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Paisaxes literarias na obra de Rosalía de Castro:
Unha achega á obra de Rosalía desde as imaxes de Galicia.

Na literatura, en xeral, os espazos realizan un papel importante. Non só no teatro, a través da proposta
escénica, tamén na narrativa e, por suposto na poesía.  De feito nos estudos, o espazo considérase un
dos elementos esencias da obra literaria. Así o espazo define a atmosfera dunha proposta literaria.

A obra de Rosalía de Castro, neste caso, non é menos. O espazo e os espazos en Rosalía son
determinantes á hora de entender o seu xeito de crear literatura. Non só porque na obra de Rosalía o
espazo ten esa función atmosférica e envolvente, senón que tamén emprega a descrición como acto
político. É aquí onde atopamos unha nova dimensión da valoración e do significado ou intención, da
elección do espazo na literatura. En concreto a descricións paisaxísticas de Rosalía son actos políticos.
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Isto xa o deixa ela moi claro no prólogo de Cantares gallegos, no que aparece ata catro ocasións a
palabra paisaxe, e así vemos como a importancia da contorna, forma parte da propia obra rosaliana.
Neste caso, a paisaxe ten un significado antropolóxico que representa e demanda o recoñecemento
das persoas galegas e da propia Galicia. Ela mesma di que previamente Galicia fora vista coma un
"cortello inmundo" mais ela é quen de mudar esa imaxe.

Probablemente o máis coñecido neste ámbito sexa o xeito de Rosalía de describir a paisaxe galega de
interior (a que se atopa nas beiras do Sar e do Sarela), un recurso ancorado no tópico do locus
amoenus no que a través da repetición e da fermosura describe non só a paisaxe que ve, senón a que
imaxina e a que desexa transmitir nesa intención política de seu.

Pero temos que contextualizar toda esta información, hoxe en día cústanos entender como se
relacionaban cos espazos as persoas que vivían antes do século XIX, na época do Romanticismo. Pero
por exemplo, hai que pensar que o alpinismo xorde nestes momentos. No Romanticismo avógase por
unha conquista dos espazos abertos que antes lle resultaban hostís dalgún xeito ao ser humano. Así
empézase a valorar o mar, a alta montaña ou o deserto incluso máis que aqueles lugares ligados a ese
"campo tranquilo" que podemos ter na imaxinación. Isto tamén se observa na obra de Rosalía.

Pensemos por exemplo na súa primeira novela, La hija del mar. Nesa novela os espazos que aparecen
son espazos radicalmente diferentes aos dunha Galicia doce e mansa. Esa Muxía que describe nesta
obra representa a paisaxe sublime. Pero que é o sublime?

O sublime, lonxe do que podemos pensar de primeiras, é unha categoría estética que nos conmociona,
que nos conmove. O belo atráenos porque é agradable pero o sublime sobrecóllenos. A propia Rosalía
chega a lamentar que non exista na literatura galega do momento un Byron que recolla a beleza
salvaxe e sobrecolledora da paisaxe galega da Costa da Morte.

Deste xeito Rosalía describindo as paisaxes doces e belas do interior en contraposición das paisaxes
ariscas e sublimes da costa galega está conseguindo unha mudanza radical no modo de ver Galicia.
Antes de Rosalía, Galicia é vista dun xeito negativo (referímonos por exemplo aos coñecidos sonetos de
Góngora), ela é determinante no cambio de percepción das xentes e do lugar.

En canto á ollada rosaliana sobre a cidade de Santiago de Compostela, sabemos que Rosalía formou
parte da vida cultural de Santiago e se ben non se pode afirmar se tomou parte no Banquete de Conxo
si que sabemos da súa presenza. Nunha das súas novelas, El primer loco, recrea tamén a vida da
contorna de Santiago. Tamén a súa descrición de A Coruña é sempre tremendamente positiva, con
referencias a un lugar fermoso e cheo de luz.

Non só iso, María López, nesta achega, fálanos da faceta de articulista de Rosalía de Castro que en Lugo
deu pé a perda dun dos seus famosos artigos perdidos, unha historia interesante e controvertida para
seguir de preto nos estudos daquelas e aqueles que aínda hoxe pescudan con ilusión e traballo na obra
rosaliana.

Cumpridos motivos todos para pensar en Rosalía como retratista dunha Galicia fermosa e sublime,
cambiante, marabillosa. Motivos todos para nos achegar á descrición rosaliana e descubrir pola nosa
man eses enclaves que se identifican de xeito tan representativo na súa ampla obra e tamén son
identificados por ela.
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1.- O locus amoenus é un tópico literario ou lugar común que a miúdo describe un lugar idealizado,
paradisíaco, tranquilo e seguro que invita á comunicación e á reflexión. De seguro que vós tedes un
lugar especial ao que vos gusta volver para pensar, para estardes tranquilas e tranquilos. Un lugar
onde vos gustaría levar ás persoas ás que queredes. Seguro que ate tedes unha imaxe dese lugar no
arquivo de fotografías do voso teléfono móbil. A primeira proposta que vos facemos é que busquedes
esa fotografía e escribades unha descrición dese lugar. Podedes elixir dous estilos para facelo:

a) Elaborade unha descrición lírica da imaxe que vedes, buscade metáforas, buscade reflectir na escrita
non só o que se ve a simple vista senón tamén o tipo de sensacións físicas que tedes cando estades alí.
Os cheiros, os sabores, a luz, se hai música ou se hai algún poema ou algunha canción que vos leve
mentalmente a este lugar.

