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ROSALÍA, POETA METAFÍSICO

ANDRfs TORRES QCElRUGA
Cansella da Cultura Galega

l. A universalidade de Rosalía

"En certo senso, podemos dicir que en cada época vive toda a plenitude da poesía" (1). Esra afirmación de Dilthey, nun tI'aballo famoso, que intenta traza-la traxectoria da literatura na época moderna, ten tamén un alcance individual: en todo
autenticD poeta vive a plenitude da poesta. Rosal ía de Castro, acaso poi a súa situación
relativamente marxmaL constitúe unha demostración cxemplar.
Pero a mesma marxinalidade pode facer de pantalla que impida captar eS<l evidencia. lmpedimento f¡'sico, en primeiro lugar. Escribindo nun cornecho xcograficameo te afastado e id iomaticamente mino ritario, ~ figura de Rosalta tivo que conquerir
lenta e duramente un pasto ó sol da atención literaria. O reconto dos esquecementos
el1lditos e dos desprecios cefrl'~, eslá xa feito, e non hai por qué renovar aql.ll a súa
mesquiña tristura. Afortunadamente eso xa pasou. Hoxe non resulta posible escribir
unha his!orÍa da literatura peninsular sen Ue recoñece-Io seu posto claro, alto e indiscutible. Por outro lado, este Congreso está demostrando que moi a.xiña será imparable J súa ascensión na literatura universal.
Aqul' é ande aparece un segundo impedimen to, non xa físico, serrón, digamos,
espiritual. ¿.Pode esta !¡gura esquecida e afastada soporta-lo peso dunha verdadeira e
profunda universalidade') Abond<i pensar nas rutinas históricas e tia fOíL.a incrible
dos apadriiiamentos, para se decarar de que o recoñecemento pleno de Rosalía non
vai ser moi doaLlo. Os ollos do critico precisan aínda por un lempo a orixinalidade
non embazada pola moda e a xenerosidude que non busca o aplauso da publicidade
reinante, para deixar que o mundo poétiCO de Rosalía se desprcgue en toda a súa
prorunda plenitude.
Nllnha consideración obxectiv8, t:SO non é difícil; e mesmo é previsible que vai
rcsult"r cada vez máis fácil. Voltando ;j frase de Dilthey e ó trasfondo do seu tr<lba110. a rigur" de Rosalla aciiánlase cun releve inesperado. Case p~rece cOllstruida adrede
para visualiza-las grandes etapas nas que se vai constituíndo a materia poética. Os
Cantares Gallegos representall moi bca eSa etapa da "fantasÍa vinculada": etapa tia
que a creación "se ve encadrada delltro dunha cOO1l1nidade espiritual que inspira as
palabras. os pensamentos, os actos e a poesía do individuo" (2).
(1) W. Dilthey. Vida y Poesro, r.CE .. Mexico. 1978'. p. 17.

(2) 1bid.
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A segunda etapa, a da "fantasía liberada", entregada sen límite ó "ritmo e a
melodía da vida" (3), está admirablemente representada na súa producción novelística, chea de riqueza e dramatismo. Traspasa tamén, como é lóxico gran parte da
súa pocsl'a; desde a primeira, máis convencional, á última, ondc o dramatismo social
e a in tensa vida persoal se entrelazan cun vigor e unlla profundidade que causan
asombro á mesma autora, arrastrada pala fOí.la da propia creación. O prólogo de
Follas Novas constitúe, tamén nesto, un testemuño insuperable.
A terceira etapa é a aberta paja Ilustración, ca emerxer da razón au tónoma,
consciente do seu horizonte infinito e da súa responsabilidade universalmente humana. Nela "ábrense paso il cada instante as emocións universais que emanan da relación
do home coa vida e ca mundo" (4). Ela marca tamén a culminación da obra rosaliana. É xustamente a que aquí intentamos sinalar.

