda que “cada vez serán menos os que se trabuquen de patria; que xa é trabucarse...”. 
Ou o que é o mesmo; Uxío coida que cada vez serán menos os galegos que digan: “Yo 
soy gallego, pero ante todo soy español”. Bendita esperanza! Por desgraza, o trunfo do 
españolismo nas sucesivas votacións en Galiza nos últimos anos, semella manifestar o 
contrario.

[34] O orixinal deste texto está recopilado tamén no número de Escrita dedicado a Novoneyra, citado 
ao comezo deste traballo.
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4) “Ó cabo, desengañados de todo, os homes sempre se quedan ca súa nación”

Ó cabo, desengañados de todo, os homes sempre se quedan ca súa nación.
Co seu pasado profundo, pra non perderse dafeito, e sentir a única permanencia certa.
Que conste que non pensaba pórme tan serio. Pero o sagrado, se se toca, xa se sabe. (...) Unha 

antiga presenza, e atópase a Galicia que nos fixo a todos atoparnos ca terra e ca lingua que xa sabía 
da terra, aprendida século a século.

Muitas veces eu cáseque só transcribía. Era como un tesouro soterrado, encontrado... Era a 
riqueza que todos levamos, o herdo que ninguén nos pode quitar ou que ninguén debe deixarse 
quitar.

A súa máxima riqueza, o herdo común, a herencia común. A de cada un e a de todos, por eso 
volven os pobos: por un sentido de pertenza, demasiado profundo pra ser esquecido.

O cuarto texto pertence a un pregón na Aula de Cultura de A Coruña en 1992. É unha 
clara reflexión sobre o significado político de Rosalía para o pobo galego: “o sagrado” da 
terra e a fala. Comeza cunhas verbas contundentes: “Desengañados de todo, os homes 
sempre se quedan ca súa nación”. A nación como identidade espacio-cultural de cada ser 
humano.

Dous textos inéditos de Uxío Novoneyra sobre Rosalía
Uxío Novoneyra ten dado centos de conferencias e intervencións públicas por Galiza 
adiante. Posiblemente, ninguén coma el, xunto de Manuel María, deu tantas charlas a un 
público tan dispar; sobre todo en Institutos, centros docentes e espazos populares. O seu 
fillo Uxío tenme comentado que entre elas deu unha ducia de conferencias sobre Rosalía, 
aínda que non nos queda noticia de todas. Asemade, como escritor de sona e como pre-
sidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega desde 1982 até a súa morte (2010), 
Uxío ten pregoado moitas veces o Día das Letras Galegas; a festa rosaliana do 17 de maio, 
o día da Rosalía dos Cantares (1883). Aínda que non eran os Cantares gallegos o libro que 
máis gustaba a Novoneyra, senón Follas Novas. Mesmo, parece ser que Uxío andaba a 
cotío co poema que pecha o Primeiro Libro de Follas Novas (“Silencio”); levábao no peto 
manuscrito por el mesmo[35]. 

A man nerviosa e palpitante o seo, 
as niebras nos meus ollos condensadas, 
con un mundo de dudas nos sentidos 
i un mundo de tormentos nas entrañas, 
sentindo cómo loitan 
en sin igual batalla 
inmortales deseios que atormentan 
e rencores que matan, 

[35]  O manuscrito de Novoneyra pode verse reproducido facsimilarmente no art. cit. de Luis Cochón.
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mollo na propia sangre a dura pruma 
rompendo a vena hinchada, 
i escribo..., escribo..., ¿para qué? ¡Volvede 
ó máis fondo da ialma, 
tempestosas imaxes! 
¡Ide a morar cas mortas relembranzas! 
¡Que a man tembrosa no papel só escriba 
palabras, e palabras, e palabras! 
Da idea a forma inmaculada e pura 
¿dónde quedóu velada?

María Pilar García Negro recolle e comenta este poema de Rosalía nun dos seus tra-
ballos citados aquí, relacionándoo con Novoneyra nun apartado de expresivo título: “O 
silencio contra o ruído. A poesía como antídoto contra o ruído”.  

“O antónimo do ruído é o silencio, máis non entendido como afasia ou mutismo senón como 
recollemento e introspección. O poeta debe precaverse da contaminación ambiental, distinguir 
realidades de aparencias, disterar apósitos deformadores de elementos puros... a través, en pri-
meiro lugar, dun exercicio de meditación. E tal é a proclamación de Rosalía de Castro no poema... 
significativamente titulado ‘¡Silencio!’.
   (...). Batalla permanente de toda e todo poeta auténtico: entre a inefabilidade e a inevitabilida-
de”[36]. 

García Negro recolle tamén aquí estes versos de Os eidos: “Non hai outro templo 
máis vasto/ nin outro credo/ que este silencio”.

Algunhas notas das conferencias de Novoneyra foron publicadas; así, as recollidas 
por Luis Cochón que acabamos de ver. Pero recentemente atopei na casa de Parada do 
Courel –pola cortesía do seu fillo Uxío e a perspicacia da miña dona, Christina Moreira, 
que está a traducir ao francés por primeira vez a Novoneyra–, outros dous textos do 
poeta sobre Rosalía que coido están até o dagora inéditos. O primeiro, sen dúbida o me-
llor, é un texto autógrafo que corresponde a unha conferencia de Novoneyra sen datar. 
O segundo, escrito a máquina pero tamén sen datar, é dun discurso pronunciado na casa 
de Rosalía.

1) Rosalía “a imaxe de Galicia”

1º. Definición de Rosalía.
Eu definiría a Rosalía como a imaxen de Galicia. Ela foi adueñándose da imaxen de Galicia. Repre-
senta a nosa concencia total: tanto a individual como a social, a intelectual como a sentimental.

O sentimento é unha forma de coñecemento donde o máis grave da realidade é o que se paten-
tiza agudamente na concencia.

[36]  Mª Pilar Garcia Negro, “Novoneyra: Nova xeira. A poesía como antídoto contra o ruído”, 124-125.
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2º. O máis destacado da obra de Rosalía.
O máis destacado da obra de Rosalía é a súa amplitude, o seu cumprimento humano.

Hai poetas máis ricos, de máis rico idioma, pero que abarcan menos do espectro humano. Ro-
salía, sin sairse apenas do idioma popular e coloquial, pode dar a maior extensión da alma humana. 
Todo o que é importante pra calquer ser humano, é importante pra ela, e dela ten voz, unha voz 
llana.

3º. ¿Por que Rosalía sigue sendo actual?
Rosalía sigue sendo actual porque era moi radical no seu tempo. O mesmo Castelao, nacido despois 
de morrer Rosalía e que era recoñecido como como a conciencia galega da primeira metade do 
século XX, está envellecendo máis que Rosalía. Tamén envelleceu Curros máis que Rosalía. 
Nela, calquer home de calquer tempo pode sentirse reconocido no máis profundo; quizaves pola 
súa conciencia agudísima do tempo.

A súa impronta dolorida é unha resposta á nosa triste historia. Un coma o galego, que así sirve 
os caciques ¿que outra cousa merece, que máis se pode agardar del? É pois xustificado o seu des-
alento i o seu revolverse vigoroso polas veiras do abismo existencial.

I agora vede tamén hasta que punto de intensidade chega Rosalía coas xentes do seu pobo i o 
seu tempo. É o noso vello tema, inda de hoxe: a emigración.

No libro de Curros Enriquez “Aires da miña terra” se albiscan posibles salidas da penuria do 
ideal i as posibilidades de libertade e dignidade pra o noso pobo, pobo e individuos...

O texto está escrito de puño e letra de Uxio Novoneyra con maiúsculas, para ser uti-
lizado mellor en público, e dividido en tres apartados polo noso autor. En primeiro lugar, 
o poeta do Courel define magnificamente a Rosalía como “a imaxe de Galicia”; una imaxe 
total do ser galego: tanto a nivel individual (antropolóxico) como a nivel social, intelectual 
(o “ser galego”), e mesmo sentimental (a saudade?). Logo, achégase á súa obra, salientando 
a súa amplitude; o que chama “o seu cumprimento humano”, que abarca o amplo espectro 
humano máis que ningún dos poetas galegos: “a maior extensión da alma humana”. Como 
Terencio[37], para Rosalía, en opinión de Novoneyra, “todo o que é importante pra calquer 
ser humano, é importante pra ela, e dela ten voz”. Alén da realidade e as circunstancias 
persoais, a Rosalía non lle era alleo nada do que afectaba ao seu pobo, as súas dores e as 
súas ledicias, que levaba nas entrañas desde a súa infancia na aldea: “Rosalía no vivió de 
espaldas a la vida, entregada a la técnica de una profesión literaria; por el contrario se 
mantuvo en contacto con la vida, y su poesía no fue más que un resultado que extrajo de 
la propia realidad”[38]. Novoneyra, coa humildade que nace de querer camiñar na verdade 
–que dicía Teresa de Jesús– ten dito verbas semellantes de si mesmo: “Todo o que pasou 
o meu pobo pasoume a min/ todo o que pasou o home pasoume a min”[39].

Novoneyra remata falando da actualidade de Rosalía; unha actualidade que conside-
ra mesmo superior á de Castelao. Aínda que Uxío é un nacionalista galego que recoñece 

[37]  Homo sum, humani nihil a me alienum puto (“Son humano, nada humano me é alleo”), Publio 
Terencio. 

[38]  Victoriano García Marti, “Rosalía de Castro o el dolor de vivir”, op. cit. XI.

[39]  Do Courel a Compostela, 97.
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a Castelao como “a conciencia galega” e como símbolo dese nacionalismo galego[40], di 
que Daniel “está envellecendo máis que Rosalía”. Quizabes esta comparanza non sexa 
de todo axeitada, pois a actualidade de ambos paréceme hoxe cada vez máis evidente 
e aínda necesaria. No centenario da revista Nós que estamos a celebrar, quedará ainda 
máis patente esta actualidade de Castelao: xenerosidade existencial e compromiso fondo 
co seu pobo; descubrir Galiza como un pobo con identidade propia e coa lingua como 
componente principal; nacionalismo non racial nin racista, senón antimperialista e pa-
cifista, solidario con tódolos pobos; necesidade dunha política galega feita por galegos. 
Pero aleda escoitar estas verbas apaixonadas de Novoneyra sobre Rosalía. A razón desta 
actualidade de Rosalía parécelle clara, e está chea de razón; Rosalía foi unha muller espe-
cialmente lúcida, xenial, rompedora, adiantada ao seu tempo e por iso universal: “Rosalía 
segue sendo actual porque era moi radical no seu tempo... Calquer home de calquer 
tempo pode sentirse reconocido no máis profundo; quizaves pola súa conciencia agudí-
sima do tempo”. Esa actualidade de Rosalía vén tamén particularmente marcada pola “súa 
impronta dolorida”, como “resposta á nosa triste historia” de galegos, sempre asoballados 
por poderes chegados de fora, que “xustifica o seu desalento i o seu revolverse vigoroso 
polas veiras do abismo existencial”.

Realmente, é ben dif ícil dicir máis de Rosalía en tan poucas liñas, con ese estilo sin-
tético de Novoneyra; aínda que supomos que este esquema debeu ser desenvolvido máis 
amplamente naquela ocasión.

2) Rosalía “a suprema figura de todo o Parnaso mundial femenino”
Eiqui nos vemos diante dun santuario da galeguidade, que é a casa onde arremataron os dias de 
Rosalia de Castro, a nosa máis singular figura literaria (...).

Ela foi o máis esgrevio poeta que escribira en galego, e tamén a suprema figura de todo o 
Parnaso mundial femenino. Máis ainda que Safo de Lesbos ou que a condesa de Noailles. Ninguén 
como ela atinou a manifestar a fondura da ialma galega. Eu podo decir que despoies de ler á subli-
me cantora destas terras que estamos agora a ver, xa non tiven dúbida da sinificación das verbas 
“saudade”, “soidade” ou “morriña”. 

O noso conocemento da lírica rosaliá data, mesmamente, da miña infancia. Cando lin aquiles 
sinxelos versos que decían “paxariños piadores que coa aurora se levantan”, e logo os versos da sua 

[40]  “Castelao encarnou en Galicia a gloria máxima do século”, dixo Valentín Paz Andrade. Teño escri-
to hai anos que “Castelao ten moito máis recoñecemento popular que ningún outro persoeiro da 
historia galega, sinxelamente porque o pobo se viu reflexado na súa nobre pluma e acollido no seu 
xeneroso corazón” (V. Pérez, Galegos e cristiáns. “Deus fratresque Gallaeciae”, SEPT, Vigo 1995). 

Entre outros textos de Novoneyra sobre Castelao, temos unhas palabras que dixo en público 
como presidente da AELG con ocasión do traslado dos seus restos desde Buenos Aires até o Pan-
teón de Galegos Ilustres en Compostela (1984); o poeta faise eco do sentimento e a manifestación 
publica deste por parte de amplos sectores nacionalistas e progresistas da sociedade galega verbo 
da manipulación da figura de Castelao por parte dos poderes conservadores. É un texto inédito (o 
manuscrito está na casa do Courel), no que Uxío di: “Castelao era un nacionalista galego. Era cons-
cente do que era: da súa patria, da súa propia nacion, da súa propia lingua, do que é máis sagrado 
porque é o máis propio. Non lle cambiaron, como a moitos, a patria”.
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incomparable “Negra sombra” (...) cheguei, andando o tempo, á conclusión de que iste poema é un 
dos máis fondos e emotivos de toda a lírica moderna.

A música de Xoan Montes, se non está a altura da letra tampouco lle estorba. De ahí que os 
lugueses nos sintamos tan golosos de Xoan Montes por musicar un dos máis fermosos poemas da 
lírica de varios sigros [...].

O segundo texto inédito de Novoneyra sobre Rosalía que reproducimos aquí, está 
escrito a máquina. Del escolmamos só uns parágrafos; o resto deriva nunha reflexión que 
ten que ver menos directamente coa nosa Cantora, e mais con Pondal, os versos do Himno 
galego e Curros. Rosalía é de novo para Novoneyra “a nosa máis singular figura literaria”, 
“o máis esgrevio poeta que escribira en galego”; máis aínda, é “a suprema figura de todo o 
Parnaso mundial femenino. Máis que Safo de Lesbos ou que a condesa de Noailles”. Non 
sorprende nada a alusión de Uxío á coñecida poetisa grega Safo de Lesbos (ca. 650/610-
580 a.C.), a quen Platón catalogou como “a décima Musa”, pero si á Condesa de Noailles; 
cando podería ter citado  grandes poetisas mundialmente recoñecidas como Sor Juana 
Inés de la Cruz ou Teresa de Jesús, Gabriela Mistral ou Gioconda Belli, Gloria Fuertes, 
Alejandra Pizarnik, Marguerite Yourcenar, Anaïs Nin ou Emily Dickinson. É curiosa a 
alusión a esta poetisa francesa, presente na Historia da Literatura Francesa e que tivo un 
gran relevo en París na primeira década do século XX[41], pero pouco coñecida hoxe nos 
nosos lares. O seu lirismo apaixonado maniféstase nunha obra que desenvolve de maneira 
moi persoal os temas do amor, a natureza e a morte; posiblemente, estes temas tan caros 
a Novoneyra foron o atractivo que tivo para el a súa poesía, até chegar a poñela tan alto. 

En fin, para o poeta do Courel, Rosalía soubo coma ninguén “manifestar a fondura 
da ialma galega”. O seu poema “Negra sombra”, difundido pola peza cantada que lle fixo 
Xoan Montes[42], é para Novoneyra non só un poema senlleiro da lírica galega, senón 
“un dos máis fondos e emotivos de toda a lírica moderna”. É raro que non conservemos 
ningún comentario de Uxío de Novoneyra sobre “Negra sombra”. Pero pode atoparse 
soterrado no iceberg da súa obra non publicada; unha morea de documentos da que só 
coñecemos unha pequena parte e que imos desvelando pouco a pouco. 

[41] Anna Elisabeth Bibesco-Bassaraba de Brancovan, condesa de Noailles (París, 1876-1933), foi unha 
poetisa francesa de orixe romanesa, libre e adiantada ao seu tempo. Formou parte da alta sociedade 
parisina da época e foi mecenas no París dos salóns literarios. O seu salón atraeu á elite intelectual, 
literaria e artística de comezos do século XX: Marcel Proust, Francis Jammes, Paul Claudel, Co-
lette, André Gide, Paul Valéry, Jean Cocteau, Alphonse Daudet e outros. Foi a primeira muller en 
recibir a “Légion d’Honneur”, a primeira en ser admitida na Real Academia da Lingua e Literatura 
Francesas e a primeira en ser distinguida co “Grand Prix” da Académie Française; musa de pintores 
simbolistas, a súa imaxe foi esculpida por Rodin e retratada por Ignacio Zuloaga nun coñecido 
oleo. Escribiu varias novelas e moitos poemas, reunidos sobre todo no volume Vivos e mortos.

[42] A pesar da popularidade do título deste poema, quizais pola cantiga de Xoán Montes e a abun-
dantísima interpretación do mesmo, o lector buscarao inutilmente así en Follas novas, pois non 
aparece con este título senón sen título; nos índices da obra haberá que buscalo co primeiro verso: 
“Cando penso que te fuches”.
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A este respecto, ten corrido en tempos nalgúns círculos da cultura galega o tópico 
de que o poeta do Courel publicaba pouco porque era pouco traballador, un lacazán... 
Pero a súa inxente obra inédita ou espallada fóra dos seus libros (en revistas, publicacións 
colectivas, etc.) manifesta a inxustiza deste xuízo. Antón Lopo reflicte coas verbas xustas 
a realidade tal como foi, nas verbas que pon na boca do poeta na biograf ía de Uxío No-
voneyra A distancia do lobo:

Entre Os eidos (1955) e o meu seguinte poemario, Muller pra lonxe (1986), transcorreron 31 anos, 
co intermedio dos Poemas caligráficos do 1979 que, unanimemente, consideraron unha extrava-
gancia. Iso non quere dicir que abandonase a escrita: escribín dúceas de versións dos meus vellos 
poemas[43], poemas novos que regalei con goce creativo, poemas que arrombei pola Casa de Pa-
rada, poemas en revistas, en libros colectivos, en follas voandeiras. Porén, o prolongado silenzo 
editorial fixo soar a cantinela de que Uxío Novoneyra era un vago, un diletante, un abúlico. O tipo 
levántase cando lle parece, déitase cando quere, come cando lle proe, traballa cando lle apetece.

O poeta, por medio de Antón Lopo, dá a continuación as razóns da súa escasa pro-
dución impresa.

A acusación de vago e diletante estívome ben. Busqueina. Preguntábanme e facíame o interesante: 
“Eu non escribo”, “un poeta non é un escritor”, “un poeta non ten por que publicar”, “un poeta é o 
que está sempre nelo”, “eu escribo deitado que, en definitiva é cando todos, poetas ou non, damos 
repaso á conciencia”. E era sincero: os meus versos aparecían só por necesidade. No 1961, fixen un 
único poema: “Non podo non ser nin ser así”. Acórdome perfectamente. Estaba no Courel, nun 
sillón de nogueira antigo, enorme, e sobre a gran mesa do comedor. Esvaroume a man e caeume 
sobre o xeonllo e quedei pasmado de ter corpo, demerxido en círculos de silencio dentro de min. 
Pero os figureiros non o entenden. Cren que ser poeta se reduce a escribir o teu nome ao pé dunha 
folla con liñas que non enchen a caixa do libro. Cren que o estatus de poeta debe confirmarse ano a 
ano coa aparición dun título novo, sen importar a súa calidade ou se o autor carece de escrúpulos. 
Hai poesías que son un libro e libros de douscentos poemas que só teñen tres versos estimables. 
A vida é un traxe que nos queda demasiado grande e, con frecuencia, precisamos quitalo e andar 
pola casa en calzoncillos.

“Hai poesías que son un libro e libros de douscentos poemas que só teñen tres versos 
estimables”. Canta verdade hai nestas verbas! O mesmo Uxío ten recriminado en máis 
dunha ocasión a algún amigo poeta por publicar demasiado, por non coutar  e recortar 
máis os seus textos; deste xeito, sairíanlle versos moi bos, pero tamén algúns bastantes ma-
los que non terían que ter visto a luz en paxinas de libros. Xosé María Díaz Castro, outro 
dos nosos meirandes poetas, podería confirmar isto; tamén a el lle pedían reiteradamente 
que publicase máis, pero negouse; o seu único poemario Nimbos val por douscentos.

[43]  A teima por refacer constantemente os seus versos, reescribíndoos, refundíndoos, desesperou a 
Galaxia na primera edición de Os eidos, e levou a Carlos Maside, autor das ilustracións, a dicirlles: 
“Estades fritindo un peixe vivo”. Cf. Anton Lopo, “Uxío Novoneyra na distancia do lobo”, 157.
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Ao remate, con isto volvemos ás verbas do comezo destas liñas, que lle acaen ben 
tanto a Uxío Novoneyra como a Rosalía de Castro: “Non fixen case nada na miña vida 
que non fose ser poeta. A poder de sobriedade, de ser sobrio como poeta, acabei non 
facendo máis nada que ser poeta”. 

E canto necesita o pobo de bos e boas poetas!

Nas páxinas seguintes reproducimos 
un orixinal manuscrito da primeira 
das conferencias de Novoneyra
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A mensaxe do filme
Non abundan, nestes anos, as boas noticias para a cultura galega. Por iso é tan encora-
xante podermos dicir que ao país lle foi dada, a través dun medio de comunicación tan 
abranguente como o audiovisual, unha imaxe fiel do símbolo da nación, Rosalía de Cas-
tro, a escritora que foi capaz de unir a emancipación da Galiza, das mulleres e da huma-
nidade enteira no seu canto solidario e no seu pensamento radical. O mérito corresponde 
ao filme Contou Rosalía. Honra lle sexa feita a todas as persoas envolvidas, a comezar 
pola máis visíbel, a actriz Melania Cruz (Rosalía, na ficción), e, naturalmente, á produtora 
e directora do filme, Zaza Ceballos.

Chocará, sen dúbida, que ouse enunciar tales parabéns outro dos envolvidos, o guio-
nista, mais a relación do escritor cun filme posúe unha natureza que non o fai sospeitoso 
na hora de avaliar o resultado. O guionista (e/ou argumentista) escribe un filme imaxina-
do e é inevitábel que a obra por el concibida e o produto final –responsabilidade da direc-
tora– sexan diferentes. Isto tórnase aínda máis agudo cando o guionista ten experiencia 
como realizador, facedor de filmes, e existe unha máis intensa previsualización daquel 
filme por el imaxinado[1].

O principal motivo de satisfacción para todos orixínase en que a mensaxe funda-
mental de Contou Rosalía chega ao público con eficacia. Resúmea ben o texto dito por 
unha voz “over” nos créditos finais do filme: “Rosalía foi unha muller de extraordinaria 
lucidez e fortaleza, culta, intelixente, que construíu unha obra de alcance universal des-
de a solidariedade cos desposuídos, o compromiso coa emancipación das mulleres e a 
consciencia de Galicia. A ela é debida non apenas a consolidación da literatura galega do 
século XIX, mais unha luminosa exposición dos mecanismos que permiten subxugar as 
mulleres, unha impugnación radical dos poderes que xeraban a miseria socioeconómica 
e política do país e un cultivo tan libre e orixinal de diversos xéneros literarios que con-
tinúa a sorprender o público lector e a suscitar interpretacións por todo o mundo. En 
Rosalía temos o símbolo vivo da comunidade galega.”

A imaxe de Rosalía
Na verdade, constitúe todo un paradoxo que a imaxe de Rosalía reflectida no filme poida 
parecer nova e até encontre algún escepticismo nun sector do público, como se fosen 
caprichosa creación dos críticos a enerxía, a fortaleza, a intelixencia, a audacia, a alegría, 
o feminismo, o galeguismo e as revolucionarias dimensións do pensamento da autora 

[1] O orixinal do guión foi publicado pola revista da Fundación Rosalía de Castro, Follas novas, 
no seu número 3 (2018), pp. 130-183 (dispoñíbel on-line en: http://follasnovas.rosalia.gal/
wp-content/uploads/2019/02/DocumentoRaulVeiga-FN3.pdf ).
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de Cantares gallegos. Esa era, verdadeiramente, Rosalía, mais a verdade sempre se torna 
inverosímil.

E no entanto, en todas as obras dela, o lector atento encontra esa enerxía e unha 
continuada auscultación do vivir do seu pobo, con particular destaque para a figura das 
mulleres e as variadas realidades da súa marxinación, a súa explotación, a súa menori-
zación. Trátase du nha visión plural, matizada, enormemente complexa, da identidade, o 
contributo, o lugar, a significación e o papel das mulleres na sociedade. Canto ao compro-
miso da autora coa nación, ninguén podería esperar outra cousa. Por que, logo, aquelas 
resistencias?

Acontece que dicir Rosalía, entre nós, convoca e actualiza unha mitificación intere-
seira que comezou xa no S. XIX. Facelo, alén de nós, é nomear unha escritora teimosa-
mente menosprezada ou non ben coñecida. Dupla dificultade para se dirixir a ela e con-
vertela en obxecto dun filme. Así e todo, en pleno século XXI, cando os trazos clásicos do 
mito (“a santa”, “a chorona” ou, se se quixer, a “mater dolorosa” do pobo galego) foron xa 
postos en causa e a imaxe de Rosalía fondamente revisada, tornábase perentorio ofrecer 
aos amplos públicos da televisión un ollar renovado que contribúa a vivificar o primeiro 
símbolo da nosa comunidade. Como di a vox populi, non foi sen tempo.[2]

A xénese de “Contou Rosalía”
Vou comentar algúns aspectos de Contou Rosalía que acaso poidan servir para o público 
enriquecer a súa visión da obra. No proceso que a ela levou, teño certeza de o tradicio-
nal camiño do filme biográfico ou biopic (abreviación de “biographical motion picture”) 
aparecer, perante público e crítica, como vía de desenvolvemento obvia, aínda se se tratar 
dun modelo que só raras veces deita resultados satisfactorios, pois a vida vai e vén con-
forme os aconteceres, ten moitos momentos mates (aborrecidos do punto de vista do 
interese da narración) e regularmente acaba mal, coa morte do protagonista. Nun guión 
e nun filme para un canal xeneralista de televisión precisamos unha estrutura sólida que 
manteña a atención do público e leve a un clímax. É a lei tradicional dos relatos, mais a 
vida non sabe dela.

[2] Curiosamente, durante os últimos anos da ditadura franquista, Televisión Española abordou a 
figura de Rosalía e mesmo adaptou obras súas. A 4 de marzo de 1968 foi emitida unha Biogra-
f ía de Rosalía de Castro, dirixida por Cayetano Luca de Tena e escrita por Carlos Muñiz. No 
elenco estaban José María Escuer, José Martín e Nélida Quiroga (http://www.imdb.com/title/
tt0662677/). Luis Sánchez Enciso dirixiu unha versión de El primer loco, emitida a 10 de xuño 
de 1971, con Modesto Blanch, Tomás Blanco, Enriqueta Carballeira, José Caride, Nela Conjiu, 
Ignacio de Paúl e Concha Leza. Até unha versión de El caballero de las botas azules pasou no 
programa “Hora once” de TVE a 23 de xaneiro de 1973, dirixida tamén por Luis Sánchez En-
ciso e protagonizada por Leo Anchóriz, Margarita Calahorra, Fernando Chinarro, Lola Lemos 
e María Luísa Ponte. Moito despois, María Teresa Álvarez utilizou La hija del mar como base 
narrativa do seu documentario Rosalía de Castro, una feminista en la sombra (estreado por 
TVE en novembro de 2002), dentro da serie titulada “Mujeres en la historia”.
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Alén diso, o modelo do biopic batía nun feito chocante: temos pouca, moi pouca 
información sobre a vida da cantora,[3] a pesar de que a súa filla Gala morreu ben anda-
do o século XX. Xa non se trata só da perda da correspondencia íntima, queimada por 
Manuel Murguía. É que ignoramos, até, os lugares onde morou nalgúns períodos da súa 
vida. Con sentidas palabras de Xosé Ramón Barreiro, “despois de ler case mil cartas, de 
furgar nos papeis de Murguía e Rosalía, de resumir centos de artigos e crónicas referidas 
a eles, un ten a sensación de atoparse ante un muro infranqueable que impide penetrar 
na intimidade daquel fogar.”[4]

Mesmo o que se sabe con certeza sobre Rosalía configura un cadro de necesidade, 
sufrimentos e doenza que parecería reflectir, noutro plano, a dramática situación da Ga-
liza na altura e encontrou eco na punxente presenza da desgraza na súa obra. Atarse a esa 
crónica de penurias tornaría o filme non apenas magoante para o espectador, mais moito 
contrario ás liñas de forza da creación rosaliana e á enerxía do seu carácter. Como decla-
raron as súas fillas, Alexandra e Gala, en diferentes momentos, “no, por Dios, desmienta 
usted que mi madre era triste. Era alegre, muy alegre, y extremadamente acogedora y 
simpática.”[5]

Quen era, entón, o ser humano Rosalía? Velaí un enigma fascinante que xa ninguén 
pode desvelar, pois as poucas cartas onde ouvimos a súa voz apenas nos permiten unha 
iluminación fragmentaria. A propia cantora referiuse, en Follas novas,[6] a ese “fondo sin 
fondo d’o meu pensamento”, o enigma que hai no íntimo de todos os seres humanos. De 
certo, temos o que escribiu e, como dixo Octavio Paz,[7] a verdadeira biograf ía dos escri-
tores é a súa obra. Isto cúmprese plenamente en Rosalía.

