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En 2012 a editorial Icaria tirou do prelo Canon y subversión. La obra narrativa
de Rosalía de Castro, que reúne nove valiosos traballos editados por Helena
González Fernández e María do Cebreiro Rábade Villar. Este volume
representa o intento consciente de superar o desleixo crítico a que a obra
novelística de Castro se viu relegada, pois foi o seu traballo poético o que
tradicionalmente suscitou un maior interese. Tal propósito fica enunciado
polas editoras no capítulo introdutorio —‘Una rueca en los brazos de un
atleta’ (9–24)— en que tamén se revisan as últimas tendencias críticas e
se advirte da complexidade que comporta a análise da narrativa rosaliana;
Castro tende a articular a súa crítica dun xeito máis indirecto e ambiguo
a causa dos obstáculos que acha para cuestionar abertamente o discurso
masculinista e intervir nos debates da actualidade política. Malia as dificultades, cremos que Canon y subversión acada por demais o propósito con que
foi concibido. Dividido en dúas grandes seccións —‘¿Qué es una autora?’ e
‘Utopía, crítica social y literatura gótica’—, constitúe un traballo unitario e
ben organizado, que proporciona diferentes enfoques metodolóxicos e puntos de vista complementarios, reaviva debates aínda necesarios e abre novos
camiños nos estudos rosalianos.
A primeira das seccións ábrese coa tradución parcial dun traballo
de Catherine Davies xa publicado en 1998. A súa inclusión parécenos un
acerto, pois nel sintetízanse os principais episodios biográficos da escritora
e repásase a súa produción literaria. Atende Davies á obra rosaliana no seu
conxunto e proporciona claves interpretativas de enorme utilidade. A comparación co traballo de autoras contemporáneas como Emilia Pardo Bazán,
Cecilia Böhl de Faber e Gertrudis Gómez de Avellaneda apuntala a afirmación sostida no inicio do capítulo: ‘La vida y la obra de la escritora gallega

112

Galicia 21
Issue E ‘13

GONZÁLEZ, Helena e
RÁBADE VILLAR, María
do Cebreiro (eds.)
Canon y subversión. La obra
narrativa de Rosalía de Castro
Diego Pardo Amado

Rosalía de Castro difieren en gran medida de la obra de las otras escritoras
de su tiempo en su patrón y desarrollo’ (27). A reivindicación de carácter
feminista —aínda que en graos diferentes— pode ser considerada un sustrato común ás escritoras mencionadas, se ben a especificidade rosaliana
apuntada por Davies radica no seu compromiso político con Galiza e coas
clases populares, así como no emprego de dous idiomas.
É precisamente o feito de se situar nos límites, a tensión entre centralidade e periferia, o que focaliza a atención de Dolores Vilavedra en
‘Rosalía de Castro: escribir desde la(s) frontera(s)’. A escritora é descrita
como ‘un sujeto híbrido que desde los márgenes —que también son fronteras— desafía los códigos de todas las categorías posibles de su tiempo’
(47). Desde esta consideración reflexiónase acerca da evolución xenérica da
obra rosaliana e sobre o carácter senlleiro da súa novelística. A explicación
das peculiaridades da súa escrita tomando como fundamento a posición
marxinal en diferentes eidos eríxese nunha das constantes do volume que
estamos a reseñar. Alén disto, coa intención de deconstruír visións deformadoras que afectaron tanto á vida como á obra da autora, Vilavedra proponse impugnar algúns daqueles estereotipos: ‘madre amantísima, santiña,
librepensadora, protofeminista, patriota, creadora de una literatura nacional’ (45). Obviamente, calquera destes atributos por si propio constitúe
unha simplificación, mais é preciso notar que pertencen a discursos distintos, con intencionalidades afastadas e, por tanto, da nosa óptica, exixirían
tamén abordaxes diferenciadas. Por exemplo, non concordamos con que
afirmar o carácter fundacional da obra rosaliana faga parte dun proceso de
estereotipización ao xeito do que representou a súa conversión en santiña,
pois o carácter de pioneira foi xeneralizado entre os seus coetáneos e plenamente asumido pola artista. En todo caso, Dolores Vilavedra está a tocar
temas controvertidos e delicados de vez, polo que a súa contribución resulta
de interese. Unha mostra disto é a epígrafe ‘¿Decisión o dimisión?’, en que
abrolla de novo o intenso debate xurdido á volta do episodio da biografía de
Castro adoito conceptualizado como o seu abandono do galego como lingua
de expresión literaria.