2. O significado de "metafísico"

Eso, en efecto, pretende indica-lo título. Poeta metaft"sico eo Rosalía, non por·
que se adique a facer filosofía ou trate de elaborar un sistema metafísico. "Metafísico", aplicado a ela, remite a algo máis espontáneo e vital, se ben non menos profundo nin de menor trascendencia. Reférese ó seu modo de facer poes.ía e ó nivel ande
afinca a súa experiencia .
. Quen téndose asomado algunha vez ás simas da experiencia metafísica, se achegue cun mínimo de aberta sensibilidade á obra de Rosalía, non poderá menos de senti·la presencia do profundo e a chamada do trascendente. Ó lado de poemas que se
recrean no concreto --as maravillosas enumeracións (]a natureza, os vivos retratos
de costumes, as fondas sensacións da paisaxe, o encanto do recordo ... -, cada vez
máis van aparecendo aqueles dos que a forza reside xustamente en trascendelo. Poemas nos que 3S causas, os sentimentos ou as anécdotas non descansan xa en si mesmas, senón que apuntan a misterios máis fondos; no límite, ó misterio que somos e
nos envolve.
Esa é xustamentea caracterl'stica do poeta metafisico: "Hai coma dúas gran·
des categorías de poetas: os que dcscreben o rostro sensible, concreto e limitado das
realidades terrestres (poetas naturalistas) e os que intentan expresa.lo que, a través
dos limites do mundo, se albisca (poetas meta-físicos)" (5). ¿Non está o mellor de
Rosalía nesa zona fronleiriza') ¿E non o está cunha pureza, unha inmediatez e unha
inlensidade asombrosas 9 Por algo a pregunta e o asombro, a intuición fulgurante,
algunhas veces, e o borrarse de toda seguridade inmediata, as máis, se van convertcn·
do na sustancia constante da súa obra madura.

(3)Op. cit., f' 18.
cit.. p. 23 .
. (5) A. Billnch,/.a lrascendencia il"rica, Na,e.::a, Madrid, 198t, p. 5,
(4) Op.
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A saudade, como busca máis aló de todo o finito, e o misterio da dor e o sufri·
mento, como ameaza radical dJ ex.istencia. son os dous eixos máis fortes e recoñeci·
dos. Ó seu lado, en cambiante harmoníajdesharmonía, outros temas van abrindo un
espacio de ultlmidades. No mundo interpersoal, a falta de comunión e a inxusticia hu·
manas, os encontros e desencontros do amor, os limites insuperables da comunica·
ción ... No mundo íntimo e persaal, o misterio da desproporción humana, profunda·
mente explorada en diversas direccións: contradicción 3ntropolóxic3 ("este barro 1110r·
tal que envolve o corpo ... "), infinito da aspiración ("tan só unha sede, unh~ sede ... ·'),
incapacidade da expresión total ("'palabras e palabras e palabras ... "), dialéctica da di·
ta e da dor, socdade incurable, culpabilidade radica!. .. Na relación co Sagrado, pregun·
ta abisal e rebeldía que non se aplaca con medo nin con tópicos. inlLlición p()sitiva na
experiencia hierofánica do templo e na irradiación da bcleza, saíd~ posible de tipo
existencial polo misterio da cruz ...
Non se trata, como é lóxico, de facer aquí a enumeración completa, senón de
apuntar a un ámbito indu bidablc e insinua-Ia súa profundidade. Desde esta perspec·
tiva -sé esto importa·- non cabe xa negar que Rosalia abre coa súa poesía un mundo
peculiar, ande a superficie se quebra cara ó profundo e onde a ap,Hencia se desenmascara cara á busca das ultimidacles. O lector é arrastrado, por unha voz inconfundible
e poderosa, a aquel asombro e admiración ande nace e se alimenta toda auténtica
filosofía.

