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I. O problema da superabundacia da bibliograf ía de e sobre Rosalía.

Por extraño que poida parecer nunha primeira consideración, o meirande problema que 
deita a aproximación ao estudo científico de Rosalía de Castro reside na superabundancia 
da bibliograf ía, sexa da edición das obras escritas por ela, sexa da literatura a ela dedica-
da. En efecto, polo que se refire á escrita rosaliana, na ponencia presentada por nós no 
Congreso conmemorativo do 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, orga-
nizado en 2013 polo Consello da Cultua Galega[1], suliñabamos o feito de que a obra de 
Rosalía, en galego e en castelán, en verso e en prosa, ten acadado unha cantidade e unha 
variedade de edicións inmensa, única polo que se refire a autoras ou autores galegos, e 
excepcional mesmo no ámbito das literaturas en lingua española; partindo das edicións, 
reedicións e reimpresións de volumes de obras completas, antoloxías, agrupacións de 
tipo vario, traducións e obras illadas, chegabamos a un cómputo preciso de 257 exem-
plares na nosa colección de edicións de Rosalía, na que sen dúbida faltarán varias, pero 
non moitas; en efecto, falabamos alí de 14 edicións de Obras completas (moitas veces non 
completas, en realidade), 52 de antoloxías, 9 das obras galegas completas, 10 das poesías 
completas, e despois, pasando ás edicións de obras independentes, 38 de Cantares galle-
gos, 32 de En las orillas del Sar, 31 de Follas novas, 22 de El caballero de las botas azules, 
etc. etc.

Este número das edicións rosalianas é tan grande como o dos problemas que de 
el resultan. En efecto, se ben podería parecer que para ler unha obra determinada de 
Rosalía calquera edición resultaría válida, esto non é admisible para o estudo filolóxico 
da autora e da súa obra, de calquera tipo que sexa, pero de modo especial cando se trata 
de traballos nos que a consideración da lingua sexa fundamental. Poñamos un exemplo: 
parece obvio que para unha achega global á imaxe literaria de Rosalía é preciso ter en 
conta toda a súa escrita; daquela, o máis doado é empregarmos unha edición de Obras 
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completas; pois ben, se pensamos na edición canónica, tamén a primeira na realidade, a 
publicada en 1944 polo editor Manuel Aguilar, en edición de Victoriano García Martí[2], 
cómpre ter presente que foi repetíndose, cada vez mais completa, nos anos 1947, 1952, 
1958, 1960, 1966, 1972 [3], pasando a publicarse en dous volumes en 1977, aumentada por 
Arturo del Hoyo[4], con edicións posteriores en 1982 e 1988; en consecuencia, o prurito 
bibliográfico de empregar a edición de 1944 por ser a primeira, a máis preciada dende 
o punto de vista económico, non resulta aceptable de cara a investigación. Prescindin-
do aquí da consideración doutras coleccións, que non sempre resultan conter as Obras 
completas, parece obvio que algunhas non merecen a aprobación para estudos rigurosos, 
como a que no ano 1996 sacou a Fundación Rosalía de Castro, edición sen nome ningún 
de editor responsable[5], con esta nota limiar, que non resulta admisible nin científica nin 
legalmente: “Edición elaborada por un equipo de especialistas que consultou as edicións 
anteriores máis autorizadas”. 

Naturalmente o feito de sostermos que hai moitas edicións de Rosalía e que cómpre 
ter un bo coñecemento delas para empregar as máis axeitadas, non debe entenderse de 
ningunha maneira no sentido de que o eido da edición non requira xa máis atención. Tal 
como explicamos na nosa intervención no Congreso do 150 Aniversario de Cantares, 
fica sempre un importante espazo aberto para unha tarefa ecdótica seria e rigorosa, o 
destinado a lograr unha mellor edición das Obras completas, e o dedicado a novas edi-
cións críticas de obras concretas. Precisamente como pensado para cubrir o primeiro de-
ses propósitos preséntase unha das mellores, senón a mellor, edicións dos últimos anos, a 
de Cantares gallegos publicada no ano singular de 2013 por Anxo Angueira[6]. Como pen-
samos que pode ser paso inicial dunha obra fundamental, sobre todo se temos en conta 
os bos principios en que se asenta, imos reproducir as palabras de presentación do autor:

Con Cantares gallegos iniciamos un proxecto de edición da obra completa de Rosalía de Castro. 
Trátase de pór a primeira pedra a partir do texto que comunmente se asocia tamén ó inicio do 
Rexurdimento de Galicia e nun ano  singularmente especial: o da conmemoración do sesquicente-
nario da súa publicación primeira, tamén en Vigo, en 1863.