b) Elaborade unha descrición comercial. Imaxinade que sodes as responsables da páxina web dunha
empresa de turismo e tedes que convencer á xente de que visite este lugar, pero... Ollo! Non todo o tipo
de turismo vale. Tedes que estar seguras e seguros de que os visitantes que vaian ao voso lugar
especial son semellantes a vós, que o van apreciar, que o van coidar, que non van pensar que ese lugar
é un "cortello inmundo". Que lles diriades neste caso?

ACTIVIDADE 1
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2. Enquisa: contesta verdadeiro ou falso ás seguintes afirmacións:

a) Rosalía de Castro era fan de Lord Byron.
b) Rosalía de Castro non gustaba de ler autores estranxeiros.
c) Rosalía de Castro naceu en Lugo.
d) Rosalía de Castro formou parte activa do Banquete de Conxo.
e) Cando Rosalía vivía en Lugo un grupo de panadeiros asaltaron unha imprenta para que non se
publicase un artigo seu que falaba de como aumentara o prezo do pan nos últimos anos.
f) Rosalía de Castro falou de Padrón nos seus poemas.
g) Rosalía de Castro escribiu en castelán e en galego.
h) Rosalía de Castro escribiu unha novela, La hija del Mar, que acontece en Ortigueira.
i) Rosalía de Castro dixo de Galicia que era un cortello inmundo.
j) Rosalía de Castro gustaba da cidade de A Coruña.

Solucións: V-F-F-F-F-V-V-F-F

ACTIVIDADE 2



O Decreto 86/2015, de 25 de Xuño, polo que se establece o currículo da ESO e Bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia, trata no seu artigo 4º os elementos transversais, é dicir, os elementos que se
traballarán en todas as áreas, sen prexuizo do seu tratamento específico. Este artigo cita numerosos
elementos transversais, entre eles a compresión lectora (CL); a expresión oral e escrita (EOE), a
comunicación audiovisual (CA); as tecnoloxías da información e a comunicación, (TIC); a educación cívica e
constitucional (ECC); a igualdade efectiva entre homes e mulleres (GX); a igualdade de trato e non
discriminación (IG) ou a educación en valores (VAL). Esta proposta didáctica responde a estes
coñecementos transversais.

Asemade, resaltamos o grupo de obxectivos xerais que coidamos poden ser obxecto de traballo a partir
desta sesión de aula:

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Deste xeito recomendamos o emprego desta proposta didáctica para 3º da ESO engadindo unha
suxerencia de estándares de aprendizaxe que poden estar vencellados a esta pílula docente.

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.
GB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para
redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías
gramaticais.
LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e
amósase capaz de explicar a súa postura.
LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e
sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular
os sentimentos e xuízos.
LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade
Media ata 1916.
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característico.
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A vila imaxinada é un proxecto da AELG creado co

amparo da Deputación de A Coruña.
 

Proposta didáctica: María López Sández

Coordinación: Anna R. Figueiredo

Ilustración de capa: Luz Beloso

Maquetación e produción audiovisual: Beatriz Pereira

A vila imaxinada é un proxecto de creación de material de apoio á docencia desde
a Asociaciòn de Escritoras e Escritores en Lingua Galega que se adecúa aos
estándares de aprendizaxe da lei educativa vixente e propón alternativas para
conseguir os obxectivos de etapa do alumnado do noso sistema educativo en
coordinación coa realidade galega na que se atopan.

A vila imaxinada oferta outro xeito de mirar o mundo da man de creadoras e
creadores que alicerzan o pensamento nas letras e construen pontes e cidades
habitadas polo pensamento crítico e polo soño dunha sociedade consciente da
súa cultura e do seu labor de usuario e creador da mesma.
 
Esta achega de María López Sández, ademais, explora elementos transversais do
currículo como o respecto polo patrimonio material e inmaterial, o
desenvolvemento da lingua, apoiase nas competencias clave de CCL, CD, CAA, CSC
e CCEC. Recomendamos o seu emprego para 3º da ESO, asemade consideramos
que se pode empregar na conmemoración do Día de Rosalía, o 24 de Febreiro,
tanto desde a materia de lingua galega e literatura como desde a titoría.
 
Como temáticas principais da proposta didáctica resaltamos: Rosalía,
rexurdimento, romanticismo, paisaxes, descricións literarias, valor do patrimonio
medioambiental, respecto polos lugares,  pensamento crítico, desenvolvemento e
crecemento persoal.