O propio Murguía, após destruír a correspondencia trocada con Rosalía, dixo que 
quen quixer penetrar no íntimo da cantora, debía lela. Nos seus versos –di Murguía– 
“se refleja su alma y el alma colectiva de su país.”[8] Velaí a súa verdadeira imaxe, a que 
ninguén sospeitaba –tamén son palabras de Murguía–[9] e que só os estudos do virar do 
século XXI acabaron de traer á luz (con particular destaque para as lecturas feministas), 
completando as fundamentais contribucións de autores como Carvalho Calero. A mes-

[3] Basta ver a sección “Datas y datos de la vida de Rosalía”, no libro de Andrés Pociña e Aurora 
López: Rosalía de Castro. Estudios sobre su vida y su obra, Bertamiráns, Laiovento, 2004.

[4] Murguía, Vigo, Galaxia, 2012, p. 563.

[5] Victoriano García Martí: Rosalía de Castro o el dolor de vivir, Madrid, Aspas, 1944, p. 142.

[6] Rosalía de Castro: Follas novas, Madrid, La Propaganda Literaria [1880], reimp. facsimilar, 
Sada-A Coruña, Do Castro, 1982, p. 4.

[7] É o provocante inicio do ensaio de Paz sobre Pessoa, inicialmente publicado en Cuadrivio 
(1965). Vid. O. Paz: Los signos en rotación y otros ensayos, Madrid, Alianza, 1971, p. 103.

[8] Vid. o Prólogo ás Obras completas de Rosalía de Castro, vol. 1, Madrid, Sucesores de Hernan-
do, 1909, p. XIX.

[9] Juan Naya: Inéditos de Rosalía, Santiago, Patronato Rosalía Castro, 1953, p. 19.



LIBREMENTE ROSALÍA. A PROPÓSITO DO FILME “CONTOU ROSALÍA” 139

ma Rosalía describe como ninguén esa imaxe cando se refire a si e a Murguía como “los 
que hemos traspasado nuestros límites”.[10]

Porén, a súa obra dános a súa identidade, porque ela, sobre todo, foi escritora. Non 
podemos esquecer que a escrita foi a súa primeira paixón e o motor da súa vida (por 
iso, esa actividade está arreo presente no filme, desde o inicio até o final) e que a escrita 
canaliza e conforma aos seus restantes contributos sociais e culturais –nomeadamente, á 
emancipación das mulleres e do país. O ser humano, a persoa empírica, con quen quere-
riamos conectar, aparécenos perdida na neboeira.

Sumemos aos fracos alicerces no coñecemento da vida real da autora as dificultades 
para crear unha sólida estrutura narrativa nos habituais “biopic” e entenderase por que 
foi escollido un camiño menos evidente: tentar apañar a verdade de Rosalía a través da 
ficción. Se debemos procurar Rosalía na súa obra, era forzoso tentar traer á luz a verdade 
que ela encerrou alí e, deste modo, transmitir unha lectura, unha visión, unha interpre-
tación do mundo rosaliano.

Unha historia de amor
Con certeza, a comunidade a que, en primeiro termo, o filme ía dirixido non perdoaría 
unha aproximación superficial a Rosalía, unha mera ilustración contemporizadora (pois 
toda a audiencia está habitada polo nobre afán de saber característico do ser humano), 
mais, ao mesmo tempo, o público desexa que o mito, a muller, a escritora sexan interro-
gados nun filme con capacidade de o conmover.

Por iso, no corazón do argumento precisaba situar unha historia de amor. Tense 
dito que Rosalía nunca cantou a paixón. Enorme erro! Abonda coa lectura de Flavio, 
El primer loco ou La hija del mar (sen necesidade de recorrer á obra poética) para ese 
preconcepto ficar desmentido. Rosalía non só cantou a paixón. Tamén a analizou a serio 
e esclareceu como poucos autores as súas dimensións vitalizadoras e as súas dimensións 
potencialmente destrutivas, canto de verdade hai nela e canto de alucinación negadora 
da identidade das mulleres ou de dispositivo para perpetuar a súa submisión.

Cales habían ser, por tanto, os protagonistas dese amor? Non podían ser outros que 
a propia Rosalía e o seu querido Manuel Murguía. Contra toda a documentación dispo-
ñíbel e o sabio criterio de autores que estudaron tan a fondo Rosalía como Bouza-Brei e 
Carvalho Calero,[11] lévase especulado moito sobre a natureza dese vínculo. Non foi un 
amor pacífico,[12] como non é ningu nha paixón, mais constituíu o máis sólido apoio da 

[10] Manuel Murguía: Prólogo ás Obras completas de Rosalía, p. VIII-IX.

[11] Vid., respectivamente, Fermín Bouza-Brey Trillo: Artigos rosalianos, Santiago, Xunta de Gali-
cia, 1992, p. 178; e Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1975, 2ª ed., p. 
158.

[12] Así o mostran as poucas cartas conservadas de Rosalía a Murguía, vid., p.e., Juan Naya: Inédi-
tos de Rosalía, p. 80-81.
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cantora e un caso de complicidade persoal e intelectual profunda que paga a pena revi-
sitar.

Reparemos nun símbolo: a dedicatoria dos Cantares gallegos aparece asinada en 17 
de maio de 1863, data na cal Murguía cumpría trinta anos. No mesmo sentido, é revela-
dor que Marina Mayoral teña revisado as súas posicións de outrora (La poesía de Rosalía 
de Castro, 1974) sobre a destrución da correspondencia por parte de Murguía e diga 
agora que non foi “para protexerse a si mesmo senón para protexer ante a posteridade a 
imaxe da súa muller”.[13] Ora, a propia Rosalía deixou constancia en varios textos do seu 
amor por Manuel Murguía e baste con lembrarmos a dedicatoria de La hija del mar: “A ti, 
que eres la persona a quien más amo...”[14] ou as cartas a que me referín na nota a rodapé 
nº 20.

Lembremos un dato case frívolo: Murguía era un home, como dixo un contemporá-
neo,[15] “curto de estatura e longo de talento” –e “curto de estatura” non pasa de piadoso 
eufemismo para quen medía 1,30 m. Rosalía era unha muller de talle superior á media 
daquel tempo e con capacidade de fascinación comprobada nos ambientes en que se mo-
vía (varios testemuños poderían ser citados). Con todo, como nun Cyrano de Bergerac de 
final feliz, entre eles naceu a paixón e tivo o innegábel resultado du nha gravidez prematri-
monial, en que parecía repetirse, mutatis mutandis, o acontecido á nai da propia Rosalía.

Ese auroral período do namoro e a fascinación recíproca foi o que situei no centro 
do guión, xogando moi libremente coa cronoloxía para o levar á proximidade da Revolu-
ción de 1868, mais tentei que a recreación daquel período tivese capacidade de despregar 
o mundo rosaliano. Quere dicir: no guión, algúns episodios do namoramento de Rosalía 
e Manuel ou do percurso rosaliano conteñen, reelaborada, a esencia de acontecementos 
posteriores na súa peripecia literaria e persoal (p.e., a alusión aos óbitos dos seres queri-
dos ou a tradicionalmente considerada última frase dita por ela no leito de morte), até o 
final afirmarse da paixón, esclarecida polas dimensións que nela fomos alumando.

A verdade histórica e a verdade estética
Como é lóxico, algúns lectores do guión manifestaron dúbidas perante as miñas liberda-
des no manexo da cronoloxía. Eu respondín cu nha cita do Almeida Garrett, levemente 
modificada: “Escuso dicirvos que non me xulguei obrigado a ser escravo da cronoloxía, 
nin a rexeitar por impropio da escena todo o que o rigor histórico considerou arriscado 

[13] Vid. o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega Por qué Murguía destruíu as cartas 
de Rosalía?, RAG, 2017, p. 9.

[14] Rosalía de Castro: Obras completas II, ed. Mauro Armiño, Madrid, Akal, 1979, p. 13.

[15] Na verdade, era o texto que acompañaba a caricatura de Murguía realizada por Pepe Pando. 
Vid. J.A. Durán: Murguía. 1833-1923, Taller de Ediciones J.A. Durán, 2000.
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afirmar como certo.”[16] Como creadores de ficcións, a nosa verdade é a verdade estética, 
non a verdade histórica. Pensarmos outra cousa sería confundirmos o noso papel: torna-
riámonos historiadores ineficientes, incapaces, fallados.

Ora, o esforzo creativo, para ser fecundo, precisa descansar nun minucioso labor 
de documentación biográfico e histórico. Por iso, non dei entrada a hipóteses sen funda-
mento sobre a identidade do pai de Rosalía e moitos feitos ou personaxes son ben próxi-
mos aos que coñecemos, até en aspectos de detalle como a afección rosaliana pola música 
e, en particular, por La Straniera de Bellini.[17] Da mesma forma, o episodio en que Rosalía 
estivo a punto de ser atinxida por un disparo durante a contrarrevolución orquestrada 
por O’Donnell que puxo fin ao Bienio Progresista en 1856[18] ou a morte dun tenente na 
botica do pai de Murguía[19] cando este era neno (na Revolución de 1846) foron útiles 
na progresión climática que constrúe a parte final do filme. A exemplificación podería 
prolongarse extensamente.

Porén, nun filme estamos condicionados pola crucial necesidade de síntese que nos 
vén imposta por unha duración limitada. Por exemplo: era impensábel dar entrada no 
guión a todos os amigos de Rosalía/Murguía e tiven que me concentrar nos Chao, os 
Avendaño, Federico Ruiz e, ocasionalmente, o ateo Sunyer i Capdevila,[20] mais, mesmo 
así, o proceso de produción encolleu aínda máis a súa presenza, o que reduciu a subtrama 
dedicada á actividade conspirativa previa á Revolución de 1868.

En liña coa vontade de síntese, facía sentido concentrar a actividade poética de Ro-
salía nu nha única obra, Cantares gallegos, a de maior significación publicada durante 
o período en foco no guión, obra definida por Carvalho Calero como poesía social no 
sentido máis forte do termo, quere dicir, “poesía comunitaria”, coa fermosa fórmula dos 
seus Estudos rosalianos.[21]

[16] Garrett escribiu: “Escuso dizer-vos, Senhores, que me não julguei obrigado a ser escravo da 
chronologia, nem a rejeitar por improprio da scena quanto a severa critica moderna indigitou 
como arriscado de se appurar para a historia” (Memória ao Conservatório Real, 1843), en 
Theatro do Visconde de Almeida-Garrett, III. Frei Luiz de Souza, Lisboa, Imprensa Nacional, 
1860, 3ª ed., p. 14.

[17] Vid. Xosé Filgueira Valverde: “Rosalía de Castro e a música”, en Actas do Congreso Interna-
cional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo (Santiago, 15-20 xullo de 1985), t. 1, 
Consello da Cultura Galega-Universidade de Santiago, 1986, p. 33.

[18] Vid. Andrés Pociña e Aurora López: Rosalía de Castro. Estudios sobre su vida y su obra, p. 29.

[19] Cóntao el mesmo nun artigo de 1885, vid. Murguía e “La Voz de Galicia”, ed. Tucho Calvo, La 
Voz de Galicia, 2000, p. 4.

[20] O feito histórico de este home ser famoso polas súas públicas blasfemias permitiume pór na 
boca do personaxe unha humorística “receita para facer un crego” ou, indo para alén do exa-
brupto relixioso, réplicas do tipo “Abaixo o existente!”.

[21] Estudos rosalianos. Aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro, Vigo, Galaxia, 1979, p. 77.
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No xeral, moitos contidos fican necesariamente en segundo plano nun produto au-
diovisual, mais contribúen a enriquecer a creación de camadas secundarias –un filme é 
como unha cebola– e facilitan o desempeño dos actores ao lles forneceren backstory (un 
pasado para a personaxe; p.e., as dif íciles relacións de Murguía co seu pai que só coñece-
remos en andando o filme e e subxacen ao quebrar a xícara do café no inicio) e “subtexto” 
(o que non se di, mais está por baixo do dito e constitúe a súa auténtica razón de ser; p.e., 
a gravidez de Rosalía antes de lla comunicar a Murguía ou o calado vínculo que une a 
Duquesa co Señor de Muros e só coñecemos no seu último encontro).

O diálogo, felizmente, ofrece moitas oportunidades para ir desenvolvendo temas 
que non podían estar ausentes de maneira ningu nha. Falo, en particular, da Galiza, á cal 
a propia Rosalía dedica a súa creación na secuencia con que conclúe o filme. A nación é 
abordada na súa realidade f ísica, social e humana por todos os personaxes principais e, 
por acumulación dos sucesivos ollares, fica feito un retrato fiel da nosa prostración, mos-
trada ao vivo en secuencias como a do grupo de xornaleiros galegos a roeren os diarios 
perante o director do Ideal, señor Pelasgo.[22]

Tamén aproveitei ou modifiquei textos de Rosalía e de Murguía, p.e., os Lieders 
(1858), reelaborados na secuencia que recrea a feliz actividade teatral de Rosalía, sobexa-
mente documentada,[23] o artigo de Murguía sobre La Flor, frases de Las literatas. Carta 
a Eduarda, poemas de Cantares gallegos ou excertos doutras obras (en particular, El ca-
ballero...), reelaborados no diálogo das diferentes secuencias. O decisivo era que calquera 
material histórico, biográfico ou literario fose eficiente do punto de vista da estrutura da 
narración, guiado polo clásico principio wider than life de que o público do cinema tanto 
gusta.

Por iso, estaba obrigado a imaxinar e, a través da imaxinación, transmitir os contidos 
sobre a historia e a realidade que quería facer chegar ao destinatario, sen outro límite que 
o bo senso para non caer na trapallada. Se a ficción conseguir interesar o público e man-
ter a fidelidade fundamental aos valores, á intención e á mensaxe rosaliana, o obxectivo 
cumpríase e era alcanzado un duplo beneficio so o punto de vista da recepción daquela 
mensaxe: evitábase que as moitas penurias vividas despois pola parella durante a súa vida 
adulta adquirisen un peso abafante e conseguíase a concentración de acontecementos 
significativos nun lapso temporal curto precisa para unha sólida narración audiovisual.

A dialéctica da verdade histórica e a verdade estética aplícase con particular agudeza 
na escolla dun modelo lingüístico para o filme. No cinema de produción galega do S. 
XXI, tivo algún eco un “realismo” basto, que descansa nu nha interpretación a meu ver 
simplista do modelo de representación dominante no cinema e leva a que cada personaxe 

[22] Na montaxe, desapareceu unha última réplica desta secuencia, en que o Redactor dicía ao 
Director: “Señor director, a tinta... ¿non é tóxica?”

[23] Á información que dera Bouza-Brei debemos acrecentar o traballo de Victoria Álvarez Ruiz 
de Ojeda: “Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos”, Revista de estudios rosalianos, nº 
1 (2000), pp. 11-43.
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fale galego ou castelán segundo a práctica considerada fiel á realidade polos autores do 
filme. Infelizmente, isto crea filmes “bilingües” que consagran o esquema de valores da 
diglosia[24] e o privilexio do castelán, pois a escenificación acrítica da diglosia contribúe 
para a reproducir e alargar os seus efectos.

Se eu me quixese cinguir á verdade histórica, Contou Rosalía estaría escrito, sobre 
todo, en castelán e as pasaxes en galego serían resultado du nha reconstrución arqueo-
lóxica tan esforzada canto estéril. Retrocedería aos tempos da novela Maxina ou a filla 
espúrea (1880), de Marcial Valladares, onde os personaxes falaban de acordo coa súa 
condición sociocultural (xente do pobo en galego e burguesía de Compostela en caste-
lán), un modelo xa anacrónico na matriz literaria galega[25] en 1880, o ano de Follas Novas 
ou de Aires da miña terra, en cuxa “Introducion” Curros disolve con brillantez calquera 
contradición entre lingua “enxebre”[26] e lingua universal.

Era preciso, por tanto, inventar tamén nesta área para manter a coherencia coa ar-
quitectura global do filme e, entón, utilicei rexistros lingüísticos cultos, como corres-
pondería ao perfil dos personaxes presentes en escena e co galego tornado lingua de 
comunicación normal. Non se trata do que falaban na realidade histórica; trátase do que 
queremos que fale a sociedade galega, pois sempre creamos para un público actual e o 
universo construído pola obra de arte ten un valor modelar e anticipatorio para a comu-
nidade en que recibe sentido.

Porén, cumpría suxerir un sabor de época, de modo que as réplicas soasen a século 
XIX, nun ton formal, requintado e, por momentos, até cultista. Esa é a razón das escollas 
realizadas no deseño da lingua do filme, mesmo se algu nhas delas caeron na fase de pro-
dución para adecuar o resultado á variante da normativa vixente utilizada pola Televisión 
de Galicia, coprodutora e emisora do filme.

Flavio
Ir ao encontro de Rosalía, lela e dar a esa lectura forma de filme para TV, con atención 
particular á súa moitas veces subestimada obra narrativa,[27] en procura tanto de alimen-
to para o núcleo do filme canto de materia para todas as subtramas que o deben vestir e 
acompañar. Apoieime, sobre todo, en dous piares da máxima potencia: Flavio (1861) e El 
caballero de las botas azules (1867).

[24] Utilizo aquí o concepto no sentido usual na tradición sociolingüística galega.

[25] Apaño este concepto da obra de M. Castelao Mexuto A máquina ousada. Pondal e a literatura 
(inédito).

[26] O adxectivo está no texto de Curros, vid. Aires d’a miña terra, A Coruña, Latorre e Martínez, 
1886, 3ª ed., p. 5 [cito pola reed. facsimilar de La Voz de Galicia, 1978].

[27] Francisco Rodríguez denunciouno xustamente hai xa moitos anos, vid. Análise sociolóxica da 
obra de Rosalía de Castro, ASPG, 1988, p. 121. Tamén, en Rosalía de Castro, estranxeira na 
súa patria, ASPG, 2011, 2ª ed., p. 163.
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Resumirei brevemente as súas virtudes para Contou Rosalía: Flavio contén unha 
brillante análise dos mecanismos da paixón romántica a través do relacionamento entre 
Mara[28] e Flavio. Non constitúe un segredo para case ninguén que o amor à la Hollywood 
trama un enorme engano para perpetuar a submisión das mulleres e, no xeral, a infelici-
dade dos seres humanos, mais, paradoxalmente, continúa a ser visto pola inmensa maio-
ría da poboación como o paradigma do “bo amor”, belo por “romántico”, sen consciencia 
reflexiva da manipulación subxacente á “adoración”.

O audiovisual, contra un preconcepto difundidísimo, non é a mellor vía para a 
transmisión de contidos intelectuais, mais impúñase dar forma, en linguaxe directamen-
te comprensíbel polo público, aos contributos rosalianos para a análise crítica daquela 
ideoloxía amorosa. Así, entre os factores de oposición ao desenvolvemento do vínculo 
entre os dous protagonistas (alén das dificultades materiais), incorporei como elemento 
conceptual máis visíbel a ben documentada crítica da institución do matrimonio por 
parte da cantora.[29]

No filme, a recusa rosaliana do casamento a que a quere conducir o personaxe de 
Manuel Murguía crea un factor de conflito entre os amantes que permite esclarecer, a 
través dos diversos microconflitos derivados, as dimensións opresivas (ou, eventualmen-
te, liberadoras) do proceso amoroso no contexto da sociedade da altura e na actual. Este 
panorama é complementado pola actuación de Ricardo, ao mesmo tempo antagonista e 
amigo de Murguía.[30] No todo, as relacións entre ambos e Rosalía permiten un encadra-
mento bastante comprensivo da práctica amorosa na sociedade do XIX –e do XXI, pois 
todas as producións artísticas acaban por falar do seu propio tempo.

Foi moito inspiradora a procura rosaliana na psicoloxía e na retórica do maltratador, 
ben visíbel nos personaxes de Flavio –ou no Alberto de La hija del mar. Con efecto, os 
amadores tenden a desenvolver unha vinculación opresiva: o seu amor proclámase tan 
absoluto que se traduce nu nha tentativa de posuír por completo a amada, até o punto 
de elas teren que construír a súa vida como determinación a partir do home e de lle ser 
negada calquera autonomía. Porén, isto nunca se manifesta de forma franca, antes ao 
contrario, emerxe na letra miúda do cotián e de aí a súa potencia destrutiva e abafante.

Sirva como exemplo a secuencia do filme en que o Murguía apoia as súas argumen-
tacións co clásico “Eu ámote”, ao cal Rosalía responde: “Acabarás gastando a palabra. En 
nome do amor cométense os maiores crimes. Como eu te amo, hei de me subxugar a ti. E 

[28] Pilar García Negro subliñou, hai xa moitos anos, a similaridade entre algúns aspectos da per-
sonaxe de Mara e a propia Rosalía. Vid. “Rosalía á luz de Mara”, en Actas do Congreso Interna-
cional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, t. 1, esp. pp. 75-79.

[29] Alén dos propios textos de Rosalía que conteñen críticas directas (algúns reelaborados no 
filme), a consulta do libro de Diego Pardo Amado Rosalía de Castro. A luz da ousadía (Berta-
miráns, Laiovento, 2009) fai innecesarios ulteriores esclarecementos sobre este punto.

[30] O nome do personaxe de Ricardo provén de Flavio, mais o deseño do personaxe no filme é 
diferente.



LIBREMENTE ROSALÍA. A PROPÓSITO DO FILME “CONTOU ROSALÍA” 145

se eu non me subxugo, é que non te amo. E se eu te amo tanto que me subxugo, despré-
zasme porque xa me dominas e eu me desprezo aínda máis. É unha lóxica viciosa. Non 
pode haber amor sobre a base du nha submisión. Con matrimonio ou sen el.”

O trazo maior que caracteriza a personaxe de Rosalía é o seu libérrimo afán de au-
todeterminación (pertence á “compañía de las independientes” mencionada no capítulo 
5 de El caballero....) e a lúcida consciencia da súa marxinalidade a respecto do universo 
social coetáneo: “é mellor riren du nha do que choraren” –di nu nha secuencia. Ora, é un 
personaxe de vulto redondo, con moitos matices, non un clixé feminista espetado no 
filme para impartir doutrina.

Face ás posicións de Rosalía, o Manuel Murguía ten luces e sombras, como non po-
día ser doutro modo nun varón do século XIX, e así o evidencian os seus actos e moitas 
frases que ouvimos na boca del, onde resoan estereotipos entón comúns –p.e., o da “fada 
do lar”. O antagonismo con Ricardo tamén é útil, deste punto de vista, para iluminar os 
rostros da masculinidade coetánea.

Canto á historia de amor, sería pouco aceptábel non respectar a súa localización ma-
drileña, e iso tivo unha vantaxe, no plano das suxestións ou connotacións secundarias: en 
Madrid, definido no filme como “un sepulcro”, emerxe a emancipadora obra literaria de 
Rosalía para se dirixir a un público lonxincuo e macizamente analfabeto. A distancia e as 
dificultades da autora (e, no xeral, da intelectualidade do Rexurdimento) para chegar ao 
seu destinatario fican así en destaque, con reelaboración expresiva do tema “estranxeira 
na súa patria”.

As razóns que levaron Rosalía a Madrid nunca foron determinadas con nitidez. Só 
fica escoller entre as conxecturas posíbeis. Por iso, decidín aproveitar a hipótese du nha 
herdanza familiar, xa desbotada por Bouza-Brei,[31] porque me permitía estabelecer un 
vínculo entre Rosalía e o personaxe de Ricardo, útil para o desenvolvemento do conflito 
amoroso. Ningu nha das outras hipóteses suxeridas polos eruditos me pareceu capaz de 
ofrecer maiores posibilidades narrativas.

El caballero de las botas azules
Do dito sobre Flavio ben se deita que a relación do guión coa novela non pasa por ningún 
tipo de adaptación para o audiovisual. Isto tamén é verdade para El caballero..., aínda que 
neste caso o lector da novela si verá que foron retomadas algunhas tramas, situacións e 
personaxes, certo que con moita liberdade e postas a funcionar no cadro da narrativa que 
ten o relacionamento entre a Rosalía e o Murguía como eixo. 

El caballero... –escrita antes de a autora cumprir os trinta anos– é unha das mellores 
novelas do século XIX español, lamentabelmente menosprezada, como se comproba se 
lermos, aínda hoxe, as páxinas que lle dedican as historias da literatura en castelán. Acha-
mos na novela un supremo exercicio de ironía sobre a sociedade e a cultura da época, 

[31] Vid. Fermín Bouza-Brey Trillo: Artigos rosalianos, p. 93.
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até o extremo de Julio Nombela e Murguía teren escrito que o verdadeiro protagonista 
da novela era o Século.[32] O libro adquire, no universo posmoderno, unha actualidade 
sorprendente e o seu pendor emancipatorio maniféstase con forza singular, escandaloso 
para a época en que foi publicado.

Procurei facer dese exercicio irónico o pano de fondo sobre o cal se desenvolve a 
historia de amor, mais situándoo no mesmo plano que esta, quere dicir, os personaxes 
emprestados de El caballero... habitan o universo diexético, o mundo narrativo de Rosa-
lía e Murguía, de forma que ambos son capaces de dialogar e interactuar felizmente coa 
Duquesa da Gloria.

Este foi outro punto onde algúns lectores do guión manifestaron resistencias. Eu re-
corrín ao exemplo da fita de Möbius, a única superficie existente du nha soa face. Nela, os 
dous lados á partida diferentes (ficción baseada no real e ficción, digamos, “pura”) revé-
lanse o mesmo plano, mais, na verdade, era a miña experiencia como realizador doutros 
filmes o que me daba a seguranza de ser a escolla certa, do punto de vista do espectador. 
Quixen fuxir así de mecanismos distanciadores –diferenzas entre “realidade” e “ficción” 
ou o “real” e o “imaxinario”– que só ían perturbar a eficaz transmisión dos contidos e 
amerar o poder fascinante da narrativa.

Ao mesmo tempo, isto ía ao encontro da crenza, inherente a todo o Rexurdimento, 
nas capacidades da literatura (e, no xeral, da linguaxe) para transformar a sociedade. 
Como pedía o romanticismo de Iena no famoso fragmento 116 da revista Athenæum, 
“tornar a poesía viva e sociábel” e tornar “a vida e a sociedade poéticas”, pór en comuni-
cación a vida e a literatura[33]. Nesa perspectiva, asumín a mínima licenza de achegar os 
contidos de El caballero... (1867) ao mundo social en que se xera a Revolución de 1868, 
popularmente coñecida como “A gloriosa” –vén ao rego a coincidencia de o libro estar 
protagonizado polo Duque de la Gloria–, e a licenza maior de xogar libremente coa cro-
noloxía para facer converxer a trama amorosa coa trama social até un final climático e 
euforizante.

Ese encadramento, con todo, marcaba un límite para outras licenzas: facía imposí-
bel incluír Follas novas, publicado en 1880, dentro da materia narrada, mais si permitía 
omisións, como a da morte da nai de Rosalía, acontecida en 1862, para poder manter vivo 
e funcional o vínculo entre nai e filla no curso do relato (é recorrente a complicidade en-

[32] Vid., respectivamente, Lucía García Vega: “Rosalía de Castro, Manuel Murguía, su hija Aura 
y el contexto revolucionario de 1868”, en Madrygal, nº 15 (2012), p. 73; e Los precursores, A 
Coruña, Latorre e Martínez, 1886, p. 198. Di Nombela na súa recensión de La Época (7 de 
novembro de 1867, p. 4): “toda nuestra época está retratada en El caballero de las botas azules; 
este personaje es el siglo XIX; la autora es la posteridad que le juzga. (...) un libro trascendental, 
un libro que hoy sería apreciado en mucho; pero no tanto como lo apreciar[á]n los que le lean 
en el S. XX.” O texto é accesíbel na hemeroteca dixital da Biblioteca Nacional de España.