A nosa pretensión é editar o conxunto da produción literaria da autora, en prosa e verso, en ga-
lego e en castelán, e facelo desde unha óptica sistémica. Quere dicirse, tendo en conta a totalidade 
dos textos de Rosalía de Castro e entendendo a súa figura, coas flexións cronolóxicas, estéticas e 
ideolóxicas que foren, como un todo estrutural. Na altura en que hoxe viven os estudos rosalianos, 
cremos que esta nosa idea é, máis que factíbel, totalmente necesaria.

Para levar adiante un proxecto destas características concibimos a edición coma un traballo fi-
lolóxico e tamén hermenéutico. Deste xeito, cada texto irá acompañado na súa edición dun estudo 
introdutorio inicial e dun aparato crítico con notas (non só filolóxicas) e comentarios. Trátase de 
explicar o texto, a súa xenese e o seu contexto, tanto en relación ó sistema literario coma en relación 
ó conxunto da produción da propia autora...(p. 7 s.).

Para nós resulta unha verdadeira satisfacción asistir ao comenzo da andaina desta 
nova edición de Obras completas, dado con un bo resultado, cuxa crítica non nos corres-
ponde facer aquí, estando xa anunciada para a posta en venta no próximo mes de marzo 
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(2016) a que non dubidamos debe ser a segunda entrega, unha edición de Follas novas de 
Anxo Angueira, na mesma casa editora[7].

Sen embargo non sempre é tan rigoroso o comportamento dos editores das obras 
de Rosalía; de feito, nos nosos estudos realizados ao longo de moitos anos sobre a bi-
bliograf ía rosaliana, con moita frecuencia temos achado problemas, ás veces insolúbeis, 
para determinar os anos de publicación de diversos volumes, a veracidade do número 
de edicións, mesmo a súa existencia, por veces ocultada, por veces esaxerada. Incluso en 
editoriais tidas por “serias” achamos cousas raras: no ano 1974 Cátedra publica unha es-
tupenda edición de Cantares gallegos debida a Ricardo Carballo Calero[8], edición que se 
fai pasar por primeira, cando en realidade correspondía practicamente en todo á publi-
cada once anos antes, en 1963, polo insigne rosaliólogo en Ediciones Anaya[9] ; ocúltase, 
pois, ao mellor sen malicia, a data verdadeira do texto presentado; pero este libro tivo 
un éxito sorprendente, chegando a unha décimocuarta edición no ano 2013; a pesar de 
resultar economicamente tan rendíbel, non se ten coidado de facerlle a revisión oportuna 
e merecida, e deste xeito, a edición de 2013, na pequena Bibliograf ía dunha folla e media 
que leva, dá como obra máis recente ¡os Estudios rosalianos de Carballo Calero, de 1979!

Aínda hai cousas peores, entre elas as edicións piratas, que poida ser que copien de 
edicións boas, máis outras veces presentan textos pouco coidados. Imos referir un exem-
plo de hai pouquiño. No mes de xaneiro de este ano, no andel de venda de libros que hai 
na Estación de autobuses da nosa cidade de Granada, deu nos nosos ollos asombrados 
unha edición de chamativa encadernación, en cor rosa, de Follas novas, en edición bi-
lingüe[10]; sorprendeunos que tiñan nada menos que catro exemplares, e preguntamos á 
vendedora; o libro acababa de chegar, e era o número 4 dunha nova colección titulada 
Literatura Universal; antes de Rosalía aparecían El jugador de Dostoievski, as Leyendas 
de Bécquer, as Rimas de Bécquer, e seguía coma número 5 La muerte de Ivan Ilich de 
Tolstoi. Curiosa selección. A editorial chamábase Servilibro, e o volume non tiña nin 
ano de edición, nin número de rexistro, pero sí número de ISBN, que resultou ser falso. 
Coa axuda da técnica de Biblioteca da nosa Facultade, Margarita Leyva, enterámonos de 
que o libro existía no ano 2012, pero o ISBN correspondía a unha suposta obra titulada 
Literatura universal, que en realidade valía para o noso Follas novas e tamén para os 19 
libros restantes da colección. ¡Cousas! 

