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Notas

..." ....,"'".1.-1.<4 de Bouza-Brey

escritor Fennín Bouza-Brey (Ponteareas, 1901-Santiago de
demostra a súa diversa unha figura de dedi-

de intelectuais máis estreitamente
Seminario de Estudos Galegos EtE~ct1Va111eJtlte, para o autor

fundador e dese orj~arnSlmo científico de msnm:l-
ClOn Ga11cia foi o obxecto constante das súas lmrestlgaclÓns,
campos tan diversos a ou a historia
é vocación científica volcada no neste llU¡JIAJl,'\]

nacionalista onde o interese noso autor pola de Rosalía Castro.
Interese que en amor e que o levou cruzarse innumerables
veces con ela nos diversos campos da literatura.

POJtlteare:as. como
cOlmp1osltel¡ma "o poeta" que mellor encama o esrnn1to
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do sexo3
,



Pero vai á ecritora
e cultural de Galicia. Así o fai por no exaltador

Mañana se cien años de la boda de Rosalía
embebida de fondos e

eXiCel)ClOnal como xerme e motor do

Kepn~sent2tba Rosalía la vibración del ,~"1'ln1r"!1Ir1"

'-JUL.L'''',,"''', la connatural predisposición para el sentimiento de la de
atlántico. Encarnaba Murguía la especulación serena de la

••'u~F'-"'~'-'U'-"'''' H~L>"V~~'-'''', el deseo emotivo de saberse Galicia un con
la crónica áurea e inédita para la moderna ciencia de un "finis

donde se han detenido ante el Océano todas razas

pues, en el momento en que el Sacramento enlazaba
con cadenas de amor indisoluble a estos dos seres. florará el elan
de eterno misterio que hizo confluir en este connubio de
Galicia.

f'-,,",U.4'-HJeJ por su destino son los 1-'''''' •.." .."",

de Poesía y la de la Historia De
a salir las luminarias ingentes que alumbrarán de

Galicia en el mundo: conciencia histólica y el rango poético. No faltarán
uv~v,,-,,,~, sobrarán Y en medio de ellos sonará el

tras como aglutinante, la Historia

E non dúbida que por debaixo destas
latexa a transcendencia histórica fructífera
Bouza crea unha imaxe idealizada e fortemente 1d.(~Ol.oxIZ3tÚa

nica complementariedade da A crítica ten matizado xa algúns destes
aSl)ecto1~o, mais a mistificación de dito mito radica na identificación Ro-
salía coa forza "feminina" do sentimento e súa elevación á de c+"",h-"In.

á serena de mesma
na tradicional dos é a que subxace no resto dos escritos
rosalianos do autor por baixo dos incuestionables datos obxectivos.
análises dedúcese un feíto en que foi o cOIltorm;aÚc)r

literaria canónica de Rosalía e o creador
do e transmitido tradición pero tamén resulta evidente que a

"'r".~''' ... científica do mesmo Bouza contribuilu a dita
nal.

1981, pp. 14-28. 55



sinalan
Seminario de Estudos Galegos fose

Bauza e de Luís no Castro de
cuidado curiosamente de familiares

os seminaristas acolléronse e recolleron facho e a
pn)tunctlzaclém no coñecemento moradora da Mahía vai ser un obxectivo cons-

"'<' • ..-,,""",.... tal como demostran os estudios a cabo
Bauza, Xosé Filgueira Valverde ou Carballo Calero, entre outros.

übxecto de estudio

Polo que se refire autor que ocupa, os seus e Q()icmmenUl.Qc)s estudios
sobre varios da e da obra de Rosalía están entre as
aportacións básicas da bibliografía relacionada coa autora.

débese a el a reconstrucción de boa
momentos da nenez, a mocidade cOlmoosltel<:ma

t'\nli"\luH)"""'''' de

'-"Ht¡:;'U'-'HJ'H0, atentas aos máis pequenos
mtrarnstona, unha e unha

I-'v~ 0V'U"U~~'""<"'""'-' de Rosalía
V""_~L"'.V'H", rastrexando textos literarios e as cartas dos

co]t1temr)oram~os ou esculcando as enfenmidades e as cultura
r-t"p,.,"'¡,,,,r.;, Nos

o entre as que lembramos
cia "El tema rosaliano de 'Negra Sombra' en del XIX"
(1953), "La joven Rosalía en Compostela (1852-1856)" (1955), "El solar y el
mayorazgo de 'A Arretén' de los antepasados de Rosalía de Castro" "Los
Cantares o los suyos entre 1860 y 1863" (1963) e "Las enfenme-
dades infantiles Rosalía de Castro los ritos de medicina en Galicia"