[33] Vid. F. Schlegel: Charakteristiken und Kritiken I (1796 1801), ed. Hans Eichner, MünchenPa-
derbornWien, Schöningh, 1967, p. 182. Hai versión portuguesa no libro de João Barrento (ed.) 
Literatura alemã. Textos e contextos (1700 1900), vol. 1 (Lisboa, Presença, 1989, p. 233).
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tre ambas: “miña nai comprenderíame...”). Non precisan xustificación licenzas mínimas 
como o Ruiz Pons chamar “princesa” a Rosalía, cando, na vida real, era o Alexandre Chao 
quen o facía. A renuncia a introducir a “negra sombra” debeuse, entre outras causas, a 
querer afastar o estereotipo simplificador do poema, en liña coa imaxe tradicional da 
cantora, creado pola asociación coa música de Xoán Montes.

Ora, como o Duque de la Gloria deixou o seu lugar, no filme, á Duquesa da Gloria? 
Por un ímpeto feminista naïf? Nada diso. Pilar García Negro[34] mostrou (e ben) a com-
plexidade das estratexias retóricas de Rosalía para facer publicábel, intelixíbel, audíbel e 
aceptábel o seu discurso no contexto patriarcal do S. XIX, contra a sinxeleza e esponta-
neidade topicamente asociadas á visión tradicional da cantora.

Estou convicto de que o feito de El caballero... ter un protagonista masculino forma 
parte das estratexias autorais para tornar os seus textos lexíbeis na sociedade da altura, 
do mesmo modo que Mara é a verdadeira protagonista da novela con título Flavio. Por 
outras palabras: Rosalía viuse obrigada a encarnar o principio subversivo que puña de 
pernas para o ar o universo sociocultural coetáneo (e anticipou, segundo Francisco Ro-
dríguez,[35] a revolta de 1868) na figura dun home e non nu nha muller de modo a contor-
nar a presión da ideoloxía dominante.

Así, na hora de escribir o guión, a mudanza de sexo do protagonista da novela veu 
con total naturalidade ao meu ánimo,[36] porque crin interpretar a intención profunda da 
propia Rosalía. Na verdade, o percurso da Duquesa da Gloria polo universo do guión –
para que “acabe xa esta idade escura do trono e do altar”– querería emular o famoso “un 
espectro percorre a Europa” do Manifesto comunista.

Hoxe non choca case ninguén que aquel principio subversivo a respecto dos valores 
da cultura vixente estea encarnado nu nha personaxe feminina. Iso fálanos do camiño 
andado, un camiño que non tería sido posíbel sen Rosalía e outras revolucionarias do 
XIX e do XX. Porén, de aí non decorre obstáculo ningún, antes ao contrario, para lle con-
ferir un ar andróxino á Duquesa da Gloria e para evocar a figura de George Sand –cara 

[34] Vid., p.e., O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, Santiago, Sotelo Blan-
co, 2010. Tamén, nos libros onde fai análise de textos rosalianos, como Cantares gallegos, 
hoxe. Para unha lectura actualizada de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, Alvare-
llos, 2013) e No tempo de “Follas Novas”. Unha viaxe pola literatura universal (Santiago de 
Compostela, Alvarellos, 2015), ou no “Estudo introdutorio” a El caballero de las botas azules. 
Lieders. Las literatas, ed. Celia Mª Armas García, Santiago, Sotelo Blanco, 2006.

[35] Vid. Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, p. 168. Tamén, en Rosalía de Castro, 
estranxeira na súa patria, p. 225.

[36] Kathleen N. March ten suxerido que o Duque de la Gloria pode ser interpretado como unha 
“forma masculina que la musa camaleónica del prólogo asume dentro de la novela” (De musa 
a literata: el feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro, Sada-A Coruña, Do Castro, 1994, 
p. 237) e que, talvez, a figura podería estar inspirada en George Sand (p. 283).
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a Rosalía[37]– na súa caracterización. Non se trataba de inverter, sen máis, un personaxe 
masculino nu nha personaxe feminina. Tratábase de tornar máis complexa a cuestión do 
xénero. Por iso, a dúbida do señor de Muros no seu primeiro encontro coa Duquesa: “Se 
é vostede unha señora (...) e se é un varón...” ou o que pregunta o Director do Ideal: “¿É 
unha muller disfrazada de home ou un home disfrazado de muller?”

O protagonismo da Duquesa abriu tamén a posibilidade de construír un fecundo 
xogo de relacións entre ela e a personaxe de Rosalía. Non estou a pensar apenas na obvia 
oposición relativa ao espazo: Rosalía mora, escribe e ama no interior da vivenda da súa 
prima Carme, en canto a Duquesa está en movemento continuo, capaz de abrir todas as 
portas, como unha indisciplinadora de almas e un factótum da subversión.

Máis profundamente, a Duquesa pode ser vista como un alter ego de Rosalía e así 
o suxire a secuencia en que, durante a doenza da cantora (eco, no filme, dos seus reais 
problemas de saúde), ela e a Duquesa locen idéntico vestido, alén de varias pasaxes dos 
diálogos, onde se rexistra un movemento de ida e volta entre os trazos caracterizadores 
de ambas, conscientemente marxinais e, en diferente sentido, excepcionais. Ben di a Du-
quesa: “Vostede podería ser a miña voz”. Cando Rosalía replica: “Precisaría saber máis 
sobre a súa señoría”, a Duquesa remata: “Imaxine. Non pode errar.”

Porén, o motivo das “botas azules” presente –e con peso– en toda a novela non sería 
funcional nun filme, onde vemos con moita maior frecuencia a parte superior do corpo 
humano. Foi substituído por un bastón non menos marabilloso (e máis útil, por móbil, na 
interpretación) no meu redeseño da personaxe.

Canto ao Señor de Muros, exemplo no guión do intelectual lúcido e descomprometi-
do que a Duquesa da Gloria perturba repetidamente até o facer participar na Revolución, 
ten no texto de Rosalía o irónico nome de “Señor de la Albuérniga”, pouco adecuado para 
a comunicación audiovisual por incomún (“Albue... que?”). Era preciso trocalo e pasou 
a ser o Señor de Muros, á luz do dito por Catherine Davies sobre o nome do personaxe 
en El caballero...: “Quizáis sexa unha alusión ó Marqués de Muros y Álvarez Albuerne, 
nacido en 1830 na Habana, de pais asturianos, diplomático en 1863 despois de estudiar 
en Madrid, e partícipe da Revolución de 1868.”[38]

Esta mudanza tamén me permitía aproximalo á Galiza, na súa fuga do acoso a que 
o somete a Duquesa, e estabelecer un interesante contrapunto coa radicación madrileña 
da historia de amor entre os protagonistas. O Señor de Muros, dedicado a levantar mu-
ros para defender a súa paz de espírito, é un fabricante de Arcadias, mais, no centro da 
Arcadia, mora sempre a morte –lembremos a tradición pictórica Et in Arcadia ego– e, 

[37] Móstrano o prólogo a La hija del mar (en Obras completas II, ed. Mauro Armiño, p. 16) ou 
unha carta a Murguía sen data, conservada na Deputación da Coruña e accesíbel no “Episto-
lario Rosalía de Castro”, do Consello da Cultura Galega.

[38] Vid. Catherine Davies: Rosalía de Castro no seu tempo, Vigo, Galaxia, 1987, p. 286n. Daba 
menos xeito a outra posíbel inspiración no José María Albuerne de que fala Julio Nombela en 
Impresiones y recuerdos (Madrid, La Última Moda, 1910, t. 2, p. 376).
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por iso, o uso de cores retrocedentes no seu palacio e vestimenta, detalle que non pasou 
ao filme.

O conflito entre a Duquesa e o señor de Muros (cos seus temas conexos: nomeada-
mente, a trama en volta do director do xornal, onde a tradicional venalidade dos medios 
de comunicación fica en evidencia, e o dúo contrastante de policías secretos) permitía 
alimentar toda a trama cómica no sentido estrito do termo ‘comedia’, i.e., non en ton de 
farsa –e o que farsa no filme houber é lexítima decisión e responsabilidade da directora.

En suma, a libre reelaboración dos mundos de Flavio e El caballero... serviu para 
tentar integrar na forma máis eficiente as dúas dimensións maiores da orixinal relectura 
do romanticismo por parte de Rosalía: a paixón (relida á luz do seu feminismo) e a ironía 
(tornada divertimento).

O legado rosaliano
A universalidade da obra de Rosalía foi moitas veces desdeñada, até negada –para a re-
conducir ao ámbito do local, rexional ou folclórico– ou ollada con condescendencia pola 
crítica. Hoxe, o seu valor imperecedoiro xa se tornou incontroverso. Nese legado, as 
feridas que continúan abertas lévannos nu nha dupla e converxente dirección: a causa das 
mulleres e a causa da Galiza no cadro da emancipación humana. Na verdade, Rosalía tiña 
perfecta consciencia da nosa incapacidade para nos asumirmos como país. Por iso, o seu 
contributo á dignificación e á promoción da consciencia da Galiza aínda ten moito para 
andar e dá todo o potencial mobilizador ao feito de Rosalía se ter tornado o símbolo da 
Galiza.

Hai xa algún tempo, nos anos de transición da Ditadura para o sistema político ac-
tual, parecía que o solio da nosa representatividade ía ser ocupado por Castelao. Mais o 
que aconteceu? Castelao permanece unha figura moito incómoda, imposíbel de asimilar 
na medida en que non se confronte con rigor a memoria histórica do franquismo e da 
posguerra e, así, o autor de Sempre en Galiza, ao paso que ían ficando atrás as efemérides 
relevantes, entrou nu nha eclipse parcial (basta lembrar a frecuencia con que era citado 
anos atrás no espazo público), en canto a figura de Rosalía foi sendo sometida a unha 
relectura tan profunda e tan intelixente que lle deu toda a forza du nha memoria viva da 
comunidade.

Velaquí o punto decisivo: calquera evocación du nha figura do pasado –Castelao ou 
Rosalía– é letra morta se non se entrar en diálogo coas significacións máis intensas da 
súa obra, xustamente o que o autor en causa espera e merece. Así, o que podería ser unha 
visibilidade perversa, i.e., acompañada pola monumentalización neutralizadora, polo en-
terramento de Rosalía nu nha imaxe-fetiche, converteuse nu nha forza mobilizadora, que 
se corresponde co papel das mulleres na historia, tantas veces triste, deste noso país.

Con efecto: é tan notábel como innegábel a existencia, entre nós, du nha serie de 
mulleres con moita relevancia, tanto do punto de vista cultural como da emancipación 
feminina. Por que? Éme imposíbel ofrecer unha resposta fundada, mais podo conxec-
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turar a partir dun feito: na sociedade galega, a muller foi sempre o primeiro suxeito do 
traballo e, entón, ese papel tería tamén eco no plano cultural e intelectual. Reparemos en 
que, na Galiza, como dixo Pilar García Negro,[39] non se dan as prácticas de seudonimia 
masculina tan habituais nas escritoras doutras latitudes e mesmo na España. Entre nós, a 
escritoras escriben no seu nome propio.

Conclusión
Calquera revisitación de Rosalía é unha fonte de sorpresas e ocasión para un continuado 
engrandecemento da súa figura. O filme Contou Rosalía quixo dirixirse ao núcleo da ex-
periencia rosaliana e procurar a máxima eficacia á hora de “agarrar” o público, con base 
en tramas de noto poder narrativo e co amor como factor de clímax emocional. A tal fin, 
o guión do filme bebeu na estética narrativa que gustaba a Rosalía (froito da súa lectura 
do romanticismo alemán: Hoffmann, Chamisso),[40] para elaborar unha comedia dramá-
tica, no sentido máis puro da expresión.

Recreando moi libremente os feitos históricos, tentei explorar as dimensións máis 
significativas da personalidade da cantora, apoiándome na verdadeira biograf ía de todos 
os autores: a súa obra. A través dela, conseguiu Rosalía exceder a clausura descrita na fin 
do prólogo da súa primeira novela: “todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo 
que sienten y lo que saben.”[41] A tal desaf ío consagrou Rosalía o seu labor literario.

Case século e medio despois, o equipo que creou Contou Rosalía fixo un contributo 
significativo á cultura galega, ao saber interpretar felizmente a mensaxe da autora, para 
a facer chegar ao público. Por primeira vez, Rosalía vive na pantalla du nha forma en que 
e a comunidade pode coñecela, recoñecela e até ir ao encontro da súa obra so unha luz 
diferente, pois, como Castelao, Rosalía mostra unha rara capacidade de perduración e 
permanece sempre aberta e sempre actual. Para ben da Galiza, Rosalía ficará a brillar no 
curso das xeracións, no curso dos séculos, en canto existir o ser humano.

[39] Vid. “O paradigma autorial de Rosalía de Castro: unha denominación de orixe”, en R. Álvarez 
et al. (coord.): Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 2014, pp. 265-268.

[40] Continúa a ser referencia fundamental o estudo de Carvalho Calero “Contribución ao estudo 
das fontes literarias de Rosalía”, en Sobre lingua e literatura galega, Vigo, Galaxia, 1971, pp. 
9-78. Agora está dispoñíbel on-line, na condición de discurso de ingreso do autor na RAG.

[41] Rosalía de Castro: La hija del mar, en Obras completas II, ed. Mauro Armiño, p. 17.
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A punto de rematar a publicación do tomo IV, as cartas familiares, do monumental epis-
tolario de Murguía cómpre facer unha breve recapitulación sobre o contido do mesmo 
tendo en conta a escasa utilización que se ten feito desta obra. 

Normalmente nos corpus epistolares deste tipo de publicacións  as cartas recibidas 
son a maior parte do contido. No caso do epistolario que nos ocupa Murguía adoitaba 
facer un traballo que consistía en deixar copia das cartas enviadas. Esta circunstancia 
permitiunos reunir máis dun cento de cartas do historiador que completamos con outras 
misivas recuperadas de distintos arquivos familiares.

Ata o momento as cartas que compoñen este epistolario foron utilizadas nomea-
damente como fonte para as biograf ías de Murguía e Rosalía de Castro e como soporte 
de diversas investigacións, sempre como material auxiliar para autorizar outro tipo de 
discursos pero nunca foron empregadas como discurso autónomo. É mágoa porque o 
conxunto das dúas mil cartas debuxa unha imaxe da máis importante rede intelectual 
dunha época crucial da cultura galega, a que transcorre entre a década de 1860 e 1890. 
Murguía non podería acometer a tarefa de escribir a historia de Galicia sen contar coa 
colaboración dunha serie de intelectuais e profesionais, as clases “educadas” do país, que 
estiveron con el; estamos a referirinos a Víctor López Seoane, Manuel Rúa Figueroa e 
Vicente V. Queipo no campo científico; Compañel, A. Chao e Soto Freire, nas artes gráfi-
cas; Paz Novoa no campo docente e xudicial; Puente y Brañas, Rosalía e Pondal na poesía; 
Pérez Ballesteros no folklore, Pérez Villamil e Villamil y Castro na arqueoloxía, Seraf ín 
Avendaño, Brocos ou Juan Sanmartín nas artes plásticas, Antonio de la Iglesia e Martínez 
Salazar no mundo da edición; Vicetto, Barros Sibelo e Carlos R. Fort na historia; Saco y 
Arce, Díaz de Robles na filoloxía, etc, etc.

Entre os máis de 450 correspondentes epistolares de Murguía cabe asignar diferen-
tes roles e xerarquías: abondan os interlocutores que transmiten información, pódense 
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seguir as redes políticas de circulación de favores, as funcións de mediación, o significado 
que os actores lles dan ás súas relacións, a súa economía moral, en definitiva.

Un dato moi importante para valorar o epistolario no seu conxunto como discurso 
autónomo é o uso intensivo da correspondencia publicada. Así, podemos comprobar que 
do total das 1.500 cartas que recibe Murguía ao longo de 67 anos, 430 corresponden ao 
período 1964-1968, case un 30% do total, datas que coinciden coa elaboración e publi-
cación das entregas correspondentes aos dous primeiros tomos da Historia de Galicia, 
impresa nos talleres de Soto Freire en Lugo. Pero aínda hai máis porque esta intensifi-
cación epistolar coincide coa superación do concepto de historia local, enclavada xeo-
graficamente e non necesitada de comunicación a distancia. Polo contrario a historia de 
Murguía, conectada a un concepto transnacional de historia ten que procurar horizontes 
máis amplos e distantes.

De todos os correspondentes epistolares de Murguía ocupa cuantitativamente o 
editor Soto Freire un lugar destacado. É autor dun total de 64 cartas escritas entre 1865-
1868 ás que temos que engadir outras dez que remite a Rosalía. Malia esta singularidade 
consideramos que o perfil intelectual do editor de Lugo que transmiten as cartas non se 
corresponde co importante rol que desempeñou na elaboración do discurso historiográ-
fico de Murguía e da cultura galega en xeral. Para descubrilo e valoralo temos que ler o 
discurso mediador que testemuñan as cartas dirixidas por Soto Freire a un grupo de inte-
lectuais e estudosos da cultura galega aos que pide colaboración para facilitarlla ao autor 
da Historia de Galicia. Deste xeito aquelas cartas nas que apremiaba a Murguía e Rosalía 
para que fixeran as entregas puntualmente, aquelas laios pola ruína económica, que lle 
impedía librar fondos ao matrimonio, quedan mitigados polo traballo e pola capacidade 
de xestión informativa que aporta ao seu autor.

Soto Freire consegue a través de Justo Gayoso a compra dos papeis de Díaz y Ro-
bles de Ferrol polos que lle paga a cantidade de 220 reais á súa viúva; por mediación do 
editor de Lugo Murguía recibirá a lectura correcta da inscrición dunha lápida por parte 
de Genaro Mariñas, de Porto do Son; pola súa influencia Andrés García, de Melide, dá 
información sobre un semicírculo de ouro atopado polos obreiros que abrían a estrada de 
Betanzos a Ourense; grazas a Soto Freire Gregorio Cerdeiras Villamil describe para Mur-
guía todos os monumentos dos arredores de Santa María de Bretona; ao longo de catro 
anos Murguía vai recibir publicacións, libros e revistas editados moitos deles en Francia, 
Alemania e Italia por valor de 4817 reais. Estas peticións van xerar unha rede autónoma 
de axuda que se transmite sempre por vía epistolar.

Sen esta infraestrutura colaboradora que proporciona Soto Freire a Historia de Gali-
cia de Murguía probablemente carecería do rigor e metodoloxía innovadora que acadou. 
No desempeño desta función mediadora móstrase o rol vertebrador que xoga Soto Freire 
como referente dunha empresa de estrutura familiar, como eran a maior parte das radica-
das en Galicia ata os anos vinte do século XX. Este modelo de empresa familiar adoitaba 
recorrer ás suscricións como forma segura de impresión (o exemplo máis significativo 
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sería a Historia de Galicia ou o Diccionario de escritores gallegos de Murguía). Tamén 
procuraba a axuda oficial en Concellos e Deputacións intentando conseguir antes para 
determinadas obras o selo oficial de protexidas e idóneas para o ensino, sempre unha 
fonte de ingresos importante. Tal é o caso da obra tamén de Murguía, La Primera Luz.

Pero a rede comunicativa que como apoio crea Soto Freire tamén nos permite pene-
trar nas complexas e dif íciles relacións entre texto, autor, editor, impresor e lector cando 
son moi poucas as obras na historia editorial galega que permiten documentar o camiño, 
sinuoso, que segue un texto ata que, convertido en libro, atopa co lector axeitado.

Faltos de contratos e outros documentos oficiais serán as cartas a principal fonte 
para saber o número de exemplares impresos, o prezo do libro, as librerías que o distri-
búen. As cartas de Soto Freire, tanto a correspondencia pasiva como a activa, son fonte 
imprescindible para achegarse a unha historia da impresión en Galicia. Como mostra do 
interese e importancia que ten a rede epistolar creada arredor de Soto Freire publicamos 
dúas cartas de Víctor López Seoane que revelan os graves problemas que tivo que en-
frontar o editor para levar a porto a empresa que comezou con Murguía.

De Víctor López Seoane a Soto Freire

Ferrol 6 de mayo de 1867

Muy Sr. mío: Como decía á U. en mis cartas al remitirle las descripciones arqueológica, 
mineralógica, botánica y zoológica para la Historia de Murguía, haríamos cuentas al termi-
narlas; y, como U. como Editor no me habló nada de un asunto para nosotros tan interesante, 
espero que no demorará U. por más tiempo este negocio, lo que en verdad me extraña siendo 
U. una persona tan puntual y activa en todas sus empresas.

De U. atento servidor q.b.s.m.
V. López

   Ferrol 23 de junio 1867

Muy Sr. mío: sin propasarse U. a denuestos que yo no consentiré de ningún modo por 
más que no me admiren en U., voy a contestarle como acostumbro relegando al desprecio 
toda ojarasca.

Entrando en la cuestión le diré: que mi trabajo no tiene precio: que es original científico 
y en él se vierten muchas ideas completamente nuevas. Murguía mal podía escribir de lo que 
no sabe, por lo tanto no es cierto que parte del original esté de su letra, á no ser que le diese 
la vena de copiarlo.

Conservo sus cartas y las de U. y todas demuestran que se me pidió ese trabajo, que lo 
hice atinando “de medio á medio” con los deseos de Murguía, que se me cobraron las entregas 
de esta obra, lo cual no podrá negar ni el repartidor ni las cubiertas en las cuales se lee esta 
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ó parecida receta “Sr. L. Seoane 2 rs.” que se me retiró ahora que dejé de hacerlo, por mas que 
dije a U. continuase mandándolas y se pagarán como hasta aquí. Que se cometió una falta 
grave ó leve en un periódico, y se eludió la satisfacción agregando mil insultos de ambas partes 
(U. y él) que se piden 300 y tantos reales por la tirada aparte de 200 ejemplares y que se cobró 
esto (según U. dice) de otro que no es el interesado, lo que por ilegal y absurdo no hace fé en 
juicio ni fuera de él como diría un escribano.

Considerando (como diría un abogado) que Uds. me han pedido ese trabajo, que lo he 
dado, y agradó en extremo a Uds. y que de él se lucraron con numerosa suscrición (al menos 
así lo han dicho Uds. en letra de molde).

Considerando, que Uds me cobraron sin mi consentimiento y por segunda persona la 
tirada de los 200 ejemplares y en cambio me han regalado inauditos insultos.

Visto (como diría también un abogado) que Uds son unos ingratos (como llevo demos-
trado) y que se lucran del trabajo ajeno sin agradecerlo etc.

He resuelto que U., señor editor, me pague directamente mi original, así como de Mur-
guía recibió mi dinero sin yo saberlo, ó dé orden ó aviso ó como U. quiera al Sr. Murguía para 
así verificarlo, advirtiéndole de paso que deseo saber á como paga U. a este Sr. el pliego, ó sea 
entrega de la obra, no para arreglarme a esto, pues, como yo me hallo en muy distinto caso del 
Sr. Murguía y no solo vivo no de la pluma, sino que por complacer a Uds perdí durante unos 
meses mucho por mi profesión, debo cobrar como debo, atendiendo á la índole de mi trabajo.

He consultado a varios editores de primo cartelo y uno (como todos) admirado de lo 
que pasa por estas ignotas tierras entre autores y editores me dice: “nadie es capaz de tasar el 
trabajo intelectual ó literario-científico que otro hace”….

“Es, sino un deber, al menos un acto de delicadeza, que el Editor de una obra, dé un 
ejemplar de ella á los que en algo han puesto en su redacción o parte literaria. Esto se entiende 
si no se estipuló, pues suele acontecer por regla general que se ponga la condición de que al 
autor o autores se les den tantos o mas ejemplares y si no hay esta condición o sea ninguna, 
repito que por deferencia ó delicadeza se le den unos dos ó tres ejemplares. Mas no es un deber 
de justicia, lo que sí es un deber que en la parte que cada uno ha puesto se le den los pliegos 
llamados de capillas”……………

Ya ve U, que aunque ignoro, como U. dice, muchas cosas, y de cuya duda no me sacó 
U. por que hace mucho que lo sé, no ignoro que estas dudas las deshacen los peritos y que un 
perito y muy perito de la corte  se expresa de este modo, al cual, naturalmente he referido el 
lance.

Que esta delicadeza y deferencia exista con aquellos a quienes se les paga, verdadera-
mente que lo ignoraba; pero, que á los que regalan original, ni delicadeza ni deferencia y si 
por un orden natural se le regalan además de la gratitud los ejemplares que pida, eso sí que 
lo sé hace muchos años. Me lo enseñó la Real Academia de Ciencias de Madrid, cuando sin el 
menor nombre y siendo estudiante de tercer año le remití un trabajo y me hizo edición aparte 
de mayor tamaño y lujo de 200 ejemplares, me tributó mil elogios etc, etc. Pero, ésta era la 
Real Academia en la cual se cobijan muchos de esos seres que Murguía conoce con su punzan-
te dictado de sabio, y, aunque no son editores, son atentos, delicados y sabios! y agradecidos 



como inteligentes, pues tiene U, razón en lo que dice en la suya, estando conforme en que es 
un mal arrojar margaritas á puercos.

Pero, no quiero alargarme mas que ya perdí bastante tiempo. Reflexione U. bien lo que 
hace, que no quiero dar un espectáculo, pero ya que U. provocó el conflicto hay que seguir ade-
lante. Si Uds. tuvieran mas templanza nos hubiéramos entendido. Marcharé luego á Londres 
y París [y] no quisiera dejar esto pendiente. Queda de U. atento servidor q. b. s. m.

V. López

No tendré inconveniente en entenderme con Ud. si lo hace con buenos modales.

Obviamente as reclamacións de Víctor López Seoane pola súa colaboración con Murguía 
está plenamente xustificada se analizamos a correspondencia entre o reclamante e o his-
toriador. En efecto, con data 4 de febreiro de 1865, Víctor L. Seoane accede a colaborar 
na obra de Murguía sempre e cando se cumplan unha serie de condicións:

Siempre que vaya bajo mi nombre todo el tratado de las producciones naturales, accedo por ha-
certe lo que a varios negué y para darte una prueba y no floja de lo mucho que estimo tus talentos, 
pues, ¿no reconoces que entregar el fruto de casi toda mi vida es exigir demasiado?
(Cartas a Murguía I, p. 274)

En cartas posteriores vai presentando o naturalista o seu proxecto especificando o 
número de cuartillas (Cartas a Murguía I, p. 372) que ao final pode reducir, a petición 
de Murguía a 144 (Cartas a Murguía I, p. 345). Por suposto que Víctor López Seoane é 
consciente da valía do seu traballo e da excepcionalidade do mesmo: Nadie sino yo (sin 
jactancia) puede satisfacerte, dille nunha carta de 1865.

A tensa relación que revela esta última carta de López Seoane está, logo, xustificada 
epistolarmente e terá un final non de todo satisfactorio se analizamos a correspondencia 
a tres que xera este problema. Curiosa a forma que toma a carta na segunda parte cando 
adopta a fórmula dos “considerandos” como sutil ameaza de xudicializar o problema. 
Curioso tamén o arcaísmo “pliego de capillas” para referirse ao que hoxe serían as “sepa-
ratas”. En definitiva, unha vez máis, a carta como documento imprescindible e testemuño 
único das relacións entre escritores, editores e intelectuais en Galicia.
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Reproducimos a seguir un artigo de Ricardo Carvalho Calero, dedicatario do próximo 
Día das Letras Galegas, que, con toda probabilidade, é o derradeiro (ou dos últimos) 
que escrebeu. Foi entregue ao profesor Dr. Luís García Soto en Xaneiro de 1990, poucas 
semanas antes de falecer, por tanto. No día 7 dese mes e ano, o escritor recolleu o no-
meamento de Fillo Predilecto concedido polo Concello de Ferrol; no 25 de Marzo falecía, 
en Santiago de Compostela. Para alén desta singularidade, o artigo chama a atención por 
corroborar, máis unha vez, a obsesión rosaliana do autor. Son centos e centos de páxinas 
as dedicadas  -cunha paixón científica e un entusiasmo investigador (á mantenta usamos 
unidos substantivos e adxectivos) que non teñen parangón nos seus coetáneos-  a Rosa-
lía de Castro e á súa obra. Nesta enésima releitura da novela máis extensa e orixinal da 
nosa escritora, Carvalho advirte da carencia, segundo el, dun capítulo no corpo total da 
novela. Cabe aínda engadir máis unha hipótese suxerida do suposto ou real desaxuste 
indicado na composición xeral: deberíase á censura? Ou trátase, simplesmente, dunha 
mostra máis da liberdade compositiva da autora, isto é, da ruptura propositada da lóxica 
narrativa tradicional?