Volvendo ao comenzo do noso texto, falabamos desta abundacia non só de edicións 
das obras de Rosalía, máis tamén da literatura a ela dedicada. A preocupación pola posibi-
lidade de que a gran cantidade de achegas á persona e á obra de Rosalía, feitas moitísimas 
veces á lixeira, sen preparación previa, con documentación escasa ou mesmo de ningún 
tipo, por persoas que pensan que o rosalianismo é un campo aberto sen límites nin pe-
chas, preocupou dende hai moitos anos a especialistas serios. Non imos facer aquí unha 
historia da bibliograf ía rosaliana, que sempre nos pareceu alicerce esencial para montar 
todo traballo destinado a non caer á primeira análise, pero imos pór algún exemplo a 
seguirmos, naturalmente positivo. No ano 1952, na abafante penumbra da dictadura, 
publica Galaxia un libro fundamental no futuro dos estudos rosalianos, 7 ensayos sobre 
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Rosalía, aínda hoxe lectura moi precisa antes de botarse a teorizar supostas orixinalida-
des[11]; nas páxinas 153-171, Salvador Lorenzana, baixo o título ”Xuicios Críticos sobre 
Rosalía” facía un profundo e exhaustivo repaso de canto sobre Rosalía se levaba escrito 
e opinado por aquel tempo; é un exemplo de bibliograf ía útil, un guieiro a ter presente. 
Anos despois, cando o número de publicacións de e sobre Rosalía comeza a desbordarse, 
en 1981 publica Antonio Odriozola (1911-1987) un tesouro no noso tema, Rosalía de 
Castro. Guía bibliográfica[12], un libro-guía que cada vez viña sendo máis necesario: mos-
tra irrefutable desto é que no ano 1987, no volume da Bibliograf ía de Galicia publicado 
pola Consellería de Cultura e Benestar Social[13], a entrada especificamente dedicada a 
Rosalía contiña 40 títulos (pp. 212-214), malia ser en realidade moi incompleta.

Esta inxente multiplicación da bibliograf ía sobre Rosalía e a súa escrita moveunos 
a Aurora López e Andrés Pociña, aló polo ano 1980, a iniciar un amplo proxecto de bi-
bliograf ía total e resumida, é dicir, presentando non só as fichas bibliográficas completas, 
senón tamén amplos resumos das publicacións pequenas, sempre máis dif íceis de achar 
e consultar que os libros, para os que dabamos os índices e as reseñas en caso de habe-
las. Deste xeito publicamos en 1991 os tres extensos volumes titulados Rosalía de Cas-
tro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990), de cuxa “Introducción” 
queremos lembrar un pequeno parágrafo que pensamos que segue a ter total actualidade:

... Nos mueve y nos anima la seguridad de que, con les tres gruesos volúmenes de que va a constar 
esta obra, colaboraremos a que se siga investigando sobre Rosalía, pero mejor, con la apertura de 
nuevos cauces y un más amplio conocimiento de las fuentes, y, desde luego, con mayor facilidad. 
No pretendemos evitar la proliferación del típico artículo de divulgación, de los que existen ya 
tantos, repetitivos hasta la saciedad y sin aportación original de ningún tipo, pues siempre es útil 
para mantener viva la imagen y la obra de Rosalía; pero sí nos alegraría contribuir a que, cuando 
se hagan trabajos de este tipo, trabajen sus autores con una base de conocimientos más amplia, 
que contribuya a mejorar la calidad de los resultados. La verdad es que gran cantidad de lo que se 
publica sobre Rosalía de Castro produce rubor. 