Joana Masó cerra esta sección co capítulo ‘Declinaciones de la autoría en la obra de Rosalía de Castro’. Partindo dun marco teórico barthesiano, indaga no conflito autorial a través do que denomina ‘desacordos
gramaticais’ tales como a vacilación entre autor/autora. Válese de numerosos exemplos e dun consistente soporte crítico para tratar a relación entre
texto e lector, suxerindo a posibilidade de diferentes destinatarios para
unha mesma obra. Masó analiza sagazmente a tensión entre feminidade
e concepto de autoría, mais faino tendo en conta só a obra en español da
escritora. A inclusión de textos en galego como ‘Duas palabras d’a autora’,
ensaio preliminar de Follas Novas, tería contribuído a unha visión máis afinada do tema a estudar.
A segunda sección é inaugurada por María do Cebreiro Rábade Villar
con ‘Rosalía de Castro y el mito del progreso. Elementos para una nueva
política del tiempo’. A partir das nocións xa contidas no título, tempo e progreso, esta autora considera a posibilidade de ‘vislumbrar uno de los intentos del proyecto cultural de Rosalía de Castro: el de producir significación
histórica para una comunidad cuyo destino, por su condición periférica en
el conjunto europeo, sería el de quedar excluida de la política del tiempo
hegemónica’ (80). Rábade Villar demostra con habelencia a tentativa rosaliana de situar a periferia no mapa, de facela existir, mostrando tamén a distinta sensibilidade e argumentos que a escritora esgrime canto ao concepto
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de progreso en distintos momentos da súa traxectoria. É a análise desta evolución, cos seus distintos matices, o que resulta máis atractivo e novidoso.
Así, móstrasenos a Castro máis incrédula, aquela que olla con receo os mitos
do século, para o que tamén é tida en consideración a súa obra xornalística,
adoito descoñecida ou simplemente relegada a un segundo plano, así como
as novelas La hija del mar, Ruinas e El primer loco.
Por seu lado, Margarita García Candeira asina ‘Más allá de la ansiedad de la autoría: poética del desierto, imaginación femenina y utopía en La
Hija del mar’, onde se examina o tratamento da paisaxe na primeira novela
rosaliana confrontándoo coa visión ofrecida en Cantares gallegos. As marcadas diferenzas entre ambas obras levan a García Candeira a formular interpretacións políticas e a aprofundar no que denomina ‘poética del desierto
o del vacío’. A análise gañaría en profundidade se se analizasen as referencias ao deserto do mundo ou da súa alma presentes na súa obra poética xa
que tamén suxiren a noción de abandono que remite ao significado etimolóxico da palabra e que aparece debuxada na paisaxe de La Hija del mar e
mais na falta de acubillo, no desacougo vital das súas protagonistas, Teresa e
Esperanza. Cómpre destacarmos a profunda análise dos personaxes levada a
termo, a consideración de aspectos específicos como o da creación literaria
e a aplicación de conceptos como o principio utópico de Ernst Bloch.