O artigo foi publicado na revista Nova Renascença, no nº 72-73, de Inverno-Prima-
vera de 1999 (ben que publicado en 2001), número dedicado monograficamente ás letras 
galegas (“Homenagem à Galiza”), organizado e coordenado polo profesor Luís García 
Soto, a quen agradecemos a confirmación dos datos apontados supra. Encabeza o seu su-
mario este artigo que aquí recollemos e integran o resto artigos de estudiosos-as galegos 
e portugueses, en número de trinta. 
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Falta um capítulo em El caballero de las botas azules. 
Ricardo Carvalho Calero

O romance El Caballero de las Botas Azules, de Rosalia de Castro, é, entre os da autora, 
aquele que tem suscitado maior interesse por parte da crítica. Os restantes, por muito 
que provoquem a atençom dos especialistas, nom podem ser considerados peças fun-
damentais, nem na bibliografia da autora nem na história da narrativa espanhola do seu 
tempo. El Caballero apresenta traços de engenho e originalidade que conferem a este 
“conto estranho” um posto singular dentro dessa narrativa e dentro da obra da nossa 
escritora em geral. Enquanto, a esses dous respeitos, aqueles outros romances ou novelas 
podem ser estimados supérfluos, a verdade é que El Caballero nom é um texto desne-
cessário ou intranscendente, pois -apesar das suas arbitrariedades ou desleixos, muitas 
vezes voluntários- nom resulta inútil no elenco da produçom rosaliana nem no censo da 
novelística peninsular[1].

Em El Caballero desenha Rosalia umha grande riqueza de tipos femininos, per-
tencentes as classes sociais alta, baixa e média. A maior densidade achamo-la na classe 
alta. Nom só porque a ela se adscreve um maior número de personagens femininas, mas 
tamém porque -se exceptuamos o caso de Mariquita- estas damas que povoam os sa-
lons que visita o Cavaleiro som as que, em conjunto, merecem mais atençom a autora 
e estám em cena um tempo maior. É evidente que Rosalia se compraz em descrevê-las; 
e ainda que as foque numha perspectiva satírica, sublinhando a sua ociosidade e a sua 
frivolidade, retrata-as sempre como dotadas de um grande encanto feminino, de acenos 
mui distinguidos, de brilhante conversaçom e de esplêndida beleza. Assi som nom já 
a marquesinha de Mara-Mari, a condessa Pampa, a crioula Marcelina, que interessam 
especialmente aos fins do presente artigo, mas tamém outras muitas que desempenham 
papéis importantes, como a sem par Casimira, a senhora de Vinca-Rua, ou som fugaz-
mente evocadas, como a duquesa de Rio Ancho, a sem rival Inocencia. Hai tamém velhas 
senhoras sem atractivo, como as ranças Cienfuentes. Mas o tipo de mulher de vinte, 
trinta ou quarenta anos, formosa, elegante e rica é o que caracteriza a corte de amor que 
nos grandes salons do Madrid anterior a Gloriosa bole arredor do misterioso Cavaleiro.

O capítulo XIV do nosso romance começa com as seguintes palavras: 

«- Tres bellas hurís esperan a mi dueño, dijo Zuma al duque cuando le vió llegar.» [2]

Estas hurís (huríes a partir da ediçom de 1911) som a loira crioula Marcelina, poetisa 
cubana, mas descendente de Moctezuma; a marquesinha de Mara-Mari; e a condessa 
Pampa. No baile celebrado em casa desta última, e que se descreve nos capítulos V e VI, 
as três virom por primeira vez o Duque de la Gloria -ou seja o Cavaleiro das Botas Azuis. 
Desejando desvelar o mistério da personalidade deste raro ser, as tres escrevem ao Duque 
citando-o para os respectivos palcos do Teatro Real. Eis os bilhetes que Rosalia nos dá 
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a conhecer sob os rótulos de Epístola I, II e III, e que o Cavaleiro tem abertos perante si 
enquanto o penteia o seu ajuda de cámara. Hai umha IV epístola que nom afecta ao nosso 
assunto.

«Epístola I 

Ojos negros, cabellos negros y rizados, color pálido, alta, delgada, vestido blanco y una 
flor azul en el pecho. Esta noche en el teatro Real, palco principal de la izquierda. - Se 
espera al señor duque para hacerle una advertencia particular que le interesa. 

Epístola II 

En vano he esperado la otra noche que el señor duque se detuviese a mi lado algunos 
momentos mas que los que ha tardado en saludarme de aquella manera que me dejó 
tan confusa... y como tengo grande interés en saber como las mugeres de la aristocracia 
rusa visten de mañana, espero de la amabilidad del señor duque, que para enterarme 
de ello, se digne esta noche pasar a mi palco en el teatro Real, á cuyo favor le quedará 
eternamente agradecida su admiradora

La Condesa Pampa.
Epístola III 

Una hija de la virgen América y ausente de su patria adorada, suplica al duque de la 
Gloria venga a decirle con sus propios labios, cuanto son hermosos los bosques que la 
vieron nacer, cuanto es admirable entre todas su tierra natal. La recompensa de tal favor 
será un afecto entrañable y puro, un agradecimiento eterno, tal como puede sentirlo una 
descendiente del desgraciado e inmortal Motezuma. Teatro Real, palco segundo de la 
derecha». [3]

A única epístola assinada é a da Condessa Pampa, quem é, por sua vez, a única das 
tres damas que tinha cruzado algumhas palavras com o Cavaleiro. A primeira epístola é 
da marquesita ou marquesa [4] de Mara Mari. A terceira, de Marcelina a crioula.

O Cavaleiro das Botas Azuis só responde por escrito a Condessa.  À Marquesa 
envia-lhe umha resposta oral através do criado árabe Zuma. Rosalia esquece dizer-nos 
como responde à loira Marcelina, mas é indubitável que a cita, como as outras duas, para 
o próprio palácio do Duque, porque no capítulo XIV as três concorrem a esse lugar, onde 
Zuma as fai esperar «cada una en su aposento» [5] pola chegada do Duque.

Este dixera a Zuma depois de ler as epístolas:

«Vé esta tarde al palco de la Marquesita de Mara-Mari, y dile, con reserva, que no voy al 
teatro, pero que mi palacio, es una especie de sagrado recinto en donde la recibiré con 
la respetuosa deferencia que se merece». [6]
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À Condessa Pampa envia-lhe, polo mesmo Zuma, a seguinte carta: «Amable conde-
sa, ni me es posible asistir esta noche al teatro, aunque lo siento, ni menos decir como 
visten de mañana las mugeres de la aristocracia rusa, porque siempre las he visto por 
la tarde. Tengo en cambio la fortuna de poseer una magnífica colección de flores tropi-
cales, cuya maravillosa virtud consiste en tornar azules las pupilas negras y las negras, 
azules. La mayor parte de estas flores son venenosas, raras y hermosísimas, pero como 
perderian su belleza y su talisman al salir de mi invernadero, advierto a V., señora, que 
este estará siempre abierto para una dama de tran extraños y delicados gustos como mi 
admiradora la condesa Pampa.

El Duque de la Gloria» [7]

O Cavaleiro envia ainda por Zuma outro bilhete a outra mulher, a bela Casimira[8]. 
Mas este é outro assunto. No entanto, talvez a descuidada Rosalia, com a impressom de 
que o Duque respondera a tres mulheres, comportou-se narrativamente como se aquele 
tivesse respondido as tres citas para o Teatro Real. Confusom em verdade estranha, mas 
o certo é que Marcelina foi citada no palácio, como a Condessa e a Marquesa, pois opor-
tunamente se apresenta ali, como as outras duas. Porém, no texto que possuímos nom 
hai rasto da sua convocatória. 

Como fica dito, no capítulo XIV, a Condessa Pampa, a Marquesita de Mara-Mari e a 
poetisa crioula esperam no palácio do Duque ser recebidas por este, incomunicadas entre 
si e sem notícia cada umha da presença das outras duas. 

O Duque recebe a condessa Pampa, e dialogam demoradamente, com o que concluí 
o mencionado capítulo, e o XV contém o relato da conversa que a continuaçom sustém 
aquele senhor com a Marquesita de Mara-Mari. 

Seguindo esta linha, o capítulo XVI deveria contar-nos a entrevista com Marcelina, 
ou -no seu caso- fazer-nos saber que a descendente de Moctezuma, furiosa por tanto 
esperar, abandonara a residencia do Duque. Mas aos demorados relatos das entrevistas 
com as outras duas damas nom segue, como a estrutura do argumento pede, o relato 
da terceira entrevista, nem explicaçom algumha da sua falta. Sem embargo, Marcelina 
aparece com a Condessa Pampa (e Casimira, mas nom a Marquesita) assistindo a ceia 
no palácio do senhor da Albuérniga que constitui a apoteose final, e beijando as botas 
azuis do Duque, como as suas companheiras, quando este lhes exige essa homenagem [9]. 
Ora, tal penitência nom significa outra cousa que o castigo da frivolidade, do egoísmo e 
da soberba da cubana. E essa penitência, como no caso da Condessa Pampa, tem que ir 
precedida de umha confissom, ou um juízo. Nom hai razom algumha para omitir essa 
cena, quando se nos dam as homólogas relativas às outras duas visitantes do Duque. 
Talvez nom figura entre as humilhadas ou penitentes da ceia no palácio da Albuérniga 
a Marquesinha, porque as recriminaçons do Duque, que causam o desvanecimento da 
dama, som tam fortes que constituem suficiente castigo. O próprio Duque estima-o mui 
cruel [10]. De resto, o feito de que se mencione entre as «escravas» da ceia a Casimira, a 
Condessa e a Crioula, nom significa necessariamente que nom houvesse outras, entre as 



que podia figurar a Marquesinha. A impressom do leitor é mais bem que as escravas som 
em número superior as três que se nomeiam. Numha romancista tam livre de prejuízos 
de verosimilhança e tam dada a licenças humorísticas e fantasias assistemáticas como 
a Rosalia de El Caballero, podemos admitir, em parte por despreocupaçom e em parte 
por propósito de desconcertar o leitor, muitos esquecimentos e mesmo contradiçons de 
detalhe. Som próprios do género de literatura, de tipo em parte romântica e germânica, 
com constantes saídas de plano dos sucessos que constituem a trama, e por outra parte 
com precedentes cervantinos bem acusados. Mas ainda assumindo estes jogos da narra-
dora e a sua decidida intençom de misturar estilos e categorias, a falta de umhas páginas 
em que se consigne a entrevista de Marcelina com o Duque nom está justificada dentro 
do organismo romancístico tal como se desenvolve no nosso caso. Falta realmente um 
capítulo em El Caballero de las Botas Azules. 

Escreveu-no Rosalia e por algum azar nom chegou até nós? Deixou de escrevê-lo 
por inadvertência? No primeiro suposto, como nom hai rastos de que a autora, ou o 
mesmo Murguia, tenham apresentado nalgum momento umha desculpa ou explicaçom 
sobre tal anormalidade? No suposto segundo, que estranha história é a do manuscrito, 
que em nengumha fase da sua redacçom nem a sua impressom admite emenda de umha 
carencia tam ostensível? Vemos que os dous casos se reduzem a um só. Nom se explica 
a anomalia.

Assi que, tenha-o escrito ou nom Rosalia, falta um capítulo em El Caballero de las 
Botas Azules. 

O Duque de la Gloria pertence a um mundo que nom se articula mentalmente se-
gundo um código estável. O resto das personagens comportam-se de acordo com as 
convençons do método da narrativa realista vigente na obra de Fernán Caballero, afora a 
Musa, que pertence ao mundo da fantasia. Mas o Duque sujeita-se arbitrariamente quer 
a um código quer a outro. Nom é umha figura inteiramente fantástica, como a Musa. 
No entanto, a esvaída imagem da sua personalidade no espaço realista apresenta incoe-
rencias e contradiçons impossíveis de reduzir a sistema. É claro que esta falta de coesom 
interna no carácter do Duque forma parte da estrutura da obra, que neste aspecto é umha 
estrutura irregular, indefinida ou inconcreta. Mas a entrevista com Marcelina nom per-
tence a esse plano, senom a aquele em que se desenvolvem as sustidas com a Condessa e 
a Marquesa. Nom hai, pois, justificaçom orgânica algumha para essa lacuna.

Como é indubitável que El Caballero de las Botas Azules é fundamentalmente um 
texto satírico e didáctico de crítica social, indissimuladamente irónico, abundam no ro-
mance os elementos metanarrativos, e a figura do Duque de la Gloria está traçada com 
um desenfado instrumental que o articula e nom o articula assemade no mundo real 
em que actua, como se a autora quigesse desconcertar o leitor, do jeito que o Cavaleiro 
desconcerta as personagens do romance, ou exercitar o humor de propor enigmas que 
nom podem solucionar-se satisfatoriamente porque se trata de esquemas abstractos com 
umha fictícia humanizaçom em que nom é necessária a congruência, e a autora, jogando 
maliciosamente com os leitores ou procurando a cumplicidade dos mesmos perante as 
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personagens da fábula, deixa sem resolver o que nunca foi um verdadeiro problema, se-
nom um andaime maquinal que se retira umha vez usado. 

Mas concluir de aqui que Rosalia omitiu o capítulo de referência em uso da sua libé-
rrima vontade de nom submeter-se a nengumha regra na caracterizaçom do Cavaleiro, 
nom seria umha conclusom correcta, pois o capítulo em questom nom estava chamado 
a acrescentar ou completar a etopeia do Duque, mas, de acordo com os dous que o pre-
cedem, a funcionar, em contacto com eles, como parte do progresso da acçom e prepa-
raçom do epílogo. A carência que assinalamos nom pode, pois, responder a vontade de 
Rosalia, porque  dana o organismo da obra, e nom cumpre finalidade estilística de nen-
gumha classe. Assi que se Rosalia nom o escreveu, por inadvertência ou por negligência 
quase inconcebível, isso seria um grave defeito técnico. Perdido ou nunca escrito, falta 
um capítulo em El Caballero de las Botas Azules [11].

NOTAS
[1] A superioridade de El Caballero sobre o resto da narrativa de Rosalia, superioridade geralmente 

admitida desde Murguia mesmo, nom parece inteiramente isenta de contradiçom, segundo se 
deprende das palavras que transcrevo a seguir: 

«En 1867 publica Rosalía su novela más larga y más ambiciosa, El Caballero de las Botas Azules, 
la mejor para algunos críticos. Carballo Calero no le regatea alabanzas, comparando a la autora con 
Hoffmann y von Chamiso: «É un libro extraordinariamente intelixente, cheo de esprito e de enxeño. 
Pertence de cheo á literatura humorística, i é, ao mesmo tempo, romántico e antirromántico. O seu 
romantismo é xermánico (...) Realismo e idealismo mestúranse n›iste libro, obra de unha intelixencia 
mui madura e testemuño de un esprito mui orixinal» (R. Carballo Calero, «Arredor de Rosalía», en 
Siete ensayos sobre Rosalía, Vigo, ed. Galaxia, 1952). 

«A mí, El Caballero de las Botas Azules me parece la obra más pesada y aburrida de cuantas 
salieron de manos de la autora. La novela va precedida de un prólogo titulado «Un hombre y una 
musa», con un subtítulo igual al de la novela, «cuento extraño», que reproduce un diálogo entre un 
escritor y su musa. Prólogo y novela adolecen del mismo defecto: larguísimos diálogos en los que el 
pensamiento de la autora va y viene, divaga, se pierde en digresiones interminables para concluir en 
lugares comunes, en afirmaciones generales sobre la vanidad del escritor, la estupidez del público, la 
hipocresía de las relaciones humanas, la brutalidad de la masa, etc. La vaguedad comienza y culmina 
en la propia figura del protagonista, el caballero de las botas azules, que no se sabe si es duende, ángel, 
demonio o ser mortal. Este personaje es el hilo que une diferentes cuadros satíricos de la sociedad 
de la época. Rosalía da rienda suelta en esta obra a un espíritu satírico y moralizante que asoma 
también en sus poesías, pero la mezcla del elemento onírico, irreal, con la sátira social no resulta muy 
afortunada. Además, lo que en sus poemas está concentrado y reducido por la medida del verso, se 
diluye y extiende en la novela a través de diálogos que resultan, para el lector medio actual, pesados y 
aburridos. Aparte de esto, la novela resulta muy interesante para conocer la personalidad y la postura 
de Rosalía ante muchas realidades de su época» (Marina Mayoral, «Introducción» en Rosalía de 
Castro. En las orillas del Sar, clásicos Castalia, Madrid, 1978; págs. 24-25). 
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[2] Cito pola primeira ediçom, El Caballero/ de las Botas Azules./ Cuento extraño/ por Rosalía Castro 
de Murguía/ Lugo./ Imprenta de Soto Freire, editor./ Calle de San Pedro, núm. 31/ 1867; reproducida 
en «edición facsimilar» polo «Patronato Rosalía de Castro» en 1989, Vigo, Artes Gráficas Galicia, 
juntamente con La hija del mar; pág. 189. Esta ediçom facsimilar, ademais da portada da príncipe 
que acabo de copiar, insere outra portada que, tal como aparece, só se diferencia da dita príncipe, 
no que se refere ao texto, em que consta de umha linha mais, que precede a Lugo, e que reza 
Segunda edición. Consoante isto, o romance teria sido reeditado no mesmo ano da sua primeira 
saída, o que nom é crível. Será talvez umha portada adventícia anteposta a determinada altura 
a alguns exemplares da primeira tiragem para dar a impressom propagandística de que aquela 
tivera um grande exito de venda?. Só sabemos de umha segunda ediçom de um livro de Rosalia 
em vida da autora: Cantares Gallegos, editado em 1863, saiu de novo a lume em 1872. Nove anos 
depois, portanto. Parece extravagante assumir que El Caballero de las Botas Azules superasse em 
popularidade os Cantares Gallegos até ao extremo de atingir umha segunda ediçom no mesmo ano 
da sua primeira saída. Continuamos a crer, pois, que El Caballero nom foi reeditado até 1911, Obras 
completas/ de / Rosalía de Castro/ IV/ El Caballero/ de / las Botas Azules/ (Cuento extraño)/ Madrid/ 
Librería de los Sucesores de Remando/ Calle del Arenal, 11/ 1911. Na página (2) desta ediçom, 
autorizada por Murguia, le-se: «La primera y, hasta el presente, única edición de esta novela, data del 
año 1867». Mas convém anotar que Francisco Rodríguez, Análise sociolóxica da obra de Rosalia de 
Castro, Vigo, 1988, pág. 241, fala de «unha segunda edición de El Caballero de las Botas Azules que 
se anuncia en 1867 e non ve a luz». Nom fai referencia à sua fonte, nem ao feito de que 1867 é o ano 
da ediçom príncipe, o que mereceria algum comentário. A portada da «segunda edición» que inclui 
a facsímile, seria um anúncio? De todos os jeitos, nom é crível que essa segunda ediçom fosse umha 
realidade, se efectivamente se anunciou. 

[3] Ed. cit., pág. 107.

[4] A marquesita de Mara-Mari é chamada outras vezes marquesa. Se o diminutivo nos induziria a crê-la 
filha ou herdeira de um marques, a segunda designaçom no la apresenta como possuidora do título. O 
Duque chama-a umha vez señorita. Evidentemente, é umha rapaza solteira.

[5] Ed. cit., pág. 189. 

[6] Id., pág. 119.

[7] Id., pág. 117.

[8] Id., pág. 119.

[9] Id., pág. 299.

[10] Id., pág. 209.

[11] O autor deste artigo, em 1985 já se referiu a este problema. Veja-se Estudos e ensaios sobre literatura 
galega, Ediciós do Castro, Sada, 1989; págs. 140 e 142.
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O profesor Anxo Angueira no seu afán 
por revisar e estudar a obra de Rosalía de 
Castro publicou recentemente unha nova 
edición de En las orillas del Sar que vai 
acompañada por un interesante estudo e 
que complementa as anteriores edicións 
de Cantares gallegos (2013) e de Follas 
novas (2016) realizadas polo mesmo 
investigador.

Tradicionalmente o estudo da obra de 
Rosalía facíase por parcelas: por un 
lado a obra galega e por outro a obra en 
castelán; por unha banda a poesía e por 
outra a prosa. Grosso modo, a poesía 
era en galego -pois os libros iniciais 
en castelán non foran transcendentes 
socialmente e se consideraban obra de 
mocidade-, e a prosa en castelán, porque 
o Conto galego era pouco coñecido e 
os destacados prólogos a Cantares e 
a Follas non tiveron durante moito 
tempo vida independente fóra deses 
libros. Nesa situación xeral topamos cun 
problema: a existencia dun importante 
poemario en castelán: En las orillas del 
Sar. Quizais aí está o xermolo da súa 
consideración durante un tempo como 
o poemario da “deserción”, da deserción 
do galego. Pero, pensemos: realmente 
ía ir Rosalía contra si mesma no final 
dos seus días? Ía rebelarse contra o 
que defendeu toda a súa vida? Ela, que 
erguera a bandeira do uso do galego e 
da dignificación de Galicia. Non parece 
lóxico. O que debemos pensar é que 
naquela altura da historia os persoeiros 
galeguistas utilizaban comunmente o 
castelán para defender os intereses de 
Galicia. Rosalía dominaba a expresión 
nos dous idiomas, e nos dous deunos 
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grandes obras. Entra na realidade do 
seu entorno escribir en castelán, tamén 
poesía. Eu creo que non hai desafección 
ningunha por parte da nosa autora, 
que non hai tal deserción, a pesar de 
que a realidade vital deixara conxelada 
a súa creación nesta obra de 1884, un 
poemario en castelán.

Todo iso mudou cos avances na 
investigación rosaliana, e o mesmo que 
agora desfrutamos da consideración 
dunha Rosalía feminista, dunha Rosalía 
activista social e politicamente defensora 
de Galicia, tamén desfrutamos dunha 
Rosalía completa, dunha Rosalía da 
que se analiza conxuntamente toda 
a súa obra, sen muros nin valados. 
Precisamente deste feito, da lectura 
global, derivan esas novas visións. E esa 
lectura completa da súa obra nos leva a 
comprender que en toda ela se defenden 
as mesmas ideas e pertencen ao mesmo 
mundo. En las orillas del Sar, aínda que 
escrita en castelán, presenta o mesmo 
ideario e a mesma estética que Follas 
novas, coas naturais novidades creativas 
dunha autora culta, ao día do que se 
creaba, e coido eu, profundamente 
preocupada pola perfección do seu labor 
como escritora. As novidades métricas 
que a crítica destacou para Orillas xa 
estaban en grande medida en Follas, 
fundamentalmente o feito de prescindir 
con frecuencia da división tradicional do 
poema en estrofas.

A edición de En las orillas del Sar 
preparada por Anxo Angueira é un 
traballo serio, ordenado, prolixo, que 
non deixa detalle sen tratar nin reflexión 

sen facer. Ábrese cun longo “Estudo 
introdutorio” que ocupa 185 páxinas nas 
que vai plasmando a súa investigación. 
Este prólogo vai seguido polos criterios 
de edición, que se basea como é lóxico 
na única publicada en vida da súa 
autora e desbota os poemas engadidos 
por Murguía na edición que preparou 
en 1909 que alteraban a estrutura e 
mesmo o significado da obra en aspectos 
fundamentais. Despois de permitirlle ao 
lector unha lectura cómoda e relaxada 
do texto, sen comentarios nin notas 
que o interrompan, vén un erudito e 
preciso apartado, tamén xeneroso na 
súa extensión, titulado “Fixación, notas e 
comentarios”, no que se condensa o labor 
filolóxico, que completa e complementa 
o interpretativo do prólogo. É un traballo 
realmente exhaustivo e ameno, e sempre 
de fácil consulta se un quixera utilizalo 
poema a poema, ou serie a serie. Péchase 
a edición coa bibliograf ía citada e o 
Índice.

O “Estudo introdutorio” comeza falando 
da xénese da obra e da importancia 
que para ela tivo a relación de Rosalía e 
Murguía con Manuel Barros, padronés 
establecido en Buenos Aires e que 
publicou no seu xornal La Nación 
Española un amplo número de poemas 
que pouco despois formarán parte 
de Orillas. Estúdase detalladamente 
a integración nesta obra de diversos 
poemas publicados anteriormente tamén 
noutros medios, e a súa datación e 
chega á conclusión de que os poemas de 
Orillas se compuxeron maioritariamente 
nos anos 1882 e 1883.
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Tamén destaca a importancia que para 
algunhas imaxes paisaxísticas da obra 
tivo a residencia de Rosalía na casa 
do seu curmán Xosé Hermida Castro 
precisamente neses anos. Son as Torres 
de Hermida, en Lestrobe, punto de 
observación que, segundo o editor, 
xa aparecía no poema “Como chove 
miudiño” de Cantares.

Analiza a seguir as relacións entre o 
sistema literario galego emerxente e 
o español, especialmente a partir de 
1880, ano que o profesor Carballo 
Calero chamou annus mirabilis da nosa 
literatura polas importantes obras que 
entón se publicaron: Follas novas de 
Rosalía, Aires da miña terra de Curros 
Enríquez e Saudades gallegas de Lamas 
Carvajal, que supuxeron a consolidación 
do noso campo literario. É a partir dese 
momento que se vai atender ao criterio 
filolóxico, á lingua de expresión, para 
definir o campo literario pero é unha 
concepción que vai tardar en asentarse. 
O novo sistema literario galego vai 
crear tensións e conflito co campo 
literario español, e ao mesmo tempo 
vai constituír tamén unha marca de 
oposición utilizada polo Rexionalismo 
no terreo político, porque a etapa 
anterior, o Provincialismo, era época de 
práctica bilingüe. Pensa Anxo Angueira 
que a primeira en utilizar este criterio 
filolóxico foi dona Emilia Pardo Bazán 
no seu discurso “La poesía regional 
gallega” de 1885, aínda que utilizándoo 
para situar a creación en galego nun 
plano de inferioridade. Pero o uso 
das dúas linguas polos nosos autores 
seguiría vixente. Quizais debido a ese 
contexto de evolución nas relacións 

literarias, En las orillas del Sar non foi 
ben acollida en ningún dos dous sistemas 
literarios. Entramos, pois, na temática 
da recepción da obra, que tamén analiza 
minuciosamente Angueira.

O problema da suposta decisión de 
Rosalía de non escribir en galego trátase 
con detalle, como corresponde a un 
tema de interese social. Analiza textos e 
circunstancias, e conclúe que non houbo 
tal dimisión na súa opción lingüística, 
senón continuidade de uso de ambos 
idiomas e continuidade de temática 
inspiradora.

A nova estrutura dos poemas -que nesta 
obra derradeira son con frecuencia 
máis longos que en obras anteriores, 
ou se presentan agrupados en series-, 
é o aspecto que marca a evolución 
de Rosalía e a grande novidade desta 
obra para o seu editor. Segundo 
Angueira, Rosalía tivo unha importante 
intervención na disposición dos textos 
para a súa edición e na corrección e 
recomposición estrófica dos que se 
publicaran anteriormente en prensa, 
desmentindo as palabras de Murguía, 
quen afirmou reunir el os textos para 
a súa impresión en Madrid. Insiste o 
editor en que nesta obra Rosalía utiliza 
unha nova fórmula poética: agora escribe 
series, conxuntos longos de poemas, 
series que se independizan claramente 
a nivel tipográfico e sempre teñen un 
nexo semántico. Esta novidade non 
foi marcada, en xeral, polas edicións 
posteriores da obra, salvo algunha 
excepción. Pero agora Anxo Angueira 
dá valor e destaca esta característica 
como a grande novidade compositiva da 
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derradeira obra de Rosalía. Hai tamén 
poemas independentes na obra, poemas 
que non forman parte de series, pero son 
menos numerosos. Este aspecto tamén é 
tratado con todo detalle e profundidade 
analítica. E está ademais en relación 
coa modalización lírica, coa estrutura 
comunicativa, pois as series crean un 
escenario amplo e axeitado para o 
discurso poético.