. Neste conxunto de traballos o autor emprega a metodoloxía da investiga-
vH..'H ~H0'.V'~t'-'"mterCl1SC;lp,lm,ar combinando coñecementos de etnografía, cos

Avltva..Lv.I'ua, historia xeral ou da tal evidencian xa os
mesmos Todo isto sen esquecer súas dotes de en
moitos destes estudios adéntranse por momentos no terreo do ensaio literario ou
mesmo da narración novelesca e da prosa de exaltación lírica. Neles Bouza de
recrear unha relatando maxinando vontades e
mten<:;lOns, descubrindo reconstruíndo ambientes e
lando unha bouziana autora, de tal maneira que, se nos
deixamos seu ritmo de artista vemos ante

pe,:;UlIaf Rosalía de Bouza que el tan "atmosfera" para
no centro do seu mundo. Vexamos un desa ....ArtA... t ......""

recreación, realizada a dunha pequena frase biográfica de Manuel ~'L'''~f-o''U''''''

sobre a súa muller:

A Rosalía en su HU"U.U'-dlU.,

el cual se realizó el n,'r'rll,""'''''''

9, vol. 8, 25,1953, pp. vol. 201-258;
56 vol. 15, n° 46,1960, pp. 164-190; vol. 18, n° 56,1963, pp. 255-302; e vol. 22, n° 67,1967, pp, 183-197.



de comarca

Este

especial poder para dañar su vista con su peltlS¡;lmlCnito,
animales o a emanaciones o fluidos de f'n,,,,.....,n.0 muertos ..

"la pu-

a ciertos

de

de los secretos y
mimos y "'-'.'U<J'U'~',3 .UA-'.XU¡J ... \.e'0

que tan bien cOJm1=lreltldj a

informe en el que se dice que en Galicia a
maleficio estados de desnutrición o que,
con carácter crónico e incurable, suelen padecer niños. La tabes

la tisis pulmonar en la primera infancia y la
lo mismo que la se a aire

de gato o de gata o aire de perro pyrtpr'»1/""

qUllen~alúnilistas, porque '"'''''''UÁ''vu

SUT>enlor; Slni'llJ(Ul(~as porque creen en el
contrario ( de la muerte sobre la vida en
fuerza superior interviene mueve en 57



""."'C"'iJLAVJlUU'L> y las oraciones que se y no directamente como un
talismán o un hechizo. (...) Fue el religioso, pues, más que el
SUfJerStH:::IOSO, el que llevó a ]la niña Rosalía, de la de los suyos, a sufrir

pnlctlc2lS y a rezar u oir las sobre la L>v~JUi~U.LU

Santo", indicio claro que confirma la existencia de en su
infancia como afirman sus más exactos biógrafos lO

•

cultura existía a

pn)XI~cto nos
devandito

Tendo en conta o entre coñecedores da nosa
unanimidade de que el era o que estaba en mellores COJ1QICICH1S p~''''' ......."'.v..

v,-,,,.u<.<u<.<, obra que ficou sen se realizar da que consta que
da Fundación tal como recorda

volume editado Universidade de Santiagoll .

durante o ás vella do
Seminario. Nesa sección da revista do Instituto Padre Sarmiento a erudición do noso

'rnr\Arf")r'ltt~C' dentro

ser o "Conto Gallego", os costumistas "Padrón y las inundaciones" ou o
pOlenrnc:o "Costumbres Gallegas" e os poemas sei se me ules a rosas", "Dend'
as fartas orclas do ou "De Galicia os cimeterios"l2.

Motivo poético

Seguindo igualmente unha xa longa tradición galeguista e unha afección
rmlalllana que levaba a incluirse entre "os de Rosalía"13, a autora é unha
r-r. ..va...".'lc..,t,o c''',rHtu''>h"o da de Bouza.

acochada nos seus
m,lfXm,HlClaOle social

aparece

é imaxe que dela recrea está
eSlUDIOS e xira en aos seus sufrimentos e
ao seu L>UJLlU'UUJUJlV nacionalista. Estreitamente ve]nC(~llalQa

tamén saudosa e existencial que
COlntrLbulírcm definitivamente a callar e que Luís Pimentel invitaba a aban-

aínda que, el tamén a seguía recreandol4.