3. ¿Provincianismo?
Pero se esto é así, ¿cómo é posible qu·e alguén negue expresamente a esta poe·
sÍa o seu carácter rilosófico al! metafísi"c01 A pregunta reveste gravidade. porque
nalgún caso concreto non nace do descoñccemento nin do desinterés. Curiosamen·
te, unha das negación s máis claras e formais vén de dous intérpretes cordiais, que,
por enriba, contan entre os primeiros que abriron ó mundo a poesía de Rosalía.
Sen se citaren, e con seguridade sen se coñeceren, D. Briesemeister e C.H. Poullain
lánzannos ós galcgos unha advertencia extrañamente coincidente: coidado con in·
tentar "clasifica·la obra de Rosalía entre a 'poesl3 metafísica' " (Briesemeisicr) ou con
falar ó seu propósito dunha "actitude filosófica" (PouJlain); eso sería "celo excesivo
por sacar a Rosalía da depresión provinciana e g10rificaJa sen necesidade" (Briesemeis·
ter): polo demais, "este non parece o método máis apropiado para lograr tal resultado"
(Poullain) (6).
A coincidencia non é, con todo, completamente casual. Ambos reaccionan con·
tra o prime ira intento que se fixera en Galicia para elevar a Rosalía dunha simple con·
sideración folclórica á universalidade filosófica, na obra colectiva 7 ensayos sobre
(6) Os lugares aludidos son, respeCTivamente, D. Briesemeister, Die Dichtung der Rosalia
eH. Poullain, Rosa/(a de Cas/ro y su ohra, Editora Nacional, M~drid, J.974, pp. 154-[55.

de Castro, MUnchcn, 1959. p. 104: e
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Rosalz'a, 1952. Acaso un inevit.able sentimento de desproporción cultural, consideráda-las cousas desde Alemania e Francia. e seguramente lInha non clarificada posición
do tema -ninguén pretende facer de Rosalía Ilnha "filósofa metafísica" (7),-- foron
a causa do equívoco. É posible que axudase tamén un certo estrcitamento na consideración: en Briesemeister. a visión adialéctica da pregunta rosaliana, totalmente interpretada como resolta cara ó lado negativo, nun voluntarismo paradóxico: Rosalía
"non se quere entregar" (8); en PoulJain, por unha devaluación da trascendencia
ontolóxica do sentlmcnto, reducido a unha reacción primaria, momentánea, sen coherencia profunda (9).
Non se trata agora de instaurar, ou prolongar, unha polémica. Con toda probabilidade, os ilustres autores evolucionaron sobre as propias obras de mocidade. Ademais,
a evolución da hermenéutica actual, que, curiosamente, do alemán H.G. Gadamer ó
francés P. Ricocur acentuou cada vez máis a superación do romanticismo subxectivo
para se concentrar na ohxectividade do "mundo" aberto pola obra, aclaro u notablemente o campo (lO). Non está primordialmente en xogo o que na súa conciencia viviu e quixo dicir Rosalía. ainda que non se exclúa; trátase dasporencialidades obxect/l'as que emerxen da súa poesía, máis alá dos condicionamentos da psique e da circunstancia rosaJiana. Interesa o que o mundo simbólico descuberto por ela nos "dá
qué pesar" a nós, Pregúntase, pois, antc todo poJa radicalidade dese mundo e polo
calado trascendente da súa apertura.
Dificilmentc se poderá estar hoxe en desacordo co calificativo de metafísico
que. con crecen te espolltaneidade, evoca en case todo aquel que O coñece, () mundo
poético tie Rosalía.

4. O específico de RosaJía

Así e todo. non convé'n despachar demasiado á présa a dificultade. H3i aínda
un último significado que ela nos debe entregar.
Non cabe negar que, de entrada, Rosalía se nos aparece demasiado apartada,
demasiado fóra das grandes corren tes de pensamento c da marcha xcrlll do mundo.

~

(7) Cfr. a resposta de R. e"rballo Calero a Poullain en EStudios rosalianos, Aspectos dilvida
obra de RosaUa de Castro. Galax ia. Vigo, 1979, pp. 134-135.