Tamén hai neste “Estudo introdutorio” 
un apartado dedicado á “cartograf ía” 
da obra, con mapa incluído, que se 
completa no apartado seguinte, “Terra e 
tempo”. Este é en realidade un profundo 
estudo do marco pragmático, do espazo 
e tamén do tempo, aínda que este 
último en menor medida, no que non 
só se analizan detalles moi concretos 
dalgúns poemas -como por exemplo 
se as fiestras que aparecen son as da 
casa da Matanza ou as das Torres de 
Hermida en Lestrobe-, senón que a 
análise transcende ao estudo do valor 
simbólico dese espazo. Son dous os 
espazos f ísicos e poéticos que o Sar une 
na obra: Conxo e Compostela –espazo 
vital, poético e político-, a carón de 
Padrón, Iria, Lestrobe, que tamén ten as 
mesmas referencias. Canto ao tempo, 
destaca o editor que estamos ante un 
tempo terminal, non de adeus nin de 
despedidas, senón de acabamento e de 
desilusión. A morte está moi presente 
na obra. A este tema únese o da carencia 
de fe relixiosa e polo tanto de ningunha 
esperanza na inmortalidade. E tamén se 
une o tema do suicidio. A necesidade de 
xustiza, a emigración, a hipocrisía son 
temáticas de tipo social que aparecen 
na obra. Tamén Galicia como patria 

oprimida. Estuda así mesmo Angueira 
posibles alusións, veladas, de Rosalía a 
outros autores como Emilio Castelar, 
Curros Enríquez, Pondal, Eduardo Chao. 
O feminismo tamén está presente, aínda 
que menos explícito que en Follas novas. 
E tamén vemos un tema moi querido 
pola autora, o da gloria literaria, nunca 
procurada por ela, que aparece, entre 
outros, no poema final da obra como 
pechando unha estrutura circular na súa 
creación que se abriría con Lieders en 
1858, onde xa aparecía o tema: “Jamás ha 
dominado en mi alma la esperanza de la 
gloria, ni he soñado nunca con laureles 
que oprimiesen mi frente”.

No último apartado estuda Angueira 
as renovacións métricas sinaladas na 
obra desde os primeiros comentarios 
que recibiu, percorrendo a bibliograf ía 
a respecto deste tema. A este aspecto 
vai estreitamente unida a consideración, 
por parte dos seus estudosos, de 
Rosalía como unha autora epigonal do 
romanticismo, ou como unha precursora 
de novas tendencias poéticas ou ben xa 
como autora plenamente moderna.

Tanto a personalidade como a obra 
de Rosalía son complexas, dif íciles 
de definir e de encadrar. Séguenos 
encandilando a pesar do paso do tempo, 
e cada vez máis, conforme a imos 
coñecendo mellor. E para iso resulta moi 
positivo este estudo tan pormenorizado 
e completo e esta edición tan coidada, 
preparados por Anxo Angueira, cos 
que seguiremos enriquecéndonos e 
desfrutando de Rosalía e aprendendo 
sobre ela.
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Limiar
Ese gran home das letras galegas, creador e estudoso eximio, que se chamou Ricardo 
Carballo Calero, escríbase como pareza mellor o seu primeiro apelido, morreu o 25 de 
marzo de 1990. Houbo que esperar trinta anos, de inxustiza e vergonza abraiantes, para 
que neste ano 2020 se lle adicase o Día das Letras Galegas. A autora e o autor destas pá-
xinas denunciamos sempre que puidemos, de palabra ou por escrito, o escándalo de estar 
dedicando ano tras ano esa efeméride a persoas que a merecían moito menos, debido a 
razóns que nunca serán xustificadas e que pesarán por sempre nas costas de quen o pro-
vocaron. Na ledicia de estarmos por fin no Ano de Ricardo Carballo Calero, escribimos 
este artigo bibliográfico, que é a terceira homenaxe nosa dedicada á memoria do admira-
do e benquerido Don Ricardo.

O primeiro traballo de ambos dedicado á súa memoria foi escrito pouco tempo 
despois do seu pasamento, para unha homenaxe que foi pensada axiña, pero adiábase 
decote; decidimos publicalo en 1996, co título “Ricardo Carballo Calero na historia do 
rosalianismo. Unha aproximación bibliográfica”[1]. Como é lóxico, comprendía todas as 
obras, libros, artigos, referencias, etc., sobre Rosalía de Castro, concebido a modo dunha 
aportación a un estudo xeral sobre a “Historia do rosalianismo”, que nunca se fixo, e na que 
Carballo Calero resulta, sen lugar a ningunha dúbida, figura senlleira. Agora, tantos anos 
despois de termos feito aquel traballo, e despois de vermos publicado por fin o volume IV 

[1] A. Pociña – A. López, “Ricardo Carballo Calero na historia do rosalianismo. Unha aproximación 
bibliográfica”, Boletín Galego de Literatura 15-16 (1996) 179-191.
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da nosa Bibliograf ía rosaliana[2], e seguirmos preocupados polas novidades que van saíndo 
sobre a vida e a obra de Rosalía, en parte animados por este gran instrumento de investi-
gación que é agora a revista Follas Novas, cremos que resulta de absoluta honestidade e 
necesidade denunciar tantas publicacións que saen sobre a meirande escritora galega sen a 
mínima base bibliográfica, sendo como é unha figura moi investigada, e por veces ousando 
presentar como descubrimentos ou aspectos nunca vistos cousas xa ditas e repetidas, so-
bre todo grazas aos traballos longos de Ricardo Carballo Calero, o primeiro rosalianista de 
todos os tempos, que por veces nin aparece nas bibliograf ías.

No ano 2000, por fin, baixo a dirección de José Luis Rodríguez, editáronse en San-
tiago os dous volumes dos Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, que era a ho-
menaxe para a que escribíramos o traballo anterior. Tratándose dunha obra programada 
como homenaxe á memoria do noso autor, pensamos de novo en escribir algo sobre 
bibliograf ía rosaliana, aspecto do que faláramos tantas veces co mestre. Daquela, presen-
tamos un traballo sobre o que estaba a facerse e publicarse sobre Rosalía nos anos 1991-
1998, xa sen a presenza f ísica de Don Ricardo[3].

Revisamos agora a nosa bibliograf ía rosaliana de Carballo Calero, partindo eviden-
temente do que publicamos con anterioridade, pero por suposto engadindo novas apor-
tacións antes descoñecidas, e diversos comentarios[4].

E non queremos rematar estas verbas limiares sen recordar unha declaración do 
propio Ricardo Carballo Calero sobre a súa inmensa admiración, a súa auténtica paixón 
rosaliana:

Claro que existe pola miña parte unha inclinazón moi marcada à leitura, ao comentário, à investiga-
zón da obra de Rosalia. E isto por duas razóns fundamentais, que comparten seguramente muitos 
galegos. Unha é que realmente teño a obra de Rosalia por unha obra xenial, ou, se se prefere, pola 
obra dun escritor xenial. Rosalia, que non dominava a ortografia castellana, e polo tanto tampouco 
a galega, que entón eran a mesma ortografia castellana un pouco adaptada a certas particularidades 
fonolóxicas do noso idioma, e que non fixo estudos superiores, nen sequer estudos médios, non 
pode explicar-se senón admitindo que havia nela uns xens temperamentais que a condicionavan 
como un escritor de grande xénio. Xénio que lle permite, sobretodo, enfrentar-se à vida cunha 
extraordinária autenticidade. Para min o fundamental de Rosalia é o valor con que explora a vida, 
con que considera o mundo e con que expresa as suas impresóns sobre o mundo. Trate-se do tema 
relixioso ou, se se prefere, do tema da trascendéncia do home, importantísimo en Rosalia; trate-se 
de problemas sociais ou psicolóxicos, en Rosalía non hai superficialidade...

[2] A. López – A. Pocina, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica. Volumen 
IV (1991-2000), Padrón, Fundación Rosalía de Castro, 2017. XXV + 799 pp.

[3] A. Pociña – A. López, “Notas sobre a perviviencia e difusión actuais da obra rosaliana. Edicións e 
traduccións de Rosalía dende 1991 ata 1998”, en J. L. Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo 
Carvalho Calero, Santiago, Parlamento de Galicia e Universidade, 2000, pp. 619-638.

[4] Agradecemos de todo corazón a preocupación e ánimos de María Pilar García Negro para que fixé-
semos este artigo, e por suposto o precioso material que nos proporcionou, cousa que agradecemos 
tamén a Marica Campo. 



ROSALÍA DE CASTRO NAS OBRAS DE RICARDO CARBALLO CALERO. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. 179

No que ten, pois, de xénio universal como escritora, e no que ten de militante galeguista ao seu 
modo e no seu tempo, Rosalia -isto último liga-a dunha maneira extraordinariamentre forte a toda 
a história das organizazóns galegas-, no que ten dunha e doutra cousa, é motivo de admirazón e 
de cariño. E eu, como galego, como escritor e como investigador literário, tiña naturalmente que 
sentir-me extraordinariamente advocado ao estudo da sua obra[5].

Edicións de obras de Rosalía
1 (1963) .- Rosalía de Castro, Cantares gallegos. Introducción y notas de Ricardo Car-

ballo Calero, Salamanca, Anaya, 1963. 145 pp. + 1 f.
2 (1969).- Cantares gallegos. Nova edición do nº anterior.
3 (1973).- Rosalía de Castro. Poesías. Cantares gallegos. Follas novas. En las orillas del 

Sar, Edición preparada pola Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de 
Santiago, Vigo, Patronato Rosalía de Castro, 1973. 403 pp. + l f.

4 (1974).- Rosalía de Castro, Cantares gallegos. Edición de Ricardo Carballo Calero, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 1974. 187 pp. + 2 ff.

5 (1975).- Cantares gallegos. Segunda edición do nº 4.
6 (1976).- Rosalía de Castro. Poesías. Cantares gallegos. Follas novas. En las orillas del 

Sar, Segunda edición do nº 3, sen cambios.
7 (1978).-  Cantares gallegos. Tercera edición do nº 4.                               
8 (1979).- Cantares gallegos. Cuarta edición do nº 4. 
9 (1981).- Cantares gallegos. Quinta edición do nº 4.
10 (1982).- Rosalía de Castro. Poesías. Cantares gallegos. Follas novas. En las orillas 

del Sar, Ao coidado de Ricardo Carballo Calero e Lydia Fontoira Suris. Terceira edición, 
agora revisada, do nº 3, indicando por primeira vez os nomes do editor e da editora.

11 (1982).- Cantares gallegos. Sexta edición do nº 4.
12 (1984).- Cantares gallegos. Séptima edición do nº 4.
13 (1989).- Cantares gallegos. Octava edición do nº 4.
14 (1992).- Rosalía de Castro. Poesías. Cantares gallegos. Follas novas. En las orillas 

del Sar. Cuarta edición do nº 3, coa revisión feita no nº 9.
15 (1998).- Cantares gallegos. Décima edición do nº 4.
16 (2001).- Cantares gallegos. Undécima edición do nº 4.
17 (2008).- Cantares gallegos. Decimotercera edición do nº 4. 
18 (2013).- Cantares gallegos.  Decimocuarta edición do nº 4..

Temos, en total, unha edición de Cantares gallegos, con dúas tiraxes, publicada por Anaya, 
e outra da mesma obra, publicada por Cátedra, que chegou ás catorce edicións, segundo 
indicación explícita da editorial que copiamos (por eso aparece en castelán) na nosa lis-

[5] M. A. Fernán Vello – F. Pillado Mayor, Conversas en Compostela con Carballo Calero, Barcelona, 
Sotelo Blanco Edicións, 1986, pp. 187-188.
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ta[6]; ademais, unha edición de Poesías, que comprende os tres grandes libros de versos en 
galego e en castelán da autora, feita en colaboración con Lydia Fontoira Suris, según se fai 
constar nas dúas derradeiras tiraxes, das catro que tivo este libro, preparado a petición do 
que naquelas datas era o Patronato Rosalía de Castro[7].

Xa que logo, non foi moi copiosa a tarefa de Carballo Calero como editor de Rosalía; 
pero sen dúbida resultou importante. Na nosa edición crítica de Cantares gallegos[8] (1992), 
sinalabamos, a propósito do nº 1: “Esta edición de Carballo, xunto coa do Padroado Rosa-
lía de Castro, feita polo mesmo autor e por Lydia Fontoira Suris, son, ó noso ver, as dúas 
edicións máis serias e coidadas ata o de agora, as dúas teñen unha meirande coherencia 
interna”. 

Da seriedade con que facía Carballo Calero os seus traballos de edición poden dar 
unha boa imaxe dous exemplos, tomados de Cantares gallegos: no primeiro, tocante ó 
verso 48 do cantar 17, as dúas edicións publicadas en vida de Rosalía (Vigo, 1863; Madrid, 
1872) presentaban o texto Dond’ extraña m’alomean, con ese verbo “alomear” que chamou 
a atención dos editores pola súa rareza; Bouza Brey correxiuno en anomean na primeira 
tiraxe da súa edición do Centenario[9] (1963), e Carballo Calero conxecturou alcumean na 
súa do mesmo ano (nº 1). Pero estudos posteriores de Carballo levárono á descuberta da 
existencia de dous verbos alomear no galego de Rosalía, un, procedente do latín adlumina-
re, e outro, presente neste verso, de adnominare, feito que deu a coñecer en moi diversas 
publicacións, recomendando volver á lectura dada polas edicións primeira e segunda de 
Rosalía[10]. 

[6] Non tivemos ocasión de ver a Edición Novena (entre 1990 e 1997) e a Edición Decimosegunda 
(entre 2002 e 2007). Publicadas na moi pestixiosa e difundida colección Letras Hispánicas, despois 
da edición da decimocuarta tiraxe (2013), foi sustituida por Cantares gallegos, Edición de Ana Ro-
dríguez Fischer, Madrid, Ediciones Cátedra, 2015, 284 pp.  

[7] Durante varios anos nos que a autora e o autor deste traballo frecuentabamos a Casa-Museo da 
Matanza, sempre reclamados pola grande amizade que nos unía á insigne guardesa, Maruxa Villa-
nueva, e a súa irmá María, puidemos observar a importante difusión e propaganda desta edición, 
por certo excelente, das Poesías. Poucas veces vimos o libro en venda noutros lugares. No ano 1996, 
probablemente como sustitución nada axeitada, a Fundación Rosalía de Castro publicou o volume 
Rosalía de Castro,  Obra completa; sobre esta edición, sen rigor ecdótico mínimo, escribimos no vol. 
IV da nosa Bibliograf ía rosaliana: “Con el amontonamiento de toda la obra de Rosalía para que quepa 
en un solo volumen, incluso a costa de editar las obras poéticas a dos columnas, esta publicación sig-
nifica un claro retroceso con relación a cualquiera de las ediciones de la Obras completas de nuestra 
autora” (p. 290).   

[8] Rosalía de Castro, Poesía galega completa I Cantares gallegos, edición de Andrés Pociña e Aurora 
López, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 1992.

[9] Rosalía Castro de Murguía, Cantares gallegos, edición do centenario ordenada , prologada e anota-
da por Fermín Bouza Brey, Vigo, Galaxia, 1963.

[10] Cf.e R. Carballo Calero, “Bibliograf ía rosaliana”, Grial 3 núm. 9 (1965) 365-366; “Un verso de Rosalía: 
Donde estraña me alomean”, Cuad. de Est. Gallegos 20 (1965) 124-126; “Alomear en Rosalía”, Cuad. 
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O segundo exemplo atópase no verso 41 do cantar 9, no que a edición de 1872 daba 
o texto, inexplicable, S’elas calente miraran; preocupado pola recuperación dunha lectura 
que dese un sentido xustificable, na edición de 1963 Carballo dicía: “No conozco la voz ca-
lente, que traen todas las ediciones. No creo que sea un arcaísmo por quente, ni un latinis-
mo relacionado con callens que hubiera tomado forma adverbial. Si es adjetivo, tiene que 
referirse a amore, y no hace sentido. Prefiero leer ca lente: ‘Si ellas, que tienen a mi amor 
por feo, lo miraran con lente que supliese su miopía, estarían conformes conmigo en que 
es hermoso’”. A solución era inxeniosa, pero non resultaba moi convincente. En edicións 
posteriores, volve Carballo sobre o verso, e remata con esta outra solución: “Prefiero leer 
cal eu te, con lo que el sentido es perfecto, y explicable la errata”. En efecto, a partir de esa 
conxectura de Carballo, a estrofa de Rosalía queda desta forma: S’elas cal eu te miraran, / 
Meu amore, / Nin toliña me chamaran, / Nin ti me fixeras dore: a intelixente solución dada 
polo gran erudito non só é convincente, senón que ten unha explicación moi clara: era moi 
fácil imaxinar a confusión, na imprenta (onde traballan homes que falan decote castelán), 
de cal eu te por ca-len-te. 

Importante, como dixemos, foi o labor ecdótico de Carballo Calero. E cómpre engadir 
que, no texto de Carballo, primeiro en Edicións Anaya, despois en Edicións Cátedra, pui-
deron ler os Cantares gallegos de Rosalía moitas xentes, entre elas os estudantes do antigo 
Curso preuniversitario, no que, por algúns anos, a lectura desta obra era obrigada. E dire-
mos, para rematar, algo ben sabido: o volume das Poesías publicado polo Padroado Rosalía 
de Castro adoita empregarse como edición de referencia para os tres grandes poemarios 
de Rosalía por parte dos mellores investigadores e investigadoras da obra da nosa autora.

Estudos xerais sobre Rosalía
19 (1952).- “Arredor de Rosalía”, no volume colectivo 7 ensayos sobre Rosalía, Vigo, 

Galaxia, 1952, pp. 17-39. A parte final deste traballo (pp. 34-38) publícase anos despois, 
co título ”As novelas de Rosalía”, en Estudos rosalianos (1979), pp. 195-200.

20 (1955).- Aportaciones a la literatura gallega contemporánea, Madrid, Editorial 
Gredos, 1955. Rosalía é estudada no Cap. I, “Rosalía de Castro”, pp. 15-54.

21 (1955).- Sete poetas galegos. Rosalía de Castro. Eduardo Pondal. Manuel Curros 
Enríquez. Antonio Noriega Varela. Ramón Cabanillas. Luis Amado Carballo. Manuel 
Antonio, Vigo, Editorial Galaxia, 1955. Adícase a Rosalía o Cap. I (pp. 17-39), que vén ser 
o mesmo que o do libro anterior, pero neste novo publicado en lingua galega.

22 (1963).- Historia da literatura galega contemporánea I, Vigo, Galaxia, 1963. A 

de Est. Gallegos 21 (1966) 258-262; “Nota sobre alomear”, Cuad. de Est. Gallegos 22 (1967) 254-258; 
e na nova versión, con algúns retoques e engádegas, en “’Alomear’ en Rosalía”, no libro Sobre lingua e 
literatura galega, Vigo, Editorial Galaxia, 1971, pp. 236-242 (máis tarde, con graf ía lusista, no volume 
Da fala e da escrita, Ourense, Galiza editora, 1983, pp. 95-98.
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parte dedicada a Rosalía (Cap. IV, Rosalía de Castro, pp. 139-228, con Bibliograf ía nas pp. 
529-533) resulta ser, máis que un capítulo dunha Historia xeral da literatura galega, unha 
auténtica monograf ía sobre a vida e a obra da escritora, na que se tratan gran cantidade 
de aspectos, extensamente e con minuciosidade.

23 (1966).- Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea, Barcelona, 
Tip. José Prats Bernadás, 1966. Pequena obriña con fins de difusión; Rosalía aparece nas 
pp. 11-31, do total de 135 páxinas que ten o libriño. 

24 (1975).- Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1975. Nova 
edición do nº 22. A novidade principal afecta á Bibliograf ía (pp. 794-798), sensiblemente 
enriquecida e posta ó día.

25 (1976).- Anónimo, Rosalía de Castro, Vigo, Patronato Rosalía de Castro, 1976, 
42 pp. É unha especie de biograf ía e presentación da poeta, con abundante iconograf ía, 
destinada sobre todo aos visitantes da Casa-Museo de Rosalía en Padrón. Publicado en 
forma de folleto, sen o nome do autor, sabemos que foi escrito por Carballo Calero, pois 
máis tarde aparece incluido no volume Estudos rosalianos (Vigo, Galaxia, 1979).

26 (1979).- Estudos rosalianos. Aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro, 
Vigo, Editorial Galaxia, 1979. 207 pp. Comprende trinta traballos, de contido moi varia-
do, publicados en datas e lugares diversos, en galego e en castelán; neste volume edítanse 
revisados, todos eles en galego.

27 (1981).- Historia da literatura galega contemporánea 1808-1936, Vigo, Galaxia, 
1981. A parte dedicada a Rosalía é igual que a da 2ª edición (nº 24), con algúns engadidos 
na Bibliograf ía.

28 (1982).- Anónimo, Rosalía de Castro, Versións en: Galego, Castellano, Catalá e 
Euskera, Santiago, Edicións do Patronato, 1982. 70 pp. Nova edición do nº 25, engadín-
dolle agora ás versións galega e castelá outras ao catalán e ao euskera.

29 (1984).- Letras galegas, Coruña, Associaçom Galega da Língua, 1984. Contén 
cinco traballos sobre Rosalía, un deles orixinal, cunha interesante análise dos problemas 
de edición do verso quinto do poema “Os manantiales sécanse”, de Follas novas.

30 (1989).- Estudos e ensaios sobre literatura galega, Sada – A Coruña., Ediciós do 
Castro, 1989. Contén once traballos de tema rosaliano, publicados por Carballo Calero 
nos anos 1984, 1995 e 1996: “Congresso rosaliano” (pp. 113-115), “Rosalia, umha rosa de 
cem folhas” (pp. 116-129), “La obra en castellano de Rosalía de Castro” (pp. 130-141), 
“Rosalia bica a tumba do seu pai” (pp. 161-164), “O sexo de Rosalia” (pp. 165-167), “A 
meninha gaiteira e o bom bergantinham” (pp. 175-181), “Problemas de El Caballero de 
las Botas Azules. Os amores do Duque” (pp. 142-148), “Siléncio! Umha nova leitura de 
un texto rosaliano” (pp. 149-156), “A meniña do Pazo de Arretén” (pp. 157-159), “A cólera 
do avó” (pp. 160-161), “Um brinde” (pp. 168-171).

31 (1992).- Umha voz na Galiza. Artigos de xornal (1933-1989), Presentación por 
Carmen Blanco, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1992. Artigos publicados en 
xornais, entre eles seis de tema rosaliano: “Poetisas e poetas” (pp. 72-74), “Lingua e orto-
graf ía de Follas novas (pp. 75-77), “Datas e lugares na historia de Rosalía” (pp. 147-149), 
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“Da vida de Rosalía” (pp. 164-167), “Rosalía e a nosa identidade” (pp. 171-172), “De Rosa-
lía a Castelao” (pp. 208-210).

32 (1997).- Anónimo, Rosalía de Castro, Versións en: Galego, Castellano, Catalá 
e Euskera, Pontevedra, Edicións da Fundación Rosalía de Castro, 1997. 63 pp. Terceira 
edición do libro nº 27.

33 (2010).- María Pilar García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao 
servizo da nación, Bertamiráns, Edicións Laiovento, 2010. Empregamos a segunda edición, 
que reseñamos a continuación.

34 (2019).- María Pilar García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao ser-
vizo da nación, Segunda edición revisada e acrecentada. Santiago de Compostela, Edicións 
Laiovento, 2019. Esta escolma de 48 traballos de Carballo Calero, elixidos con indubitable 
acerto entre as mellores publicacións súas dos anos 1930 a 1987, contén once  de tema ro-
saliano variado. De certo vai converterse nun instrumento importante na futura investiga-
ción sobre Rosalía, aparecendo nunhas circunstancias nas que a bibliograf ía fundamental 
sobre a escritora e a súa obra, abondantísima, pero moi espallada e descoidada, parece ter 
sido esquecida por tanta investigación ocasional e superficial, pero que se atribúe unha 
importancia e unha orixinalidade das que carece por completo. Estes son os traballos rosa-
lianos escolmados: “A sombra negra e o hóspede branco” (pp. 52-55), “Negra sombra” (pp. 
56-62), “Rosalía de Castro e Eduarda Pondal” (pp. 68-74),  “Rosalía en Lugo” (pp. 85-86), 
“Rosalía, actriz” (pp. 100-101), “O mito Rosalía” (pp. 102-104), “Compostela en Rosalía” 
(pp. 105-108), “Problemas biográficos” (pp. 128-141), “Rosalía bica a tumba do seu pai” (pp. 
242-245), “A cólera do avó” (pp. 255-257), “De Rosalía a Castelao” (pp. 258-260) 

De todo este conxunto de certo se podería salientar como aportación fundamental o estu-
do de Rosalía nas diversas edicións da monumental Historia da literatura galega (nos. 22, 
24 e 27), tanto pola amplitude e mestría do tratamento da vida e a obra (galega) da escrito-
ra, como pola multitude de datos que fornece e polos diversos puntos de vista críticos que 
aplica, nesa especie de “sincretismo metodolóxico” que define á crítica literaria de Carballo 
Calero, segundo escribiu moi atinadamente Carmen Blanco[11]; non parece esaxerado dicir 
que a meirande parte dos estudos dedicados a Rosalía a partir do ano 1963 débellen moito 
á Historia de Carballo Calero. Como denuncia ultimamente María Pilar García Negro, 
“esta Historia... é, sen reservas, a base documental de que se serviron absolutamente todas 
cantas outras historias da literatura ou manuais se redixiron con posterioridade, recoñezan 
a débeda ou non, se inspiren deliberadamente nela ou a plaxien sen compaixón”[12]. Enga-
dimos nós que exactamente o mesmo pode dicirse de moitos estudos sobre Rosalía que 
partiron sen dúbida dela.                                             

[11] Carmen Blanco, Carballo Calero: política e cultura, Sada – A Coruña, Ediciós do Castro, 1991, p. 
97.

[12] María Pilar García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, Santiago de 
Compostela, Edicións Laiovento, 2019, p. 21.
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Doutra banda, unha forma moi distinta amosa o folletiño Rosalía de Castro (nos. 25, 
28 e 32), que, ainda que estea pensado como unha simple presentación da escritora, sen 
ningunha caste de alardes de erudición, así e todo amosa un excelente exemplo de como 
se pode facer un tipo de traballo sempre moi necesario, pero non sempre nin ben feito 
nin ben acollido, esto é, o de divulgación cultural: xa que logo, non pode causar sorpresa 
que, ademais das dúas publicacións en folleto bilingüe (nº 25) e cuadrilingüe (nº 228 e 32), 
o profesor Carballo o volvese a publicar como “Introducción a Rosalía” nos seus Estudos 
rosalianos (nº 26); e que Xesús Alonso Montero o inclúa, como texto fundamental sobre 
a escritora, na súa utilísima crestomatía de estudos rosalianos En torno a Rosalía[13], onde 
aparece, na versión castelá, nas páxinas 64-75.

Estudos biográficos
35 (1960).- “Rosalía de Castro y Eduarda Pondal”, Bol. de la Comisión Prov. de Monu-

mentos Hist. y Artísticos de Orense 20 (1959-1960) 117-225. Despois publicado en Estudos 
rosalianos (1979), pp. 43-52; agora tamén en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero... 
(2019), pp. 68-74.

36 (1962).- “Rosalía en Lugo”, Faro de Vigo, 2-IX-62. Sobre a posible residencia de 
Rosalía e Murguía en Lugo, polos anos 1865 a 1868, cando o impresor Soto Freire publica 
obras de ambos. Reeditado en Estudos rosalianos (1979), pp. 69-70, e en García Negro 
(ed.), Ricardo Carvalho Calero... (2019), pp. 85-86.

37 (1963).- “Referencias a Rosalía en cartas de sus contemporáneos”, Cuad. de Est. 
Gallegos 18 (1963) 303-313. Nove textos de cartas enviadas a Murguía ou a Rosalía, impor-
tantes como documentos biográficos; eran propiedade de Juan Naya Pérez, bibliotecario 
da Real Academia Galega no tempo desta publicación. Reeditado en Estudos rosalianos 
(1979), pp. 57-68. 

38 (1973).- “Rosalía, actriz”, Cuad. de Estudios Gallegos 28 (1973) 353-356. Informa-
ción importante tendo en conta o ano da súa publicación, 1973, mais na actualidade moi 
superada. Pode acharse tamén en Estudos rosalianos  (1979), pp. 53-56; e en García Negro 
(ed.), Ricardo Carvalho Calero... (2019), pp. 100-101.

39 (1977).- “Bibliograf ía rosaliá”, La Voz de Galicia, 9-X-77, p. 28. Contén algunhas 
precisións sobre aspectos biográficos de Rosalía de interpretación problemática.