1959, pp. 45-46, 70-73, 92-95 e 103.

11. Alonso Montero, arto cit., p. 11.
12. Por non repetir para cada referencia bibliográfica, de Bouza Brey que a

'ualterJ'10S de~studlOS LJULL<" "'l/.>' "Escritos no coleccionados
5, 1946, pp. 113-126; Castro

"Escritos no coleccionados de Rosalía de Castro (VIII)",
coleccionados de Rosalía de Castro , vol. 9, 1948, pp. 125-

127; de Rosalía de Castro (X)", vol. 10, 1948, pp. 307-310; "Escritos no co-
leccionados de Rosalía de Castro: "Costumbres gallegas", vol 10, 1955, pp. 111-126.
13. Fermín Bouza-Brey, "De novo Rosalía en Italia", cit., p. 244.
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De no soneto He dedica en Seitura (1955) fala
martirizada" e denomínaa "Senhora da Dór o .Lé'-''"j'-'V,"dLLLL'VU'''-'

aparece na súa función maternal en relación coa xente galega:

a pátria em roda
no filial puso a alma toda
e a Galiza é RosaliaP5,

"humanidá
tamén

N.I.ien1:re:s, en "Abolo roas" é evocada en Compostela como unha alma xemea
do a través das súas interiores e recollendo imaxe
da "tola" coa que ela mesma se identificou e que máis tarde recoUería Curros:

Aboio
fuxo de min sombra.,.
ltlIlerafliJ, o mesmo de algún día
de Rosalía a tola16

,

autora formaba do mundo afectivo da nenez, segundo
J.v.LUVJ.U .."U OOII!DC)Sll:ICln "O mensaxe de Ramón CabanilIas" cos versos: "cando meu

me alumeaba I con poemas de Rosalía e de Pondal e de Añón"17,

Pero é sobre todo a 1:<~osal1a SJlmlboJlO g:aJegUlsta
unhas veces é evocada con carácter sagrado, xunto a CabaniUas e a Castelao e

á par do como guías do destino de Galicia:

Cemiterio de Fefiñáns
ata1 o de Adina de Padrón,
atalo da Chacarita, en Buenos Aires,
onde o noso Daniel pousou;
atal o de onde xace
Santiago, o noso
sodes altares mais que campas,
sodes aras que

Os nosos mortos están
todos ouvimos o seu cramor,
todos sabemos dos seus m,mdlad.os,

de que no-os escuitóu!
Eles teñen de ser compridos
por riba da Lúa e por riba do SOP8,

Outras veces aparece citada á par de Cuevillas, o fundador da arqueoloxía gale
ga e recoñecido mestre de Bouza, tan aludido nos seus poemas LU"~L",'<JLV/"LV""'--

15. Fermin Bouza-Brey, Seitura, Braga: Livraria Cruz & ca, Colecdio 4
16. Idem, Obra literaria Vigo:
17. Ibidem, p. 184.
18. Ibidem, p. 187. 59



as sagras sombras:
Rosalía e o Cuevillas, dianteiros
das outras precursoras...

cencia e a poesía
saudando a nasa auroraP9

I17',nn,,,,,">{' actividades
escritor que aunou ciencia e creación baixo unha

ln<'nl"<:>/~ln,n f-,"'~""f-, ...~u,..., como fíxeron e continuan facendo
~'_,._~,..., e desde a Nós.

poaemc)s rastrexar
a novela

amores", en
,",,"U'uUJlH"', quen tantas

cOJmp1aSl.on á meu amor de Vila-
ista laña de saudade e que eu coidaba

bós e amores 121

rosa cen follas

Toda
evocar calla
gardadas
fermoso
directores e COla[)OraQion~s

do proxecto.

Ficamos sen estas
ron,

Uníversídade de IJUJ.HU',¡;;V

19. p.192.
20. O motivo pódese no poema titulado "Bos amores" e no que
é e santo", vid. Rosalía de Vigo:
181 e 207
21. Bouza-Brey, cit., p. 155.
22. Alonso Montero, alt. cit. p. 14.

"Un verdadeiro amor
de Castro, 3a ed., 1982, pp.