(8) Cfr. algunhas observacións Ó respecio en A. TOrre~ Qucirugu, "Catro ~erspectivas sobre
d~ Rosatía de Castr,,". Encruci/lada 43 (1985), pp. 222"225.
NOSl" artículo non !lxcmos norar algo que resulta evidente: 13ricscmeistcr aparece d3J'amcnte influido por J,L. Varela, Poesia y resÚluraci6n cultural de Galicia en el siglo XIX, Gredos, MOl'
urid, 1959. ()nde ¡¡pare,,, o llleSIll() ·-crem()s que' inxlIsto, por ~diaJ¡:cric.o- diagnó~tico: "Su ,ituación ,!S lu de I~ a,L'dia" (p. 172): "Rosalía' 110 se ""tr~g" nun,"" (p, 173; cFr,~, 178). hai ncla '\0berlli;¡" (p, 173: dr. pp. 182, 193): "se abstiene" (p. 175): "part·,e. ~ IICce~, pereza: otras. ,ansa ncio" (p. 173),
(9) Ct'r. igualmente algunhas obscrvacións en A. Torres Queiruga,
~p. 225-227.
(lO) VéxiJ<ie, IDbrc todo, B,G, Gadamer, Verdad y Método, Síguerne, Salamanca, 1977, e
P. Ricoeur,Interpretafion Theory, Tcx~s UniYcr~it)' Pre~5, 1976.

~
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Cando se a compara cun Novalis ou cun Holderlul, metidos de cheo no nacemento
dunha nova época do pensamento e da historia, en contacto son SchilJer e con CoetJle, convivindo --o segundo-- Con Hegel e con Schelling, non se pode oculta-lo seu
carácter marxinaJ. Carácter ben perceptible, polo demais, na práctica ausencia de referencias culturais, na falta case total de recurso ós gra ndes sím bolos mi tolóxicos (1 1).
Coma a súa vida, a súa poesía é íntima E retirada. vive cáseque en exclusiva dos problemas da súa terra e do misterio Intimo da propia sustancia.
Non recoñecelo, sería cegueira. Pero tamén: quedarse sen máis aí, sería superficial idade. Porque esa pequenez constitúe igualmen te a súa gmndeza. En todo caso,
marca a súa inconfundible orixinalidade: a aportación que só ela, unicamente cla,
pode facer. Para entender, por contraste, o que esto significa, recorramos unha vez
máis a u nha observación de Dilthey: "A xeración que seguiu a Goethe desenvolveuse
baixo a influencia dur.!ta ftlosofía abstracta, completamente idealista; nutriuse de poemas; non chegou nunca a ulma relación poética directa coa vida. Por eso a forma
artística, a doctrina. a idealización, tiñan que adquirir nela, necesariamente, un predominio sobre o real'" (12).
Eso é xustamen te o que non sucedeu con Rosal ía. Non haberá moHos poetas
verdadeirarncnte grandes nos que medie tan mínima distam:ia entre a poesía e a vida,
entre a experiencia e a súa expresión. De aí e!>a impresión de absoluta sinceridade e
de incrible espontaneidad e que desprende a súa obra. Algo que, para os que vivímo-lo idioma, se acusa aínda máis na producción galega: nela nin sequera é perceptible o lixeiro artificio retórico nin o minúsculo afán filosofante que cabe percibir
no verso cJslel<Í.n. C'ollede as grandes poesías de Follas Napas, e palpnréde·lo milagre: experiencias insuperables -verdadeiros puntos de arribada na exploración simbólica do espirito humano-- están expresadas nun vocabulario e nunha forrnJ abso·
¡utamente accesibles á cultura Oláis familiar de calquera lareira campesiña.
Por eso a poesía rosaliana será semprc unha festa para todo pensador auréntico. Non sempre se ten oL:3sión de aropa-Io máis profundo á limpa e transparente flor
de terra. Nin de recibi.los in terrogan'tes últimos e radicais da existencia sen filosofía
interposta ou sen leoría elaborada. En terminoloxía heideggeriana, diriamos que a palabra do Ser -algunhus palabras do Ser·- resoa aquí nunlla inmediatez de excepción,
acollida nunha sensibilidade exquisita c expresada euo mínimo de difracción cultural.
Mal se interprctan'a esto, porén, se se vise no dito ou uMa inxenuidade hennencutica 011 un roussc<lunianisl1lo rosaliano_ Temas que, por cerIo. merecerían un amplo desenvolvemento. Contentérnonos cunhas insinuacións conclusivas.
A inmediatez aludida non pretende ser absoluta; intenta tan só marcar unha
ten de ncia ~Sill tót ic~. Non eX istc experiencia que non estea Xii sempre in terprctada.