40 (1977).- “Bibliograf ía rosaliana”, Grial 58 (1977) 389-400. Debido a problemas 
biográficos procedentes dun artigo publicado por Dionisio Gamallo Fierros sobre a 
“Negra sombra” (Nordés, 1975, pp. 55-84), Carballo Calero aclara aspectos biográficos 
conflitivos sobre o lugar de nacemento de Rosalía, sobre o seu pai, sobre a súa relación 
co poeta Aurelio Aguirre. Este artigo aparece en Estudos rosalianos (1979), pp. 29-42 
baixo o título “Problemas biográficos”, e co mesmo pasa a García Negro (ed.), Ricardo 

[13] Xesús Alonso Montero, En torno a Rosalía, Madrid, Ediciones Júcar, 1985.
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Carvalho Calero... (2019), pp. 128-141, mais o orixinal de Grial é “Bibliograf ía rosalia-
na”. 

41 (1984).- “Datas e lugares na historia de Rosalía”, La Voz de Galicia, 18-VII-84, 
pp. 3 e 36. A propósito de citas e críticas de afirmacións súas feitas en tempos pasados, 
e referíndose concretamente á data da morte do pai de Rosalía, José Martínez Viojo (no 
ano 1871, segundo documentación consultada e publicada por Carballo Calero), sinala 
o noso investigador que o resultado de longos estudos á procura dun tema determinado 
leva moitas veces a ter que rectificar opinións do pasado: “Ao reeditar un livro, procuro 
poñé-lo ao dia, de forma que a primeira edizón, ou calquer anterior à última, pode conter 
conceitos que logo aparecen rectificados”. Este artigo pode verse con facilidade no volu-
me Umha voz na Galiza. Artigos de xornal... (1992), pp. 147-149. 

42 (1985).-“Rosalía bica a tumba do seu pai”, La Voz de Galicia, 9-VI-85, p. 22. Des-
pois dun longo estudo do apelido Viojo, segundo do pai de Rosalía (nas partidas de de-
función José Martínez y Biojo), sinálase o lugar da súa tumba, no cemiterio de Adina, 
que sen dúbida foi bicada por Rosalía. Artigo reproducido en Estudos e ensaios sobre 
literatura galega (1989), pp. 161-164; tamén en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho 
Calero... (2019), pp. 242-245.

43 (1986),- “A meniña do Pazo de Arretén”, La Voz de Galicia, 12-I-86, p. 24. Co-
mezando por un comentario sobre o libro Rosalía de Ramón Otero Pedrayo, publicado 
o ano anterior (Vigo, Galaxia, 1985), explica Carballo Calero que Rosalía nunca vivíu coa 
súa nai no Pazo da Arretén, como aparece no libro de Otero, que obviamente non é de 
carácter científico. Pode verse tamén en Estudos e ensaios sobre literatura galega (1989), 
pp. 157-159.

44 (186).- “A cólera do avó”, La Voz de Galicia, 23-II-86. Artigo en estreita conexión 
co anterior. A lenda de que don José de Castro Salgado, pai da nai de Rosalía, se encole-
rizou ao saber do parto da súa filla, resulta cronolóxicamente imposíbel: Rosalía naceu o 
24 de febreiro de 1837, don José de Castro morrera o 12 de xaneiro de 1828, daquela nove 
anos antes. Reeditado en Estudos e ensaios sobre literatura galega, pp. 160-161; tamén en 
García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero... (2019), pp. 255-257.

Quen se teña achegado á investigación biográfica sobre Rosalía sabe moi ben o dif ícil 
que resulta traballar neste eido, debido á falta ou á escasez de datos para moitos aspectos 
de interese (por exemplo, sobre a nenez da poeta), ou á presenza de datos contradic-
torios (por exemplo, sobre os múltiples lugares onde viviu, ou sobre as circunstancias 
de edición de poemas soltos). Moitas veces se ten dito que resulta abondo o que queda 
por facer neste campo de pescuda. Sen embargo, se hoxe podemos falar e escribir sobre 
moitos aspectos da vida de Rosalía sen caír en antigos erros, débese en boa parte á teima 
de Carballo Calero, constante ó longo de toda a súa vida, de andar á procura de datos 
novos, ofrecendo sempre noticia moi ben documentada dos seus achádegos, como pode 
verse neses traballos de natureza exclusivamente biográfica, así como en tantos outros de 
horizonte máis amplo.
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Estudos literarios, históricos, sociais
45 (1957).- “Negra sombra”, Galicia emigrante IV núm. 26 (1957) 18-19 y 37. Base 

de moitos estudos posteriores sobre o famoso e debatido poema. Áchase tamén en Sobre 
lingua e literatura galega (1971), pp. 79-84, e en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho 
Calero... (2019), pp. 56-62.

46 (1958).- “Visión de la vida en la lírica de Rosalía de Castro”, Cuad. de Est. Gallegos 
13 (1958) 209-241. Publicado máis tarde, en galego, en Estudos rosalianos, 1979, pp. 101-
132.

47 (1959).- Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía. Discurso de in-
greso na Real Academia Galega lido o día 17 de maio de 1958 seguido da resposta de 
Ramón Otero Pedrayo, Lugo, Ediciones Celta, 1959. 133 pp.

48 (1964).- “Cien años de ‘Cantares Gallegos’”, La Voz de Galicia, 1-I-64, p. 10. Pode 
atoparse tamén en Estudios rosalianos (1979), pp. 78-89.

49 (1971).- “Negra sombra”, en Sobre lingua e literatura galega, Vigo, Editorial Ga-
laxia, 1971, pp. 79-84.

50 (1973),- “O mito de Rosalía”, La Voz de Galicia, 21-I-73. Segundo Carballo Calero, 
“o pobo galego mitificóu a Rosalía, f íxoa símbolo da alma colectiva, rendéulle un culto es-
pontáneo”. Convén evitar os riscos, as consecuencias rexeitabeis, desa mitificación, pero 
tamén estudar científicamente os seus motivos, porque non foi gratuita. Artigo reeditado 
en Estudos rosalianos (1973), pp. 201-203, e en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho 
Calero... (2019), pp. 102-104.

51 (1973).- “Compostela en Rosalía”, Faro de Vigo, 30-V-73. Rosalía é santiaguesa, 
tanto polo seu nacemento como por ter vivido moitos anos nesta cidade; mais este artigo 
non é de intención biográfica, senón literaria, repasando a visión de Compostela que hai 
na poesía da nosa autora. Artigo reeditado en Estudos rosalianos (1973), pp. 145-147, e 
en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero... (2019), pp. 105-108.

52 (1974).- Carballo Calero, R, - Marco López, A., “Cantares gallegos”, Gran Enciclo-
pedia Gallega, vol. V (1974), p. 3.

53 (1980).- “Poetisas e poetas”, La Voz de Galicia, 16-X-80, p. 24.
54 (1981).- “A poética de Follas Novas”, en Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester, 

Salamanca, Biblioteca de la Caja de Ahorros, 1981, pp. 397-407. (Editado tamén na re-
vista Nuevo Hispanismo 1 (1982) 2-38; e máis tarde, con graf ía lusista, no volume Letras 
galegas, Coruña, 1984, pp. 143-152).

55 (1981).- “Sobre el sentido de las innovaciones métricas de Rosalía de Castro”, Re-
vista 1616 4 (1981) 45-52 (Tamén foi publicado en portugués, no Boletim de Filologia de 
Lisboa 28 (1983) 305-316; e en galego, no libro Letras galegas, 1984, pp. 153-160).

56 (1984).- “O sexo de Rosalía”, El Correo Gallego, 29-V-84, p. 22.
57 (1984).- “A meninha gaiteira e o bom bergantinhám”, en Rosalia viva, especial de 

A nosa terra, Vigo, 1984, pp. 41-44.
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58 (1985).- “Congresso Rosaliano 1985”, Estudos e ensaios sobre literatura galega 
(1989), pp. 113-115. Discurso inaugural do “Congreso Internacional de estudios sobre 
Rosalía de Castro e o seu tempo”, organizado pola Universidade de Santiago de Compos-
tela, días 15-20 de xullo de 1985. De modo extraño, o discurso de Carballo Calero, que era 
Presidente do Congreso en representación da Universidade convocante, non se publicou 
nas Actas, nas que en cambio aparecen o do Reitor, Carlos Pajares, e o do Presidente do 
Consello da Cultura Galega, Ramón Piñeiro. Trátase dun fermoso saúdo aos congresistas 
procedentes de todo o mundo, onde Rosalía ten gañado xustificado prestixio de escri-
tora universal. Nos cen anos transcorridos dende o seu pasamento en 1885, en palabras 
de Carballo Calero “Rosalia foi submetida a análises que corroboram a sua riqueza de 
contido. Rosalia, poeta romântico; Rosalia, escritor realista; Rosalia, modernista; Rosa-
lia, existencialista; Rosalia, à luz de Marx; Rosalia, à luz de Freud; Rosalia, a través do 
prisma da estilística; Rosalia, a través do prisma da semiologia; Rosalia, como realidade 
antropológica; Rosalia, como realidade familiar; os contornos geográficos, os contornos 
económicos, os contornos políticos de Rosalia...” De todo eso vai tratar de novo o Con-
greso, centrándose especialmente nas catro grandes obras de Rosalía, que seguen a ser 
as que escolleu Murguía en 1909 para a súa edición das Obras completas da súa muller, 
segundo o noso autor: “Dous livros galegos, Cantares e Folhas; dous livros castelhanos:  
En las Orillas del Sar e El Caballero de las Botas azules”; mais tampouco vai ser rexeitado 
o tratamento das obras menos significativas de Rosalia. Sen dúbida temos un discurso 
importante, que alguén condenou ao silencio, pero que cómpre recuperar. 

59 (1985).- “El Duque de la Gloria”, La Voz de Galicia, 2-VIII-85, p. 3. Presentación 
moi interesante, non só de valor divulgativo, da novela El Caballero de las Botas Azu-
les (1867). Igual que fixo Murguía, pensa Carballo Calero que nos poemarios Cantares, 
Follas e Orillas, xunto coa novela El Caballero, “se compéndia a produzón esencial, a 
produzón relevante da escritora”.

60 (1985).- “El legado de Rosalía”, no especial do xornal El País adicado ó Centenario 
do pasamento da escritora, 16-VII-1985, pp. 2-3.

61 (1985).- “La obra castellana de Rosalía”, en Cursos Superiores de Verano en Ga-
licia. Año 1985. Universidad Internacional del Atlántico, Santiago, Fundación Alfredo 
Brañas, 1986, pp. 17-30.

62 (1985).- “Nucleos significativos do legado de Rosalia”, no volume colectivo Rosa-
lía de Castro. Unha obra non asumida, A Coruña, Edicións Xistral, 1985, pp. 11-28.

63 (1985).- “Rosalía e a nosa identidade”, La Voz de Galicia, 9-XI-85, p. 3. A idea 
fundamental deste artigo, escrito co motivo do Centenario da morte de Rosalía, é que 
“Rosalía foi a fedatária da identidade de Galiza nos tempos modernos”. Fundamentalmen-
te grazas ás dúas colecións de versos en galego: “Cantares Gallegos registra a nosa auten-
ticidade. Follas Novas é o noso título para transcender as nosas fronteiras”. Recollido no 
libro Umha voz na Galiza. Artigos de xornal..., cit., pp. 171-172.

64 (1986).- “Rosalia, umha rosa de cem folhas”, presentado como Ponencia do “Con-
greso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo” na primeira sesión 
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plenaria (15 de xullo de 1985), e publicado nas Actas, Santiago de Compostela, 1986, vol. 
II, pp. 77-87.

65 (1986).- “De Rosalía a Castelao”, La Voz de Galicia, 15-I-86, p. 18. O recén rema-
tado ano 1985 foi o centenario da morte de Rosalía, o recén comezado 1986 é o centena-
rio do nacemento de Castelao: ambos “constitúen unha diarquía no corazón dos galegos”. 
Carballo Calero advirte sobre utilizacións políticas miserentas das figuras, obviamente 
políticas, de ambos. Reeditado en Umha voz na Galiza. Artigos de xornal..., cit., pp. 209-
210; tamén en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho Calero... (2019), pp. 258-260. 

A simple lectura dos títulos amosa a diversidade dos aspectos de natureza literaria estu-
dados por Carballo Calero. Se tivésemos que elixir un que servise de mostra do rigor e 
minuciosidade que poñía o ilustre profesor na súa investigación, probablemente colle-
ríamos o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega. Era un traballo do que Don 
Ricardo sentíase moi satisfeito: estas son as declaracións que encol do mesmo lles fixo 
a Fernán-Vello e Pillado Mayor, nas Conversas en Compostela con Carballo Calero[14]: 
“É unha data curiosa esa do 17 de Maio, na que ingreso na Academia: é hoxe o Día das 
Letras Galegas. Pero entón non o era, e ninguén se acordava de que o 17 de Maio Rosalía 
firma a dedicatória de Cantares Gallegos, de xeito que é pura casualidade, todo o sim-
bólica que se quera supór, se temos un espírito un pouco supersticioso ou máxico (...) E 
fixen ese discurso, “Contribución ao estudo das fontes literárias de Rosalia”; do que hai 
duas edizóns: hai a edizón aparte, que se publicou en Lugo pola Editorial Celta, e depois 
ese livro, sen os prolegómenos de circunstáncias, incluiu-se nun tomo de Galáxia titula-
do Sobre língua e literatura galega. Eu teño un livro, tamén publicado por Galaxia, que 
se chama Estudos rosalianos, e algun día, se é que se fai algunha vez unha nova edizón, 
procurarei que se inclua este estudo, que é o mais extenso dos dedicados a Rosalia”.

Non lle faltaban razóns a Ricardo Carballo Calero para se sentir contento desta obra. 
E de feito parece dif ícil poder prescindir do seu coñecemento e da súa consulta cando 
se pretende facer algún traballo que pague a pena sobre a obra, en verso ou en prosa, de 
Rosalía, ou sobre a súa cultura literaria, aspecto a propósito do que nos últimos tempos é 
frecuente ter que lermos verdadeiros disparates. 

Estudos sobre as linguas de Rosalía
66 (1965).- “Bibliograf ía rosaliana”, Grial 3 núm. 9 (1965) 365-366. Sobre o verbo 

alomear en Cantares gallegos.
67 (1965).- “Un verso de Rosalía: ‘Donde estraña me alomean’”, Cuad. de Est. Galle-

gos 20 (1965) 124-126.
68 (1966).- “Alomear en Rosalía”, Cuad. de Est. Gallegos 21 (1966) 258-262.

[14] Op. cit., pp. 144-145.



ROSALÍA DE CASTRO NAS OBRAS DE RICARDO CARBALLO CALERO. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO. 189

69 (1967).- “Comparación de un fragmento conservado de un poema de Rosalía con 
el texto impreso en 1909”, Cuad. de Est. Gallegos 22 (1967) 251-254. Reeditado en Estudos 
rosalianos (1979), pp. 148-151.

70 (1968).- “Nota sobre alomear”, Cuad. de Est. Gallegos 22 (1967) 254-256.
71 (1971).- “’Alomear’ en Rosalía”, en Sobre lingua e literatura galega, Vigo, Editorial 

Galaxia, 1971, pp. 236-242. Versión ampliada, con nova documentación, dos nos. 66, 67, 
68 e 70. A preocupación de Carballo Calero por esta palabra, sen dúbida fundamental 
para unha mellor edición de Cantares gallegos, queda demostrada por unha nova publi-
cación, anos despois, deste traballo, con graf ía lusista (“’Alomear’ em Rosalia”), no libro 
Da fala e da escrita, Ourense, Galiza editora, 1983, pp. 95-98.

72 (1971).- “O sufixo -bile en Rosalía de Castro”, en Sobre lingua e literatura galega, 
Vigo, Editorial Galaxia, 1971, pp. 243-254.

73 (1972).- Particularidades morfológicas del lenguaje de Rosalía de Castro, Santia-
go de Compostela, Universidad, 1972. 74 pp.

74 (1980).- “Escritos de hai un século”, La Voz de Galicia, 24-VI-80, p. 3. O ano 1980 
resulta ser o centenario de tres obras fundamentais no Rexurdimento da literatura gale-
ga, Follas novas de Rosalía, Aires da miña terra de Curros, Saudades gallegas de Lamas; 
na ortograf ía adoptada, as tres obras empregan os usos da ortograf ía castelán daquela 
vixente, sen intento de procurar unha autonomía ortografica, que acarrea problemas di-
versos. En cambio, no mesmo ano, Marcial Valladares, na novela Majina intenta resolver 
dun xeito máis autónomo o problema da ortograf ía galega

75 (1980).- “Lingua e ortograf ía de ‘Follas Novas’”, La Voz de Galicia, 31-XII-80, p. 
37.

76 (1983).- “A língua literária galega em 1880”, en Da fala e da escrita, Ourense, Ga-
liza editora, 1983, pp. 60-65.

77 (1985).- “Rosalía, estructura binárica”, La Voz de Galicia, 19-V-85, p. 3. Autora 
de poesía obxectiva e subxectiva, manifestando tanto efusión sentimental como profun-
didade intelectual, cultivando verso e prosa, escribindo en castelán e en galego, opina 
Carballo Calero que “Rosalia é un sistema binário, unha estructura contrastiva”. Hai que 
interpretar como é debido as suas contrariedades. Onde se manifesta máis esta esencial 
realidade rosaliana é na súa lingua, “un continuum galego-castellano” ... “nunca é puro 
castellano nen puro galego”. Exemplos de usos lingüísticos de escritora. 

Sen ser fundamental este aspecto na investigación rosaliana de Carballo Calero, empo-
riso deixou algún traballo de obrigada consulta, como pode ser o que leva o nº 73, Par-
ticularidades morfológicas del lenguaje de Rosalía de Castro, onde se estudian aspectos 
morfolóxicos tan interesantes como son o plural dos nomes en -l e en -n, as solucións dos 
sufixos -bile, -tate, -tute, diversos problemas da flexión verbal, etc. 

Resulta moi curioso subliñar que ata nun eido da investigación aparentemente tan 
aséptico como podería semellar o dos estudios lingüísticos, o noso autor deixa transpa-
rentar ese fondo galeguismo militante que anima sobre todo os seus estudios literarios; 
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é un elemento a ter moi presente, e que subliñou Carmen Blanco: “Con respecto a esta 
especial atención ao elemento lingüístico cómpre sinalar que en Carballo pesa sobre todo 
unha intencionalidade galeguista: chegar a un maior coñecemento da lingua marxina-
da”[15].

Influencias en Rosalía e de Rosalía
78 (1935).- “Rosalía, Curros e Juan Ramón”, Nós 136 (1935) 76. Unha das primeiras 

aportancións sobre a pervivencia poética de Rosalía, tema que sempre preocupará a Car-
ballo Calero, publicada cando tiña somente 25 anos de idade.

79 (1949).- Fernando Cadaval, “El motivo del clavo en la literatura española. La in-
fluencia de Rosalía en Antonio y Manuel Machado”, La Noche Supl. do Sábado núm. 5, 
12-XI-1949, p. 4. Atópase tamén no libro Estudos rosalianos (1979), pp. 141-143, onde 
leva o título abreviado “O motivo do cravo”.

80 (1957).- “La sombra negra y el huésped blanco”, Vida Gallega núm. 728 (1957) 
68. Comparación da sombra negra de Rosalía co “whiter host” da poeta americana  Emily 
Dickinson (1830-1886). En galego, “A sombra negra e o hospede branco”, publícase en 
Estudos rosalianos (1979), pp. 178-180; tamén en García Negro (ed.), Ricardo Carvalho 
Calero... (2019), pp. 52-56.

81 (1957).- “Rosalía y otros”,  Cuad. de Est. Gallegos  12  (1957) 196-212. Sobre as 
influencias en Rosalía de Bécquer, Campoamor, Selgas e Murguía.

82 (1963).- “Jasmín, Rosalía y Juan Ramón”, Faro de Vigo, 6-II-63, p. 12. Reeditado en 
Estudos rosalianos (1979), pp. 176-177.

83 (1964).- “Machado desde Rosalía”, Insula 212-213 (1964) 12. Publicado máis tar-
de, en galego, en Estudos rosalianos, 1979, pp. 181-184.

84 (1970).- “Escolios Valleinclanescos”, Cuad. de Est. Gallegos 25 (1970) 89-100. Im-
portante análise sobre a opinión de Valle-Inclán con relación á persoa e á obra de Rosalía.

85 (1985).- “Un mestre de Rosalía: Antonio de Trueba”, Espacios 1 (1985) 17. 

Xa recordamos anteriormente o traballo máis trascendental neste campo temático, a 
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía (nº 47), do ano 1959, que foi o 
magnífico Discurso de ingreso de Ricardo Carballo Calero na Real Academia Galega. 
Vivir para ver!

Queremos suliñar o feito de que a notiña publicada por Carballo na Revista Nós no 
ano 1935, cando só tiña vintecinco de idade, ocupábase por primeira vez dun tema, o de 
Rosalía en Juan Ramón, que tocarían máis tarde moitos investigadores; o mesmo debe 
dicirse da data temperá (1949) en que trata por primeira vez o tema, logo sempre reco-
rrente na investigación, de Rosalía e Machado; e non hai que esquecer que, dentro dese 

[15] En Carballo Calero: política e cultura, cit., o. 98.
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gran coñecemento da literatura mundial que tiña Don Ricardo, foi tamén o primeiro en 
suliñar o paralelismo entre as vidas e as obras da galega Rosalía de Castro e da súa estrita 
contemporánea a poeta americana Emily Dickinson, un tema que despois había dar lugar 
a varias páxinas de estudosas e estudosos de Rosalía.

Versos de Carballo Calero dedicados a Rosalía
86 (1934).- “Madrigal a Rosalía”, en O silenzo axionllado, 1934.
87 (1958).- “Rosalía”, en Lar (Revista do Hospital Galego de Buenos Aires) 1958; 

recollido despois no poemario Salterio de Fingoy, Vigo, Salnés, 1961, p. 16.

É cousa sabida que Rosalía de Castro se converte moi axiña en tema inspirador de multi-
tude de poetas, cousa que sucede xa en vida da escritora, polo menos dende o ano 1857, 
en que Aurelio Aguirre lle dedica un soneto en castelán; e no ámbito da poesía galega 
dende 1874, ano no que Valentín Lamas Carvajal publica o poema titulado “Á Rola de 
Galicia Rosalía Castro de Murguía”, no libro Espiñas, follas e froles. Ramiño primeiro (Ou-
rense, 1874); dende entón, e especialmente a partir do seu pasamento, o tema “Rosalía” 
vai ser capital na poesía galega ata os nosos días, contándose por centos os poemas, e ata 
as prosas, a ela dedicados, como pode comprobarse ao longo dos catro volumes da nosa 
Bibliograf ía rosaliana[16].

Non faltou Carballo Calero a esta chamada poética: hai polo menos dous poemas 
seus a Rosalía, o primeiro de data moi temperá (1935). Damos o texto completo, se-
guindo a edición de Xesús Alonso Montero na interesante escolma Coroa poética para 
Rosalía de Castro[17]:

Madrigal a Rosalía

A ti, sombra perdida, esprito pervagante,
que entre néboas de alén andas errante.
A ti, clara voz morta, ollos feridos,
pazo esquecido, outono
lonjano, chúvia

[16] A. López – A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990). 
Volumen I (1837-1940), La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1991;  Rosalía de Castro. Do-
cumentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990). Volumen II (1941-1984), La Coruña, Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza, 1991.    Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía 
crítica (1837-1990). Volumen III (1985-1990). La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1993; 
Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica. Volumen IV (1991-2000), Padrón, 
Fundación Rosalía de Castro, 2017.

[17] Xesús Alonso Montero (ed.), Coroa poética para Rosalía de Castro, Prólogo, escolma e notas de 
X.A. M., Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1986.
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aceda de lecer, sibila
chorosa; a ti, que tes
o corazón de lua traspasado,
nas mans tremor de maina bris que ri,
as fazulas aradas pola dor
-oh estadea de bágoas sen fin-
e na fronte un fantasma aluarado:
a ti,
de min,
aos pes, 
a flor
dun siléncio ajoellado[18].

Rosalía

Foches unha mociña, viva chama,
que se queimóu no lume decotío.
Como a Brunilda, arrodeóute un valo
de herdados fogos, língoas de outro esprito.

Ningún Sigfrido liberóute. Virxe,
a ti mesma alumeácheste Sigfrido.
E saíches da Islandia do teu sono,
pra unha Worms sen coroa e sen marido.

Pura, no teu castelo solitario
ollache o ceo, enxergache o abismo,
veados os retratos familiares,
as cartas sen abrir, pechos os libros.

Como unha nube, pois, como unha brétema,
como un arcanxo ou como un asubío,
chegóu a ti o Segredo, unha aza branca
e outra moura. Dixécheslle: “Benvido”.

Ninguén cho presentóu. Ti o percuraches.
O que dos outros tiñas deprendido,
esquecido ficóu. Só xa o diálogo
co enigmático Hóspede sostido[19].

      

[18] Alonso Montero sinala en  nota a este poema: “Teño en conta a ed. de “O silencio ajoellado”, en “Preté-
rito imperfeito”, Ediciós do Castro, 1980” (Coroa poética..., cit., p. 146).

[19] Texto collido de Ricardo Carballo Calero, Salterio de Fingoy, Vigo, Salnés, 1961, p. 76.
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A boa acollida que tiveron e teñen estes dous poemas nas escolmas de poesías adi-
cadas a Rosalía confirma o seu valor: os dous aparecen na xa recordada Coroa poética 
para Rosalía de Castro, disposta por Xesús Alonso Montero co gallo do Centenario do 
pasamento de Rosalía[20], e no “Cancioneiro rosaliano” incluido na Antologia poética de 
Rosalía editada ese mesmo ano en Portugal por Ernesto Guerra da Cal[21]; o “Madrigal 
a Rosalía” encóntrase só en Rosalía viva, especial de A nosa terra[22]; tamén na “Corona 
poética en honor de Rosalía”, publicada pola revista Peña Labra, de Santander[23], igual-
mente con motivo do Centenario.

Publicacións de tema vario  
88 (1959).- “Rosalía en Italia. Un texto crítico de 1885”, Cuad. de Est. Gallegos 14 

(1958) 349-353. Presentación, moi documentada, do texto orixinal italiano da crítica de 
En las orillas del Sar publicado por S.P.M. en La Rassegna Nazionale de Florencia, en 
1885. Como nota Carballo, era habitual a referencia a este texto, pero case sempre por 
persoas que non o tiñan visto. Este artigo é publicado unha vez máis en Estudos rosalia-
nos (1979), pp. 166-170, en versión galega.

89 (1964).- F. C., “Bibliograf ía rosaliana”, Grial II núm. 3 (1964) 119-121. Crítica moi 
pormenorizada de dous libros que tratan sobre Rosalía, o de José Antonio Balbontín, 
Three Spanish Poets (Londres, 1961) e o de Elvira Martín, Tres mujeres gallegas del siglo 
XIX (Barcelona, 1962); non é unha mera reseña, senón que aporta datos e comentarios 
interesantes. O artículo vai asinado F. C., con toda probabilidade por F(ernando) C(ada-
val), pseudónimo de Carballo Calero; en todo caso é segura a súa autoría, pois máis tarde 
atópase no libro Estudos rosalianos, 1979, pp. 85-89.

90 (1964).- “Bibliograf ía rosaliana”, Grial II núm. 4 (1964) 257-260. Comentario 
pormenorizado dun traballo sobre Rosalía publicado por Bouza Brey en Cuadernos de 
Estudios Gallegos 18 (1963) 255-302. Pode verse tamén en Estudos rosalianos (1979), pp. 
89-96. 

91 (1968).- “Nótulas rosalianas”, Cuad. de Est. Gallegos 23 (1968) 120-124. Danse 
a coñecer algúns documentos rosalianos pertencentes a Juan Naya Pérez. Reeditado en 
Estudos rosalianos (1979), pp. 152-159.

92 (1973).- Anónimo, “Unha tesis francesa sobre Rosalía”, Grial 11 núm. 40 (1973) 
258. Noticia da tese de doutoramento de Claude Henri Poullain, sobre Rosalía e a súa 

[20] O “Madrigal a Rosalía” nas pp. 67-68, o titulado “Rosalía” nas pp. 95-96.

[21] Rosalia de Castro, Antologia poética. Cancioneiro rosaliano, Visey, Guimarães Editores, 1985, pp. 
245-247. 

[22] AA. VV., Rosalía viva, especial de A nosa terra, Vigo, 1984, p. 38.

[23] Peña Labra. Pliegos de Poesía,  55, verán de 1985, p. 3.
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obra poética, presentada na Universidade de Montpellier. O texto non aparece asinado, 
pero nós damos por case seguro que é da autoría de Carballo Calero.