É sen dúbida El caballero de las botas azules a novela que segue a suscitar maior atención. Catro dos capítulos do volume céntranse directamente na súa análise e as referencias son constantes en practicamente todas
as seccións. Canon y subversión incide na conexión da escrita rosaliana co
conxunto das profundas transformacións que sacoden o século XIX. En
‘¿Por qué Rosalía de Castro tenía razón? El caballero de las botas azules como
texto antisistema’, Helena Miguélez-Carballeira leva a cabo unha relectura
da novela á luz do marco analítico fornecido por Terry Eagleton en Why
Marx Was Right (2011). Acertadamente, a investigadora sérvese dunha terminoloxía flexíbel que lle permite estudar as consecuencias sociais do novo
réxime económico con especial atención ao concepto burgués do lecer, ao
consumismo e ao canon de beleza feminino. Se ben xa Francisco Rodríguez
Sánchez tiña advertido o vínculo entre a postura rosaliana e a influencia do
socialismo utópico francés, a novidade deste capítulo consiste en que proporciona ‘un análisis pormenorizado de qué aspectos explícitos del socialismo utópico libertario de Proudhon encontraron desarrollo, e incluso
crítica, en la narrativa rosalina’ (127). A partir dos clásicos Qu’est-ce que la
propriété? (1870) de Pierre-Joseph Proudhon e The Theory of the Leisure Class
(1899) de Thorstein Veblen, Miguélez-Carballeira detecta sagazmente
aquelas citas concretas de El caballero que mellor ilustran os novos principios ideolóxicos, auténticos motores do pretendido cambio social. Grande
parte dos exemplos proporcionados sorprenden pola súa actualidade: entre
outros, a crítica ao sistema bancario e aos medios de comunicación. O
obxectivo de actualizar a obra rosaliana tamén se evoca no título da colaboración e na súa sentenza final: ‘Una Rosalía de Castro que, a la luz del actual
contexto de crisis económica capitalista y de la turbadora vigencia de sus
textos, me atrevería a sugerir, tenía razón’ (137).
Esta liña de investigación vese reforzada no capítulo seguinte, ‘La
musa andrógina y la regeneración social’, en que María Xesús Lama propón unha exexese do diálogo que prefacia a novela, o que lle permite trazar
importantes ligazóns co mito do andróxino na tradición filosófica e literaria.
A interpretación rosaliana da androxinia sitúase nesta esteira e bebe tamén
da perspectiva social con que o mito é observado no século XIX. A escritora
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sorprende novamente pola orixinalidade da atípica musa que nos presenta,
ben afastada de calquera modelo convencional que o lector poida agardar.
Segundo tamén apunta Lama, ‘Con su declarado interés por el presente y
por ocuparse de problemas reales de la sociedad contemporánea, lejos de
los escapismos románticos, la musa apuesta por una literatura de intervención que aspira a guiar una transformación de la sociedad’ (152). O propósito da novela, pois, sobarda o desexo dunha mera renovación estética e
propugna un novo equilibrio inspirado no mito do andróxino. Máis unha
interpretación suxestiva de entre as moitas que a misteriosa musa ten orixinado e das que o volume tamén dá conta.
Por último, en ‘De abismos y superficies: nuevos espacios de lo gótico
en El caballero de las botas azules’, Isabel Clúa Ginés sostén que a obra se vale
das constantes propias daquel tipo de narrativa para abordar —por veces de
xeito paródico— problemáticas tan modernas como a que relaciona muller
e consumo. A autora analiza a indumentaria e os novos espazos de sociabilidade que abundan na novela para reflexionar sobre o desexo, un tema que
considera central. O capítulo consegue que repensemos o complexo personaxe do Duque da Gloria e o(s) significado(s) das súas célebres botas azuis.
Unha perspectiva similar posúe ‘La musa, la estatua y la vampira’, en que
Helena González Fernández estuda El primer loco. Cómpre destacarmos o
diálogo intertextual que establece entre esta novela e El caballero, así como
con clásicos da literatura fantástica como George Sand, Edgar Allan Poe
e E.T.A. Hoffmann. Ademais, esculca minuciosamente a personalidade de
Berenice e Esmeralda —a quen concede carácter estatuario e vampírico
respectivamente— para finalmente adherirse a unha interpretación política
da novela, entendida como o ‘fracaso de unos intelectuales que prefirieron
la posición misógina de inmovilizar a las mujeres como estatuas antes que
aliarse con ellas’ (197).
En definitiva, cómpre recoñecermos a alta calidade de todos os capítulos e a análise intensa que aportan, motivo polo que limitar a nosa valoración ao espazo dunha reseña non foi tarefa doada. Como as editoras,
sostemos que a obra narrativa de Rosalía de Castro aínda non ocupa o lugar
que lle corresponde. Non é suficientemente estudada nin valorada e, como
todos os clásicos, segue a admitir infinitas relecturas e novas aproximacións. Velaquí o inicio dunha nova etapa. Sen dúbida, o volume que temos
nas mans demostra o interese crecente pola novelística rosaliana e significa
unha ollada novidosa que incita a repensar a súa obra. Este é o obxectivo
último que tamén as autoras procuraban e acadaron.