(11) (onfrúilll'ns". pllr ", .. "S wnlinuas referencias cullurais, c.¡ur .,1 pacta" no fondo
[a" Jfíll S el L'la. ,'0"''' ,on 11iildcrlill. KCUls e Lcopardi. analiza R. Argullol. El Héroe y el Unieo.
El esprrill/ IróKiw del Romanllcismo. T'HlrlIS. Meldrid. 1985.
(11) Op. cil .. p. ~ 18.
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e, polo mesmo, q uc non inclúa xa a subxectividade e a circunstancia do autor( 13). Rosalía -a nena Rosalfa, a mulIer Rosalía, a enfenna Rosalía, a galega Rosalía, a novecentista Rosalía ... - está mediando entre os seus poemas e a experiencia humalla que os
orixina. Eles son mesmamen te a "marca" da súa iden tidade, a aportación orixinal do
seu xenio. Negalo, pretendendo a transparencia absoluta, sería ncgala a ela mesma,
borra-la súa individualidade. O que esa "inmediatez" insinúa, é a cercanía única da
expresión, a sinxela pu reza do instrumen tal empregado, a fresca transparencia do
abisal no limpo medio da fonna ... A grandeza no elemento da humildade.
Co cal queda xa esconxurada toda falsa sombra de Rousseau. Non se está a
falar dunha Rosalía inxenua, inconscientemente primitiva. Hai moita máis reflc·
xión na creación rosaliana da que moitos parecen sospeitar. Para unha Illuller, na
Galicia e na España do seu tempo, resulta n1esmo excepcional. Abonda le-Jos "prólogos" a Follas Novas ·-0 en prosa e o en verso: prólogo en verso son evidentemente os cinco primeiros poemas- para decatarse. Alí está delimitada unha traxectoria:
Follas e Cantares, de modo expreso; En las orillas del Sar, como consecuencia. Alí
hai, humilde pero segura, conciencia do excepcional: no "tollendo ponclls" da nega·
ción interrogante de ter feito "un libro trascendental"; na asombrada extrañeza anle a obra que debería ser, e que non é, obxectivación tópica-"pombas e (rores"dUI1h3 ;'alma de muller":na nesesidade de repetir coa súa voz individu~1 [) común fondo
humano, "eternamente o mesmo"; no agramar irrefreable e indómito do impulso creador, que precisa espellar "o fondo sin fondo do meu pensamento";no decatarse -el::!
qlle non se ten "por unha inspirada"- de que a súa palabra deita du!\ misterio envol·
vente, "como sai das profundas carballeiras" o rico rumor indescifrable: na renovada
extrañeza de recoñecer, a pesar de todo, a propia subxectividade na autonomía da
obra, que se revela "toxos e silvas", cando a intención sería un primaveral agrolllar.
de "follas novas"...
.
,
Poeta metafisico. Agora yodémolo dicir tranquilos. Eso é Rosalía, Sobre todo
porque non o pretende, e, xustamente por eso, outra voz fesoa ll:.t súa voz: a VOl.
do profundo, a resoancia do misterio. POr eso a súa obra seguirá decote a alimenta·lo
sentimen to e dará sempre que pensar á inteli.xencia.

(13) O. Poggdcr recórdallo nada m~nos que a Heidegger, " propósito dos scus e~tudi,lS
sobre Hólderlin: ninguén é, sen máis, a "voz do Ser" ("Heidegger y Holderlin", en fo .. Filosoj/a
y polftica en Heidegger, Alfa, Barcelona, 1984, pp. 143-147).