93 (1978).- C., “Rosalía de Castro en catalán”, Grial 16 núm. 61 (1978) 382-383. Re-
cupéranse dous fragmentos de Rosalía en versións catalás publicadas na revista barcelo-
nesa Luz, no ano 1898. Cremos que non hai dúbida sobre a autoría de Carballo para este 
traballiño, asinado só cun “C.”. De feito, foi reeditado en Estudos rosalianos (1979), pp. 
163-165.

94 (1981).- “Un certo feminismo”, La Voz de Galicia, 12-XII-81. Comentario ao li-
bro de Teresa Barro, Cartas a Rosalía (Sada - A Coruña, Ediciós do Castro, 1981). Pode 
atoparse agora sen dificultade no libro Letras galegas (Coruña, Associaçom Galega da 
Língua, 1984), pp. 171-173.

95 (1982).- “Rosalía e Freud”, La Voz de Galicia, 15-I-1982. Crítica dura dun traballo 
publicado por Robert G. Havard en 1974, “Image and persona in Rosalía de Castro’s En 
las orillas del Sar”. Áchase tamén en Letras galegas, pp. 167-169.

É seguro que faltan moitas páxinas nesta rápida “Bibliograf ía rosaliana” de Ricardo Car-
ballo Calero, mais o motivo desta recolleita nosa non era tanto a procura dunha biblio-
graf ía exhaustiva, senón amosar ata que punto o gran erudito ferrolán vai unido de xeito 
inexcusable ao estudo científico e ao coñecemento público da máis grande escritora de 
Galicia. Este labor de Ricardo Carballo Calero pódese comprender só como o resultado 
dese fondo amor pola escritora, que sinalamos ao comezo destas páxinas por medio das 
palabras do propio autor[24].

[24] Unha noticia e unha crítica pormenorizadas da maior parte dos traballos recollidos neste artigo 
pode atoparse no lugar que lles corresponde nos catro volumes da nosa Bibliograf ía rosaliana.
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Marica Campo

Carballo Calero 
na Ofrenda Lírica

A Ofrenda Lírica á nena María Isabel Ra-
món Algarra no día da súa Primeira Co-
munión  xa foi citada varias veces, entre 
outros, polo profesor Alonso Montero, 
quen recibiu un exemplar deste opúsculo 
de mans do propio Ben Cho Shey, pai da 
comungante. Tendo en conta que a tiraxe 
da edición, datada o 29 de maio de 1955, 
non venal e numerada, foi de 200 exem-
plares, seguramente non son moitas as 
persoas que posúen esta pequena xoia. 

Na miña casa hai un, agasallo da ami-
zade de Xosé Ramón e  Fernández-Oxea 
a Eugenio Campo Mourelo, pai de quen 
isto escribe. Alén das panxoliñas de cada 
Nadal, enviáballe as publicacións que 
ía facendo, cordialmente dedicadas. A 
amizade, que comezara en 1935, cando 
o ourensán chegara a Lugo como Inspec-
tor de Ensino Primario, había durar até o 
pasamento de Campo, en 1967. No Dia-
rio, aínda inédito,  de Ben Cho Shey, hai 
20 páxinas nas que fala da casa do Val do 
Mao onde el e a súa dona Isabel Algarra 
sempre eran ben acollidos, chegando a 
gardar alí os mobles cando en 1937 foi 
desterrado a Cáceres. Ao seu amigo re-
f írese con palabras tan xenerosas como as 
que seguen: “Uxio é un home providencial 
nesta terra: actua de menciñeiro, de nota-
rio, de escolante e igual pon unhas inyec-
ciós como redacta un contrato de venda. 
Bo a carta cabal, honrado como poucos, 
a sua concencia estreita procúralle escrú-
pulos que a outros lles parecen nimieda-
des. A xente abusa da sua bondade e non 
dispón de tempo para ren”. Descúlpeseme 
esta referencia persoal que, en todo caso, 
pon de relevo a bonhomía de quen lle de-
dica tales gabanzas ao meu proxenitor.
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Os dez sonetos que constitúen a ofrenda lírica están asinados por Xosé María Álva-
rez Blázquez, Fermín Bouza-Brey, Ramón Cabanillas, R. Carballo Calero, Augusto Casas, 
José Díaz Jácome, A. Gómez Ledo, Ángel Johán, R. Otero Pedrayo e Victoriano Taibo, un 
elenco certamente privilexiado.

Descoñezo cantos destes poemas foron de novo impresos para maior coñecemento 
da obra dos seus autores. Cónstame que, polo menos entre os dedicatarios do Día das 
Letras Galegas, hai algúns  reeditados.

Esa é a razón pola que traio a estas páxinas o texto de Ricardo Carballo Calero. Non 
sei se a historia se repite ou se xa antes alguén o achegou a un número menos restrinxido 
de lectores.

Un anxo loiro de ollos como espranzas
na porta do aquén peta. A súa zanfona
aniñada no colo, tanxe, dona
das breas orceladas de arelanzas.

Un anxo loiro de froridas trenzas...
Mensaxeiro do alén, escuma e tona
da eviterna nenez cuia outa sona
á nenez fuxidía dá triganzas.

Hóspede que do ceo veu a terra,
embaixador das azas aos veus brancos,
ergue o seu canto enxebre á enxebre boca

n-onde hoxe o ceo de onde il ven se enterra
cando unha terra atinxe os ceos francos,
nube xa leve o que era grave roca.

Fingoy, 10 Febreiro 1955

Estamos diante dun poema de ocasión que, malia todo, é moito máis que un trámite 
para cumprir co amigo. O autor proxecta nos catorce versos boa parte das súas constan-
tes poéticas: A reflexión existencial e o motivo  do anxo, con toda a súa simboloxía,  no 
que atinxe ao contido. O hilozoísmo, as imaxes audaces e o léxico requintado, se repara-
mos en aspectos formais.

Anjo de terra é de 1950 e, como explica Pilar Pallarés no limiar á antoloxía Fillo de 
Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero), neste libro, ao igual que en Poemas pendu-
rados dun cabelo (1952), “o poeta parte da crenza simbolista en que a imposibilidade de 
gozar do Aquén está causada polo feito de ter -noutro tempo, noutro lugar- sido morador 
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dunha ‘Cidade dos Anjos’ da que -como o albatros de Baudelaire- foi expulso. Anxo caí-
do, arrandea-se decote entre a saudade da patria perdida, do ‘azul’, e o apelo do ‘verdor’ 
terrenal.”

Poemas pendurados dun cabelo (1952) iníciase cunha alusión a Damocles, mais o 
cabelo non é da crina dun cabalo, senón de anxo. Non hai espada a pendurar del, senón o 
espírito que o fai soñar co azul. Porén, fica a imposibilidade humana de coñecer o xeito de 
chegar a un outro mundo  situado alén dos sentidos. Adivíñase, talvez, malia que lonxe, o 
mito da caverna. Un paraíso que perdemos outrora porque nos separa del a materia que 
tira de nós e, na procura da beleza, pretende inutilmente achegárselle.

Do mesmo xeito no “Rondel do anjo do paraíso” (Salterio de Fingoi, 1961)  vemos ao 
da espada flamíxera obedecendo a orde de Deus, a expulsar ao home do Edén, mais sen 
odio cara a este, cualificando o ben e o mal de misteriosa invención. 

Xa en 1934, no poema “O sexo do anjo”, do libro O silencio ajoellado, apostrofa a 
estes entes, ora ao que brande espada de fogo, ora ao da Anunciación; quer ao arcanxo 
Miguel, quer ao anxo da garda; tamén ao da morte. Apostrófaos a lles preguntar, non sen 
humor e ironía, cal é o seu sexo.

Semella que a miúdo, malia a súa condición de espíritos, imaxínaos coma paxaros.  
En “Caza de anxos” son obxectivo dun arqueiro nocturno. Caen coma folerpas e os pas-
tores atoparanos, pola mañá,  entre as xestas, mollados polo orballo. O que cualifica de 
“asañado cazador taciturno” -a propia voz poética- afúndese nas tebras. 

Esta confrontación continua entre o anxo de ceo e o anxo de terra, o azul e o verde, 
vén ser como o contrapunto da melodía da vida. Á fin o autor sempre se sentirá anxo de 
terra, imposibilitado para desfrutar do aquén que por veces o seduce,  por mor do pe-
cado orixinal. Isto fica ben resumido nun verso de Futuro Condicional (1961-1980): “Un 
leopardo eu son que lese a Bíblia”.

Así mesmo, no poema dedicado ao seu coetáneo Álvaro Cunqueiro (apenas 14 me-
ses separaban os seus nacementos), sinala as coincidencias que os unen, non poucas, 
mais acaba cualificando ao escritor mindoniense de fillo de Lilith, a primeira esposa de 
Adán, anterior á mazá por tanto, non lastrado pola culpa. De aí a súa capacidade para 
escribir desde a maxia da inocencia. Outros, entre os que se inclúe, son fillos de Eva, 
amargados pola idea de pecado.

Malia todas as referencias bíblicas -por veces asociadas a outros mitos clásicos-, o 
autor está máis aliñado cos teólogos modernos que coa teoría tradicional do pecado de 
orixe e o mito de Adán e Eva. Semella que o entende como a propia natureza humana, 
impotente para dar o salto á vida de Deus. O anxo sería o emisario portador da corda para 
saír do pozo da propia condición.

Na  metade dos sonetos da  Ofrenda lírica hai anxos. Boa parte dos recordatorios, 
a aquela altura, levaban a imaxe do ser alado, xa conducindo a un pequeno ou pequena 
cara ao Neno Xesús, xa repartindo o pan eucarístico ou portando o copón.

 O anxo de Carballo Calero, a tanxer unha zanfona, semella tirado dun pórtico ro-
mánico. O orcelo, que atopa o seu espazo natural na pedra, orcela os ventos acompaña-
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dos de auga e neve porque, lonxe da súa condición vexetal, deveu en arelanza. É o men-
saxeiro do alén que nunca perderá a inocencia,  instalado na eviterna nenez, na nenez que 
ten comezo mais non terá fin. E o poeta olla cara atrás a infancia efémera con desánimo. 
Porén, o anxo virá coa misión de facer que a terra alcance o ceo a poñerlle ás aos veos 
brancos da comungante. A que era, segundo as palabras do autor, grave roca, convértese 
en nube leve. O milagre do regreso ao azul é posíbel.



Xosé Lois García Rosalía

Publicado no poemario: “No imo do tempo”. Toxosoutos (2007).

“Rosa das rosas e Fror das frores
Dona das donas Señor das sennores”
CANTIGAS DE SANTA MARÍA

Abrente e señora do Nordés
Rosa
     lía
         no amencer
                              a melodía
detida no branco
                             e no lila.

Voz de clareira e semente
entretece 
               florece
na Dona
               Rosa
                        Flor
                              e Señora
vermella luz
             para as amantes
definindo o alén da auga
fuxindo
              no silencio
                               das maos.
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Ollos porticados
                             sen ver o Sar
en fiestra negra
                            O mar
pesadelos de
                       dor/na
 pousada
                a beiramar.

Lírica
           Rosa
                    alisa o litoral
no péndulo do ollar.

Maio
          arrecendendo
                       espertando
dun lento abraio.

Palabra desleída
sílaba a sílaba
posuíndo á dama que soña
coa primavera 
                          da Matría.

Nosa Flor
                 Dona
                          E Señor.

Rosa 
          do     
                  astro

Rosal
          no
                  mastro

ROSALÍA
          de
                 CASTRO.



Xosé Luís Méndez Ferrín

Aberración ética e 
límite nas letras. 
O conto de 
Arlandier e Liesa

Na memoria de
Carlos Martínez Barbeito

Nunha franxa indecisa entre o noso Tres-
centos e o noso Catrocentos situamos 
dous grandes vultos poéticos, orixinarios 
ambos deste Padrón que é vila literaria 
onde as haxa. Un é Macías o Namorado; 
outro, Juan Rodríguez del Padrón ou de 
la Cámara. Citaremos este segundo, pola 
breve, como Cámara. Macías é un dos 
derradeiros poetas medievais en lingua 
galega. Cámara, o primeiro escritor de 
Galicia que non quixo usar da súa lingua 
aínda que lle renxían verbas como dona 
por “dueña” e trabar por “morder”. Mise-
rias da castrapización que sobrevive aínda 
en Galicia! Cámara é coma o condestable 
don Pedro de Portugal 

Hai un Macías trobador real e un 
Macías fabricado en lenda. O real escribiu 
uns versos nos que se presenta el mesmo 
como un can doente. Existe unha tradi-
ción que, atrevidamente, fai remontar o 
tópico até o provenzal Peire Vidal, tan ben 
iluminado por Darío Xohán Cabana. Can 
rabioso é cousa brava / do seu señor sei 
que traba. Concorre en Macías a rareza 
de ser o só poeta galego capaz de intro-
ducir nos seus versos un treito en arameo. 
Co cal, alpeira moito, e mesmo funda, as 
relacións, que aínda existen, entre Her-
bón e o universo cultural semítico. Ou 
polo menos diso nos fala Henry R. Lang.

Disque Macías foi asasinado polo 
marido da súa amiga, co cal pasou a se 
converter en mártir reverenciado e pro-
totipo do amor adulterino, ou fino amor 
que Gaston Paris batizou a principios do 
século XX como “Amour Courtois”.
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Macías foi un Tristán que non dou atopado o seu Wagner, segundo comenta Val-
buena Prat, sempre tan xeneroso e galeguista. E ben, o relato de morte de Macías aparece 
moito na literatura. De primeiras xa na obra de Cámara, e logo nas letras casteláns do seu 
chamado Século de Ouro e no romanticismo. Resalta a figura de Macías nun romance e 
nun drama de Mariano José de Larra. 

Antes falei do can doente na poesía de Macías. Semella que o seu viciño e admirador 
Cámara o imita un pouco, a non ser que fosen ambos ventar o tema no lobo de Peire 
Vidal. Escribe uns versos terribeis, Cámara, que sorprenderon o sabio liberal-conser-
vador Marcelino Menéndez y Pelayo. Di Cámara (ou Padrón), facéndose o can por mor 
dos amores desgrazados, agora en castelán con algunha reminiscencia que nos fai chei-
rar o angazo: Ham, ham: huid, que rabio... Martínez Barbeito mirou nestes versos unha 
amósega da tendencia galega á licantropía que el mesmo, basándose no formoso caso de 
Allariz, levou á novela.

Pero nin Macías, nin Cámara, nin Peire Vidal foron para nada lobishomes. Sexa ver-
dade ou fábula padronesa moi estendida, Cámara peregrinou a Xerusalén (non a Com-
postela) e terminou (por desencontro de amores máis ou menos corteses) de frade en 
Herbón, no val de Iria a un lado. É bárbaro de ver que Cámara viaxou (e se instruíu) como 
criado do cardeal Xohán de Cervantes e que Miguel de Cervantes, moitos anos despois, 
había facer o propio ao servizo do non menos cardeal Acquaviva. Nada hai de cervantino, 
tamén sería boa, na obra narrativa de Cámara ou Padrón... Fragmentos de mitoloxema 
configuran un mosaico no retrato de Cámara. El plantaría a primeira palmeira no con-
vento de Herbón e introduciría alí en Carcacía os pementos minúsculos. Palmeiras e 
pementos procedían, coma o arameo de Macías, de Palestina e Siria.

Pasados moitos anos (anos coma area) Ramón Otero Pedrayo, exiliado na súa propia 
terra, escribiu unha densa novela sobre a vida de Xohán Rodríguez do Padrón ou da Cá-
mara:  Las palmas del convento (1941). Podemos evocar os tempos de Cámara e Macías 
lendo as páxinas da novela de don Ramón nas arruínas de Santa Mariña d’Ozo en Cam-
bados ou ben na aula capitular do convento de Oseira, que imita en pedra un palmeiral. 
Mercedes a Fernández Rei polas enfilacións arcaicas. 

Cámara, alén de poeta presente en todos os cancioneiros casteláns do século XV, foi 
un prosista, nesta mesma lingua: abundancial e con tendencia moi acentuada ao relato 
fantástico relacionado co romance de Cabalaría. Escribiu varias obras, mais considera-
remos apenas unha delas; extraordinaria: Siervo libre de amor. En realidade, imos sacar 
agora á vista unha “noveliña” que aparece dentro desta obra e que ten como título o 
seguinte: “Historia de los amantes Ardanlier e Liesa”. Tense dito que Cámara segue, nes-
te texto sorprendente, o camiño marcado pola Fiammeta de Bocaccio. Se cadra Xohán 
Rodríguez da Cámara, debera ser considerado como un autor distinto a todos os seus 
contemporáneos e, en certos aspectos, sen antecedentes coñecidos: único. Veleiquí o 
relato actualizado en galego.



XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN
204

Ardanlier, fillo do rei Croes de Mondoya, amaba moito Liesa, filla do señor 
de Lira. Ela sentía “ardor venéreo” por el, que fuxiu levándoa consigo un día co 
bater de asas dos primeiros galos. Foxen cargados cun tesouro e acompaña-
dos por Baudin, escravo de Liesa, e mais polo aio de Ardanlier, de nome Lami-
doras. Alí os van, vestidos de Damasco, saias de Borgoña. Ostentan bastidores 
coa divisa LEULEY DE BLANEY broslada con letras de puntas sangrantes.

Tempo atrás. Ardanlier fora requestado de amores na corte do rei de Fran-
za pola infanta Irena. Ardanlier amaba Liesa, pero amou tamén Irena. Esta man-
dou obrar un cadeado de ouro e pedraría. Entregoulle a chave do cadeado 
a Ardanlier. Pediulle así ser ela a súa prisioneira até que o señor da chave a 
librase. Con consentimento de Liesa, Ardanlier e Irena coñecéronse, e a infanta 
recibiu franca dádiva de desexada paz.

Partidos con licenza de Irena, outorgada esta con dificultade, Ardanlier e 
Liesa correron as catro partes do mundo e visitaron a corte do Emperador. Fo-
ron dar finalmente á terra de Iria, que é onda o Océano e na aba dunha monta-
ña desesperada. Por alí está a alta Cristalyna, que garda a vieira de albo cristal. 
Trátase da cidade de Venera que xace nos fins da pequena Franza, chamada 
Galicia, que é o cuarto reino do rei de España. Aló acougaron Ardanlier e Liesa. 

Xeométricos sotís construíron para eles un pazo secreto onde se amar e 
se ocultar. Pero velaí que Croes de Mondoya vagaba polo mundo, furioso, en 
procura do seu fillo amadísimo. Foi este rei vivir a Venera e facía cazata a unha 
legua do pazo escusado dos amadores. E viu no bosco tres cans coas bocas 
ensangrentadas co sangue dun animal salvaxe Dayne, que é gamo, o cal Ar-
danlier matara. Ardanlier traguía o animal á garupa, por iso o cabalo dáballe 
couces ao ar. O rei, cos seus, seguiu o rastro dos cans e foi dar co lugar se-
creto. Alí estaban Liesa e Lamidoras, o aio, que, ao miraren o rei Croes, caíron 
de xeonllos. O rei de Mondoya encolerizouse. Díxolle a Liesa: Treidora, que me 
roubaches o meu fillo único e me fixeches viúvo del. Esgrimiu Coes a espada 
contra Liesa, que choraba e suplicaba piedade. Piedade, porque eu levo un 
neto voso nas entrañas,  dicíalle Liesa ao rei Croes. El acúsaa de lle levar o fillo 
lonxe del, a aquelas grotas  e aquelas concavidades.

Non sexas carniceiro do teu propio sangue, dille Liesa. O infamado coa 
espada atravésalle o corpo a Liesa polo meo da criatura, furioso porque Ardan-
lier o trocase por ela. Logo xa lle esixe ao aio Lamidoras que lle leve Ardanlier 
a Venera onda el. E, vendo que a punta da espada sobresae da outra parte 
do corpo de Liesa, tinta en sangue, deixa estar alí a arma, na abertura da forte 
chaga. Croes e a súa compañía, a todo galopar, vanse pola montaña.

E chega Ardanlier co gamo Dayne. Ao ver Liesa traspasada, cae sen sen-
tido. Logo acorda e faille o pranto á morta. Lamidoras é ameazado de morte 
por Ardanlier, pero o aio vaille contando a verdade do crime. Ardanlier non vai a 
Venera e escribe dúas cartas. Unha para a filla do rei de Franza, Irena, que La-
midoras deberá levarlle xunto coa chave preciosa daquel cadeado da prisión 
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de amor, cinto de castidade, cárcere de amor. Na epístola dille a Irena: sé libre: 
Lamidoras contarache a sorte do teu carcereiro. E conclúe: cando termine esta 
carta o sangue será verquido. Chámalle desexada a Irena e confesa que sem-
pre ardeu de “intrínseco” amor por ela. Logo Ardanlier escribiu máis unha carta: 
para o rei de Hungría e Emperador a fin deste ser sabedor do acontecido.

Xa Ardanlier se bota contra o corpo de Liesa e mete contra o seu pro-
pio corazón a punta da delgada espada que sobresaía. Entregou con grande 
queixa o seu espírito. Están os dous amantes mortos e unidos pola espada. 
Daquela céibanse os cabalos da casa, as aves deixan as alcándaras e os 
cans arrodean os corpos. Berros do aio, rinchos, ouveos, esgutíos, aletexos 
das aves: o mundo pensou de fenecer.

Lamidoras pon as misteriosas empresas dos amantes ao revés coa espa-
da tinta en sangue no medio. Chama por Baudin e, nun mes, estaban en París, 
vila maior á que chegaron nas festas do 1º de maio. Pero ao saberen os princi-
pais o caso das mortes, cesaron as celebracións. Irena arríncase o cabelo de 
ouro e arrabuña a face. Fai o pranto por Ardanlier e por Liesa: o triángulo. 

Irena promete fundar un convento de donas ao servizo de Vesta, e mais 
ir ao pazo soterrado e convertelo en sepulcro e templo en honor dos dous 
amadores. A compaña de mulleres enloitadas e Irena estarían gardando os 
sartegos até morreren. Irena pediulle a Baudin que lle amosase o camiño ao 
lugar onde foran as mortes. Lamidoras parte entón cara Coloña, en procura 
do emperador. Entrégalle a este a epístola ou breve que Ardanlier lle escribira 
antes de se tirar a vida. 

Fóra de si, o Emperador rachou as tres coroas e o cetro. Esgazou as ves-
tes. Eloxiou con elocuencia os méritos de Ardanlier, quen tanto o axudara contra 
o mau rei de Poloña, e que outros servizos lle prestara. Tinxiu de preto a aguia 
imperial, póndoa coma ela é hoxe, que antes ardía en flamas. O emperador 
escríbelle a Croes de Mondoya un pregón de infamia e de inimizade. Decláralle 
a Croes a guerra a morte por todo o Imperio. 

Regresa por mar Lamidoras, con moitos perigos nos que se inclúe o se 
Sirte e Carida, que incomodara Ulieses. Moitas veces foi cercado das terríbeis 
ondas. Até que chegou ao seguro porto de Morgadán, hoxe en día chamado 
Padrón e ao secreto pazo no que hoxe é a rocha de Padrón. Alí está Irena coas 
súas donas de escura librea. Están no templo de Vesta, que é a Castidade, e 
da súa contraria a Deusa de amores. A infanta Irena ordenada de obrar dúas 
sepulturas, feitas de catro virtuosas pedras, para os corpos gloriosos dos 
amadores. Puxo ali unhas armas coa onza en campo anil ou azul, que son as 
de Lira. E mailas armas de Mondoya. Na esquerda, puxo os misteriosos tres 
bastidores, dos cales saía un escrito en termos de sabedoría das estrelas e 
dos astros en honor de Ardanlier e de Liesa, os dous amadores. Na primeira 
sepultura foi depositado Ardanlier e nun retrete adxunto, o foi Lamidoras cando 
lle chegou a hora. A segunda sepultura foi para Liesa e, no túnel que conducía 
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ao sartego de Liesa, enterraron Irena. Entón o pazo foi encantado. Ninguén que 
non fose leal amador podería pasar alén dos albergues fúnebres de Lamidoras 
e Irena. Os graus de amador eran outorgados polo firme padrón. Ninguén 
podía atinxir nin a primeira nin a segunda sepultura, e chegaban reis, príncipes 
e donas de Asia, de África, de Europa. Viñan en proba de aventura máis só 
tristura e afán levaban ao non lograren triunfar no paso. 

Transcorridos moitos anos, presentouse aló Macías, o cal nacera nas abas 
daquela mesma montaña. Despois de graves perigos, contrastes, reveses, 
conquire Macías o primeiro aloxamento sepulcral e pasa francamente ao 
segundo. Apelidando Vulcán, Macías sofría por tocar o Padrón, e pasou polo 
cárcere. Entón cesou o encanto e a secreta cámara foi concedida.

Por iso o rei dispensoulle a Macías a mercede do porto de Morgadán, 
chamado Padrón a causa do padrón encantado, que é garda principal 
dos sartegos. Perpetuouse o templo naquela cidade que foi poboada por 
cabaleiros andantes que viñeran, en perigosa demanda, ao pazo encantado. 
Estes armaban as súas tendas arredor da esquiva rocha que hoxe en día xa é 
chamada Rocha Branca. O pazo e os sepulcros ábrense por marabilla o 1º de 
maio, o 25 de xullo e o 23 de agosto. Neses días o Alto Cupido outórgalle, aos 
que aman, a Grande Perdoanza en memoria de Ardanlier, de Liesa e de Irena. 

E así se foi facendo un vilar que chegou a ser grande cidade. Contra a 
porta chamada de Morgadán que é onde comeza a selva, está a Fonte dos 
Azores. Os miñatos, gaviáns, falcóns, azores de Ardanlier, ao este morrer, 
liberáronse e visitan os sartegos dúas veces ao día. Logo as aves veñen do 
mar beberen auga da Fonte como soían en vida daquel que as tanto amaba. 
As aves cazadoras de Ardanlier fixéranse ceibes nas selvas chamadas hoxe 
en día de Naia e máis nas arboredas de Miraflores, pero nunca se cebaban 
con galiñas, galos e faisáns que fosen criados no pazo secreto dos amadores. 

En canto aos cabalos destreiros, égoas, palafrés, facos, que pacían nos 
verxeis do pazo e eran montados moi ben por Ardanlier e Liesa e máis polas 
súas compañas, estes fixéronse bravos. De modo que hoxe áchanse cabalos 
salvaxes daquela raza nos montes de Teaio, de Miranda e de Buxán.

Logo está aquela flor dos cans da Pequena Franza, que eran os trece cans 
de Ardanlier. Hai quen di que os trece cans foron cercar os sartegos de Ardanlier 
e Liesa. Logo os cans morreron e os corpos deles volvéronse de fina pedra. 
Considérase que os cans recuperan a vida os días da Grande Perdoanza de 
Cupido en Padrón. Seguramente os sotís xeométricos deprenderon daquel pazo 
e templo a arte de afirmar as sepulturas dos grandes señores sobre animais 
e a construír as apartadas capelas de ouro e azul seguindo un estilo feito de 
música. Naquel pazo e templo foi tamén sepulto Macías, o Bon Gadisán, e aló 
tomou el grande honor, e tomárono os seus descendentes, dos cales eu son o 
menor e só herdado en lealdade. 
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Fin da «Historia dos dous amantes Ardanlier e Liesa»
Veleiquí, pois, unha versión galega do relato dos amores e da cruel sorte de Ardanlier e 
Liesa. Nela figura un pai namorado do seu fillo varón. Asasina, por ciumes, a amada deste 
e acaba tamén co feto que ela levaba no ventre. O fillo, horrorizado, crávase no corazón 
aquela espada paterna coa que se cometera o crime. Non hai traxedia tan terríbel na 
historia literaria. O amor incestuoso e homosexual mestúrase co odio asasino contra a 
muller ladra. O relato, fantasmagórico, amosa claramente o seu arraizamento localista 
na terra de Iria. Son identificábeis lugares e paisaxes. Unha parodia poderosamente 
onírica ensalza o amor venéro e ridiculiza a peregrinación e culto ao apóstolo Santiago. 
Os emblemas, os rituais, os enigmas, o cosmopolitismo imperial, recóllense a lugares 
domésticos de Padrón e da súa Veiga. Valbuena falou de literatura do gótico flamíxero. O 
máis simbólico, oculto, místico e carnal dos grandes libros de cabalaría está eiquí. Vexan 
a homenaxe ao Amadís e aos rituais do Arco dos Leais Amadores. O castelo de Oriana 
(Oureana en galego), chamado de Miraflores, é trasplantado a este conto que horroriza 
e fascina. 

 Deixemos intactas as cen pétalas que compoñen esta estoria nefanda que foi 
considerada “absceso monstruoso” que lle naceu ao Siervo Libre de Amor. Esquezamos 
o relato da orixe dos cabalos bravos da Galicia real e que eiquí aparece a única mención 
que coñecemos dun “cinto de castidade” en letras producidas entre nosoutros. Veñamos 
a unha suposición simplemente toponímica. A derradeira casa de Rosalía de Castro, e na 
cal morreu, leva o nome de Matanza por estar situada na aldea do mesmo nome e situada 
no territorio presidido pola catedral de Iria.

 Permitímonos aventurar que quizais o nome da Matanza teña a súa orixe na 
matanza literaria que Cámara conta na noveliña de Arlandier e Liesa. Houbo matanza, 
ou batalla, ou mortandade histórica en Terra de Iria que non fose a perpretada polo 
malvado Rei Croes de Mondoya? En todo caso, non podemos esquencer que foi Murguía 
quen identificou e publicou, o primeiro, o Siervo Libre de Amor nun Apéndice ao seu 
Diccionario de Escritores Gallegos, Compañel, Vigo, 1862.

 Coñecía Murguía, portanto, o conto de Ardanlier e Liesa, seguro que Rosalía 
tamén sabía del. Foron, portanto, sabedores de que a casa da Matanza levaba este nome 
por constituír o escenario dun pavoroso sucedido que o xenio de Xohán Rodríguez de 
Padrón ou da Cámara converteu en rara peza de arte verbal que pode cegar o paseante 
literario que caira na auga sen ribeiras dese piago do Sar. 



Martin Pawley
Agrupación 
Astronómica 
Coruñesa Ío

Os astros son innúmeros
(e agora hai un que se 
chama Rosalía)
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O 5 de setembro de 1977 a NASA lanzou a sonda espacial Voyager 1 coa intención de 
visitar os planetas Xúpiter e Saturno e estudar os conf íns do Sistema Solar. O 14 de feb-
reiro de 1990 a sonda atopábase a seis mil millóns de quilómetros da Terra e tomou unha 
serie de fotograf ías do Sol e os planetas vistos desde a periferia do noso barrio celeste. 
A combinación deses fotogramas, 60 en total, compuxo un mosaico inédito: un xenuíno 
retrato de familia con seis dos planetas que dan voltas á nosa estrela.

O celebrado astrónomo e divulgador Carl Sagan foi o grande valedor desa fotograf ía: 
teimou durante unha década na súa absoluta pertinencia. Tres das 60 imaxes obtidas 
amosaban a Terra. O noso planeta, a esa distancia, era apenas un minúsculo punto de luz 
rodeado de espazo baleiro. A mestura desas tres imaxes produciu como resultado unha 
das fotograf ías astronómicas máis célebres de todos os tempos, a chamada “Pale Blue 
Dot”, “punto azul pálido”.

Ese punto azul pálido somos nós. Todas e todos nós. Carl Sagan escribiu uns anos 
despois un texto no que nos convidaba a mirar con detalle ese puntiño. Nese puntiño, 
dicía, “todas as persoas que amas, todas as persoas que coñeces, todas as persoas das 
que oíches falar, todos os seres humanos que houbo, viviron aí as súas vidas”. E concluía: 
“Quizais non exista mellor demostración da loucura da presunción humana que esta 
imaxe distante do noso diminuto mundo”.

Fáiseme inevitábel pensar nese “punto azul pálido” cando leo estes versos de En las 
orillas del Sar que escribiu un século antes Rosalía de Castro:

Los astros son innúmeros, al cielo 
no se le encuentra fin, 
y este pequeño mundo que habitamos, 
y que parece un punto en el espacio, 
inmenso es para mí.

* * *
En 1919 naceu a Unión Astronómica Internacional (IAU, polas siglas en inglés), a entida-
de que agrupa a astrónomos e astrónomas profesionais de todo o mundo co obxectivo de 
promover e coidar a astronomía en todas as súas facetas. A IAU fomenta a investigación, 
a comunicación e a divulgación, mais tamén aspira a contribuír ao desenvolvemento da 
sociedade a través da ciencia. Na actualidade agrupa a máis de trece mil membros activos 
de 107 países diferentes.

“Baixo un mesmo ceo” foi o lema co que a IAU celebrou o seu centenario en 2019 a 
través dun grande número de actividades. Unha delas foi a campaña “NameExoWorlds”, 
pola cal 112 países do mundo tiveron oportunidade de poñerlle nome a unha estrela e ao 
seu exoplaneta asociado. Para a ocasión promoveuse a participación cidadá tanto á hora 
de propoñer nomes como de finalmente escollelos.
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No caso de España, a estrela asignada foi a até entón chamada HD 149143. As pri-
meiras dúas letras aluden a Henry Draper, médico e astrónomo amador estadounidense 
pioneiro no uso da fotograf ía para o estudo do universo. Draper morreu con 45 anos e 
a súa viúva, Anne, decidiu doar ao Observatorio de Harvard equipos astronómicos e 
unha importante suma de diñeiro que permitiría financiar un proxecto científico co cal 
honrar a memoria do seu defunto esposo: un grande catálogo de estrelas. Para facelo 
foron precisas centos de miles de placas fotográficas dos dous hemisferios celestes e un 
número incontábel de horas dedicadas á súa minuciosa análise. Dedicouse a iso un equi-
po de mulleres, as chamadas “calculadoras de Harvard”, que co seu espectacular esforzo 
axudaron a sentar os alicerces da astrof ísica do século XX. Entre elas estaba Williamina 
Fleming, unha moza escocesa emigrada aos Estados Unidos cuxo marido a abandonou 
cando quedou embarazada. Atopou traballo como asistenta, mais resultou non ser unha 
casa calquera: era a de Edward Pickering, director do observatorio de Harvard. Edward 
non tardou en decatarse do seu talento e propúxolle incorporarse ao equipo de calcula-
doras. Williamina acabou sendo a xefa do grupo e fixo importantes achegas científicas, 
como o descubrimento de numerosas estrelas variábeis e nebulosas, entre elas a “ne-
bulosa da Cabeza de Cabalo”, un obxecto singularmente fermoso, ademais das “ananas 
brancas”, que hoxe identificamos co remanente que queda tras a morte de estrelas de tipo 
solar. Williamina morreu en 1911 e o seu obituario no boletín mensual da Royal Astro-
nomical Society deu conta dunha “lenda familiar” que a propia astrónoma contaba: a súa 
bisavoa casara cun militar, o capitán Walker, que participou na Guerra de Independencia 
de España ás ordes do tenente xeneral Sir John Moore. O tal capitán Walker combateu, e 
morreu, na batalla de Elviña, o 16 de xaneiro de 1809. A pouca distancia e en pleno cam-
po de batalla a súa esposa daba a luz un fillo, John Walker: o avó de Williamina nacería, 
pois, en terras coruñesas. E o bisavó sería un dos que morreu “en estranxeiras plaias” e 
en “estranxeiros campos”, tal como cantou Rosalía de Castro nun poema de Follas Novas, 
“Na tomba do xeneral inglés, Sir John Moore”.

A exhaustiva elaboración do “catálogo Henry Draper” estendeuse moitos anos e aca-
bou ocupando varios volumes aparecidos entre 1918 e 1924. A publicación foi supervi-
sada por outra das mulleres de Harvard, Annie Jump Cannon, autora dunha clasificación 
estelar aínda hoxe de referencia. O catálogo comprende 225300, das cales a 149143 é 
apenas unha máis.

* * *
Unha vez anunciado o procedemento para suxerir nomes para a parella de estrela e exo-
planeta, a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío decidiu propoñer o de Rosalía de Cas-
tro para a estrela e o de Río Sar para o seu planeta. En caso de que se descubrisen máis 
planetas nesa estrela, empregaríamos para eles outros nomes de lugar marcadamente 
asociados á vida e a obra da nosa autora: Laíño, Lestrobe, Bastavales, Conxo ou Iria.
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Por medio dunha votación en liña, calquera persoa puido elixir entre a ducia de 
propostas que foron admitidas por parte española. Recolléronse 34179 votos en total, dos 
cales 13413, máis do 39%, apoiaron a Rosalía de Castro. Por detrás de Rosalía quedaron 
Tirant e Carmesina (arredor de 5600 votos) e Diego e Isabel, os amantes de Teruel (con 
máis de 4500).

A campaña desenvolvida pola Agrupación Astronómica Coruñesa Ío contou co 
apoio da Fundación Rosalía de Castro e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Para a 
ocasión, producimos un panel divulgativo sobre Rosalía e a campaña “NameExoWorlds” 
do que se fixeron cinco copias que, desde novembro, circulan por toda Galicia. O panel 
destaca a escrita pioneira de Rosalía en favor dun discurso feminista e ecoloxista, e re-
corda a abundante presenza do firmamento e da noite na súa obra. Tamén fixemos follas 
informativas e carteis, tanto en papel como en versión dixital, para darmos a coñecer 
unha iniciativa que unía as letras e as ciencias.

Finalmente, o martes 17 de decembro de 2019 a IAU fixo públicos nun acto en París 
os resultados das 112 campañas celebradas en 112 países de todo o mundo. No que atinxe 
a España, a estrela antes chamada HD 149143 pasa a ser oficialmente denominada Rosa-
líadecastro, e o único exoplaneta que se lle coñece polo momento leva por nome Ríosar.

* * *
A estrela Rosalíadecastro é unha anana amarela parecida ao noso Sol. Para sermos preci-
sos, un pouco maior: ten 1,21 veces a masa do Sol e o seu radio é tamén 1,49 veces máis 
grande. Está a 240 anos luz de nós, na zona do ceo que corresponde á constelación de 
Ofiúco, o Serpentario, próxima á estrela Marfik. Aínda que se ve durante moitos meses 
do ano, o verán é o momento idóneo para contemplar esta constelación, pois asoma a boa 
altura xa nas primeiras horas da noite. A magnitude relativa da estrela Rosalíadecastro é 
7,89, o cal fai imposíbel vela a ollo ceibe, mais si pode observarse con prismáticos. Preci-
samos, por suposto, ceos escuros, sen contaminación luminosa: a luz artificial bórranos 
as estrelas, e a que se chama Rosalía non é unha excepción.

O exoplaneta Ríosar foi descuberto en 2005 no observatorio francés da Alta Pro-
venza grazas ao método de velocidade radial, que se basea na detección das pequenas 
variacións da órbita dunha estrela polo influxo gravitacional do planeta que a orbita. É un 
xigante gasoso, coma os planetas exteriores do noso sistema solar; a súa masa estímase 
que é, como mínimo, 1,33 veces a de Xúpiter. Atópase moi perto da súa estrela, a uns 
oito millóns de quilómetros dela, e por iso a súa temperatura superficial é moi elevada: é 
un dos chamados “Xúpiter quentes”. Tal cercanía explica que tarde só 4 días en dar unha 
volta completa á estrela Rosalíadecastro: o “ano” en Ríosar dura 98 horas da Terra.



Margarita Viso

Has de cantar En «Has de cantar» latexa o corazón de 
Galicia. Rosalía utiliza os ritmos iámbico 
e anapesto como transmutación poética 
do redobre da muiñeira e da foliada. 
Ambos ritmos superpóñense nesta 
canción para vestir os sonoros versos de 
Rosalía cun traxe novo pero inspirado na 
música tradicional galega. 

«Has de cantar» foi estreada en febreiro 
de 2018 na casa de Rosalía de Castro en 
Padrón, por Rosalía-Trío.
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VI. CASA DE
ROSALÍA



Aínda que sabemos que escoller un 
itinerario é de algún xeito elixir entre as 
teselas dun mosaico, iluminar algunhas 
para deixar outras na penumbra, tamén 
é certo que o esencial da vida de Rosalía 
transcorreu arredor dese triángulo 
máxico de nomes que nos deixou nun 
dos poemas dos adeuses: 
         

Padrón…!, Padrón…! 
Santa María…Lestrobe… 
Adios! Adios! 

Transgresora, heterodoxa, radical, 
Rosalía de Castro puxo en cuestión 
o mundo inxusto no que lle tocou 
vivir. A demanda de xustiza social, a 
reivindicación da condición da muller, a 
defensa do país, a da lingua, conforman 
a urdime que sustenta dos seus versos. 
Pero tamén baixou ata os profundos de 
nós, non só da alma individual, senón 
tamén da nosa conciencia como pobo. 

Coma respondendo a un chamado 
ancestral, foi aquí onde Rosalía recolleu 
as palabras emprestadas coas que 
despois irá tecendo os seus poemas. 
“Que así mo pediron, / que así mo 
mandaron, / que cante e que cante / 
na lengua que eu falo”. Deixémonos ir 
da súa man pola Terra de Iria adiante, 
“este tempo soave, estas campías”, 
desandando os camiños que tamén 
percorreron os seus pasos.

1. LESTROBE. TORRES DE HERMIDA
         

Nas Torres de Hermida de Lestrobe, 
onde casou súa tía Maripepa co 
morgado Gregorio Hermida, á sombra 
da “parra de albariñas uvas”, pasou 
Rosalía algúns dos días máis felices. 
Entre mirtos, buxos, castaños de indias 
e loureiros, “limoeiros e laranxos / que o 
verde musgo sombrean”. No pousadoiro 
da Durmida, como lle chaman aínda os 
da aldea, nacéronlle os xemelgos Gala e 
Ovidio e escribiu prosas e poemas.

        Como chove miudiño,
        como miudiño chove;
        como chove miudiño
        pola banda de Laíño,
        pola banda de Lestrobe.

“De Padrón polos camiños”
RUTA ROSALÍA DE CASTRO

MANUEL LORENZO BALEIRÓN

Torres de Hermida. Lestrove (Foto M.L. Baleirón)



O seu curmán Pepe Hermida 
defendeu que ficase enterrada na 
Adina. “¡Quero quedar onde os meus 
dores foron!”. O fidalgo de longas 
barbas, debuxado por Castelao, 
escribía encendidos versos louvando 
os “cortornos indecisos” das viúvas 
de Padrón e seica entrou na catedral 
cunha escopeta para matar o apóstolo. 
En Lestrobe criouse tamén Eduardo 
Ruiz Pons, amigo da familia, que loitou 
con Garibaldi. Aquí estaban ela amais 
Murguía nos días en que estalou a 
Gloriosa, a Revolución de 1868, e nestes 
apousentos pintou en 1880 Modesto 
Brocos o seu retrato.

Sempre se dixo que Rosalía escribía 
á sombra dun érbedo. Cando moito 
despois secou a vella árbore, o dono das 
Torres naquel tempo, o republicano Xosé 
Batalla, mandou chamar os veciños de 
Lestrobe e cavaron unha gran gabia para 
enterrala con respecto, coma se dunha 
persoa se tratara.

2. PADRÓN. ESTATUA DE ROSALÍA 
ESPOLÓN

“I a Padrón, ponliña verde, fada branca 
ó pe dun río”. Se algún centro hai da 
cartografía rosaliana, estamos nel. A 
estatua de Rosalía do Espolón é obra de 
José María Mateos, discípulo de Asorey, 
e inaugurouse na Pascua de 1957. Todo 
se arremuíña arredor desta escultura. 
Ecoan o discurso de Otero Pedrayo e 
os poemas de Aquilino Iglesia Alvariño 
na homenaxe multitudinaria a Cabanillas 
que se celebrou aquí un ano despois. 
Ese Sar que hoxe “baixa marmurando 

leve”, nos invernos de antano podíase 
virar nun deus fluvial entolecido que 
convertía Padrón por unhas horas nunha 
pequena Venecia. Rosalía veu como se 
derrubaba o templo gótico de Xelmírez, 
para edificar esta igrexa gris de agora, 
na que se garda o Pedrón, a ara romana 
dedicada a Neptuno polos irienses, á 
que se amarrou despois barca de pedra 
xacobea. 

Algo fomos cambiando desde 
aquela. Xa non hai feira de gando na 
“parda sombra” do Souto, pero os 
domingos achéganse ata Padrón outros 
feirantes. Rosalía contémplaos desde o 
alto pedestal cos seus ollos de pedra e 
regatea con eles para si. Na outra punta 
da alameda, o tamén ilustre escritor 
Camilo José Cela, con dúas grandes 
esferas de granito diante del, agarda 
unha partida de bolos imposible. Vinde 

Estatua de Rosalía. O Espolón. Padrón. 
(Foto M.L. Baleirón)
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ver os mariñeiros da Arousa nas mareas 
altas do verán subindo polo Sar nas 
dornas da preguiza. Escoitade Ombra 
mai fu, de Haendel, baixo a bóveda 
verde dos pradairos que están aquí para 
lle dar sombra de sombra a Rosalía.

3. CASA DA RÚA DO SOL

Foi nesta vivenda da Rúa do Sol (actual 
Rodríguez do Padrón) onde Rosalía 
pasou a etapa máis decisiva da súa 
infancia, cando menos desde os 4 
ata os 10 anos. Era unha edificación 
humilde dunha planta baixa e un andar, 
con ventás vidreiras no sobrado e un 
varandal por de dentro. Nestas casas 
estivo despois a escola de ferrado de 
Gende á que asistiron o poeta Manuel 
Antonio e o pintor Carlos Maside. Cara o 
nacente quedaba unhas das portas de 
acceso á cidade medieval amurallada, a 
Porta do Sol, que lle deu o nome antigo 
á rúa. Hai un debuxo de Pier Maria Baldi, 
que pasou por aquí acompañando a 

Cosme de Medicis en 1669, no que se 
poden entrever as feituras da murada 
vila. 

As noticias que tíñamos dos 
primeiros anos da escritora procedían 
exclusivamente por tradición oral da 
familia paterna. Sempre segundo esta 
versión, Rosalía viviu na chamada casa 
do Castro coa familia de seu pai José 
Martínez Viojo, capelán na Colexiata 
de Iria. Agora temos outras novas. Nun 
apuntamento redactado o 16 de xullo 
de 1885, o mesmo día que se enterrou 
a escritora, o farmacéutico Ángel Baltar 
asegura que se criou coa súa nai nesta 
casa dos avós maternos. 

Residen nela desde outubro de 
1842 e sabemos aínda que en Padrón 
tivo Rosalía a mellor amiga da súa 
infancia e xuventude, que non é pouco. 
Chamábase Arminda Giménez e 
andarían a enredar as dúas cos outros 
pícaros por estes enxidos primeiros 
pintados na acuarela dos seus versos:

          
Inda vexo onde xogaba
cas meniñas que eu quería,
o enxidiño onde folgaba,
os rosales que coidaba
i a fontiña onde bebía.

4. IRIA. CEMITERIO DA ADINA

Xa dixemos que Santa María de Iria 
aparece no medio de aquela tríade dos 
adeuses. Na Adina estaba a sepultura 
dos seus avós e a do seu pai, aos pés da 
epifanía esculpida na portada oxival do 
templo, no que exercera de capelán. 

Casa de Rosalía na Rúa do Sol. Padrón. 
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O simeterio da Adina
n’hai duda que é encantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordazón

Rosalía foi enterrada tamén aquí ao día 
seguinte do seu pasamento, o 15 de 
xullo de 1885, e case seis anos despois 
trasladáronse os seus restos ao Panteón 
de Galegos Ilustres, en Santiago. 

Mil anos antes de que Compostela 
tivese sequera un nome, xa Iria figuraba 
inscrita coma un waypoint no mapa de 
Ptolomeo. Romana, sueva, medieval, 
barroca, que mellor lugar que este, onde 
tantas Irias foron, confundidas na poeira 
dos séculos, para entoar o ubi sunt latino, 
a pregunta das preguntas? Pero Rosalía 
non se interroga polas aras romanas 
ou polos pazos esboroados no aire de 
Xelmírez, que tamén os houbo. Nin

sequera pregunta polo bispo santo que 
repousa no sartego onde lle deron voltas 
para curala de pequena. Pregunta polos 
seus, que é onde máis a morte doe: 

Funos chamando un a un
e ningún me contestou. 
(…)
¡nin un soio!... ¡nin un soio!...
Donde están?, que deles foi?

5. CASA GRANDE DA ARRETÉN

Aquí viviron desde tempo inmemorial os 
antepasados de Rosalía. Era por tanto 
de familia fidalga, pero vinda a menos 
naqueles días. Aínda que reformado, o 
pazo conserva o aire doutro tempo, a 
capela brasonada e a fermosa fonte na 
parte posterior, o espazoso balcón coa 

Cemiterio de Adina na igrexa de Iria. (Foto M.L. Baleirón) 
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balaustrada sobre as grandes arcadas 
de pedra, a ampla escaleira, que nos 
quedou nos seus versos:

Deserta a escalinata,
soio o paterno niño,
e enriba del caendo misteriosas,
coas sombras do crepúsculo as do 
olvido.

Babuxa. Ela óllanos desde as fiestras 
de Lestrobe. Baixo unha chuvia de 
encaixe, seguindo o curso caprichoso 
dunha nube, vai describindo os lugares 
familiares: as Brañas de Laiño, Valga, San 
Lois, Padrón e a Adina, para regresar ao 
fin á Casa Grande da Arretén. O útero 
materno. Lembra os cantos na capela, 
as risas e as danzas, as festas no terreiro 
do pazo. Contempla a ruína do edificio 
comesto polas hedras do tempo.

E tamén vexo enloitada
da Arretén a casa nobre,
donde a miña nai foi nada
(…)
Mes tras mes, pedra tras pedra,
ti te irás desmoronando,
ceñida por sintas de hedra 

A vista é magnífica. Diante nosa 
asentouse o palacio arcebispal da Rocha 
Branca, o lugar onde morren os amantes 
do Siervo Libre de Amor de Xoán 
Rodríguez do Padrón, a quen Murguía fai 
nacer no pazo. Algúns autores atribúenlle 
tamén o “Romance do Conde Arnaldos”. 
Sería fermoso imaxinar a escena alá no 
mar da Arousa. O conde, co falcón na 
luva, e a galera, coma no verso rosaliano, 
vogando pola ría coas brancas velas 
inchadas e enxarcia de ouro torzal. 

Casa grande da Arretén. (Foto M.L. Baleirón) 
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6. CASA MUSEO DE ROSALÍA DE 
CASTRO

A familia de Rosalía trasladouse 
probablemente a esta vivenda da 
Matanza en 1883. Conservamos unha 
fotografía na horta, de 1884. Ela está 
rodeada polos seus, ten unha flor nunha 
man e acariña un cadeliño pinto que 
se agocha, como se non quixese saír 
na foto. Cando no mes de abril dese 
mesmo ano publica En las orillas del Sar 
está gravemente enferma. “Ya que de 
la esperanza, para la vida mía, / triste 
y descolorido ha llegado el ocaso, / a 
mi morada oscura, desmantelada y fría 
/ tornemos paso a paso, / porque con 
su alegría no aumente mi amargura/ la 
blanca luz del día”.

Rosalía morreu o mediodía do 15 
de xullo de 1885. Entrou na morte coa 
mesma humildade coa que viviu, cun 
ramallo de pensamentos na man. “Abride 
a fiestra que quero ver o mar”. O mar que 
quixo ver no momento final era o da ría 
de Padrón. 

A Casa Museo de Rosalía é froito da 
vontade e do esforzo de moitas xentes 
boas e xenerosas. Singularizámolas na 
figura do filántropo Xosé Mosquera, “O 
Vello dos Contos”, que botou a andar con 
Villar Granjel este proxecto nos anos 40 
do pasado século. A recente intervención 
museográfica quere abrir portas e ventás 
para amosarlle a todos a complexidade 
e a riqueza da súa vida e da súa obra 
universais. 

Rosalía non tivo nunca casa propia. 
Quizais por iso escribiu “Quen casa ten 
de seu, ten media vida”. A esta, que 
agora é un símbolo onde as demais

cobran sentido, acaeríalle ben sen 
dúbida a canción de Lucilla Galeazzi 
“Voglio una casa”. Unha casa para todos, 
acolledora e forte, humilde. Onde teña 
acubillo a poesía. Unha casa chea de luz 
coma unha estrela…

Manuel Lorenzo Baleirón

Vista da fronte da Casa de Rosalía. A Matanza



Era o ano de 1950 e dona Gala chegaba 
á Matanza para visitar o que fora o 
seu fogar. Alí estaba con toda a familia 
no retrato para a eternidade de 1884. 
Aquela mociña de 13 anos regresaba 
con case 70. E de novo volveu ser 
retratada, agora con diferentes persoas e 
autoridades, todas de pé menos ela. No 
fondo da imaxe aparece a casa, que viña 
de ser comprada nunha acción audaz da 
resistencia galeguista coa idea moi clara 
de convertela en referencia de primeira 
magnitude. Estaba escanastrada, co 
tellado caído, as fiestras sen gonzos, os 
vidros escachados. Mesmo podemos 
imaxinar no seu interior o retrato de 
terríbel abandono que nos anos 20 fixera 
Ruth Matilda Anderson. Aínda así, a 
visita de Dona Gala fora moi proveitosa, 
sempre á beira do  entusiasmo de Xosé 
Mosquera e Camilo Agrasar, entre outros. 
Desde 1964 en que se instituíra o Pedrón 
de Ouro, a casa veu sendo empregada 
para o acto de entrega. No de 1970, 
nun dos momentos estelares da nosa 
historia contemporánea, José Manuel 
Rey de Viana lanzou con vehemencia 
a proposta pública de reparar o 
vergoñento abandono da Casa de 
Rosalía, de devolverlle a súa dignidade. 
As palabras do coreógrafo incendiaron 
a concorrencia e alí mesmo naceu unha 
campaña verdadeiramente histórica. Nela  
participaron centos de persoas, moitas 

de xeito anónimo, organizáronse colectas 
en moitas vilas e en case todos os 
centros galegos da emigración, uníronse 
máis de 60 concellos, varios bancos, 
a Federación de Caixas de Aforros, o 
Celta de Vigo, a Federación Galega de 
Ciclismo e innumerables asociacións 
de todo o país, con implicación xeral 
da prensa e especialmente de La Voz 
de Galicia. Ó final colleitouse case un 
millón de pesetas de 1971. Grazas a esa 
campaña puidéronse facer as obras de 
restauración necesarias e abrir por fin a 
Casa de Rosalía como Casa-Museo en 
1972, baixo a presidencia de Agustín 
Sixto Seco. Durante anos a Casa de 
Rosalía sobreviviu grazas ós numerosos 
socios que a protexeron e a defenderon, 
de 1973 a 1989, como pode seguirse 
a través do noso arquivo histórico, 
actualmente xa ordenado, catalogado e 
dixitalizado. 

Hoxe, case 50 anos despois, a 
Fundación vén de abrir de novo un 
proceso de subscrición popular. Trátase 
de recuperar aquel espírito, a idea 
comunal e colaborativa que está na 
xénese da Casa de Rosalía. Non é só 
unha cuestión económica. Trátase de 
implicación e colaboración, de reafirmar 
a independencia da entidade, de facer 
valer o apoio das xentes comprometidas 
co país e coa súa cultura (amigas, 

Amigos da Casa de Rosalía, 
unha casa comunal
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protectores e mecenas) e polo tanto 
de construír desde a base e a raíz, coa 
solidez dos proxectos que nacen de xeito 
comunal. 

É certo que na Casa se fixeron 
importantes melloras e modernizacións 
nos últimos tempos, que desde 2012 
as visitas da Casa pasaron de 8.600 
a máis de 22.000 neste 2019 e o 
autofinanciamento medrou do 20% ó 
45% actual. Daquela, por que agora 
esta campaña? Porque as actividades 
da Fundación tamén medraron de 
xeito exponencial e cómpre mantelas, 
amplialas e melloralas. Rosalía de Castro 
está máis viva ca nunca, na rúa, na 
escola, na academia, nas institucións... 
A Fundación ten a obriga de atender e 
responder a todo este interese.

Pero tamén é necesaria esta campaña 
porque son moitos os retos que temos 
por diante, porque se produciu nos 
últimos anos un salto cualitativo arredor 
da figura da nosa autora que nos obriga 

a seguir avanzando na mellora de 
instalacións, xestión ou servizos para 
intentar estar na medida do posible á 
altura dunha escritora que é vangarda 
cultural e referente emblemático de 
Galicia. Por outro, tal e como demostrou 
a iniciativa da Agrupación Ío para que se 
designase co nome de Rosalía de Castro 
unha estrela, é viábel (e necesaria) a 
proxección internacional da súa figura e 
da súa obra. 

Foron numerosas as persoas e entidades 
que viñeron colaborando connosco 
en múltiples iniciativas e do xeito máis 
diverso. Pois ben, esta é a canle que 
lles ofrecemos a quen queiran tamén 
defender e apoiar a Casa de Rosalía 
e participar así dunha causa común, 
dun proxecto histórico que quere seguir 
sendo comunal.

Anxo Angueira
Presidente da Fundación
Rosalía de Castro 
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