Sigamos hablando de Rosalía, cada vez más, pero con un poco más de calidad científica y, sobre 
todo, conociendo lo que sobre ella se ha dicho una vez, o cien veces, y lo que sobre ella no ha dicho 
todavía nadie[14]          

A nosa Bibliograf ía saíu do prelo nos anos en que se producíu unha verdadeira ex-
plosión nos estudos rosalianos, provocada sobre todo pola conmemoración en 1985 do 
centenario do pasamento de Rosalía. O magno Congreso internacional celebrado en San-
tiago e outras cidades galegas, con asistencia de especialistas na escritora procedentes 
de todo o mundo, deixou nos tres longos volumes das súas actas[15] aportacións funda-
mentais en moitos aspectos, e abríu novas perspectivas na investigación sobre a escrita 
de Rosalía. Este foi o motivo que nos animou máis a seguir recollendo, ano por ano, toda 
a bibliograf ía de e sobre Rosalía que se produciu na derradeira década do século XX, e 
que, no ano 2002, quedou estudada e presentada no noso cuarto volume, titulado Rosalía 
de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica. Volumen IV (1991-2000), un 
libro de perto de oitocentas páxinas que permanece inédito. No parágrafo final da nosa 
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intervención no Congreso Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada, dicimos a este 
propósito: 

Unha reflexión final, pragmática se as hai. Xa vimos que existen moitas edicións das Obras com-
pletas de Rosalía. Quen pretenda, que sexa persoa ou equipo, realizar unha nova edición, por fin 
crítica, debería como primeiro paso pescudar as posibilidades editoriais coas que pode contar: a 
mellor das edicións rosalianas, crítica e completa, pode durmir por séculos nun caixón por falta de 
editor. Dicimos esto con coñecemento de causa: a nosa Bibliograf ía rosaliana, da que publicou a 
Fundación Barrié en 1990 e 1991 os tres primeiros volumes, cada un con tiraxe de mil exemplares 
dos que xa case non queda ningún[16], pero que aínda vintedous anos despois, en 2012, produciron 
mais de dous mil seiscentos euros por ventas, ten un cuarto volume, rematado en 2002, durmindo 
nun caixón, rexeitado por Fundacións, Universidades, Deputacións, Editoriais galegas, como obra 
non interesante. Así van as cousas[17]. 

Pois ben, as publicacións de tema rosaliano que temos recollidas para o quinque-
nio 2011-2015, período que tomamos especialmente en conta para a elaboración deste 
artigo, multiplican aínda máis as dos tempos anteriores. Sen embargo, deixadas de pu-
blicar algunhas bibliograf ías meritorias concretamente dedicadas a Rosalía, como as de 
a Revista de estudios rosalianos (a partir do ano 2000, ata o núm. 4, 2011), e convertida 
a totalidade en milleiros de títulos, dif íceis de abranguer, mesmo en traballos de longa 
duración, como teses de doutoramento, nos últimos anos os estudos rosalianos adoecen 
cada vez con maior frecuencia de faltas bibliográficas sorprendentes, con ausencia de 
títulos fundamentais de moito peso, absolutamente imprescindíbeis.  As 1114 páxinas 
que xa podemos ler  das Actas do Congreso Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada 
amosan moi a miúdo artigos faltos por completo de bibliograf ía, ou con escasa bibliogra-
f ía, ou con bibliograf ía pouco axeitada, ou con esquecemento da bibliograf ía existente 
sobre o tema tratado. Xa que logo, é absolutamente necesario volvermos a unha preocu-
pación máis profunda por traballos bibliográficos, que sexan empregados e que faciliten 
unha investigación máis seria sobre a nosa gran escritora.   

                                  
II. Actualidade das traducións de Rosalía.
Un aspecto verdadeiramente interesante nos estudos rosalianos é o concernente ás tra-
ducións das obras da autora a outras linguas, por diversas razóns, entre as que salienta o 
feito de serviren de medida obxectiva sobre a universalización da figura de Rosalía fóra 
das fronteiras da lingua galega e da castelá. Cando nós planificamos a nosa Bibliograf ía 
rosaliana, dedicamos en cada anualidade un apartado, o segundo, a Antoloxías e Tra-
ducións, este co propósito de recoller tanto traducións soltas, ocasionais, como as máis 
salientábeis por aparecer como libros completos[18]. 

Existen varios traballos, de data relativamente próxima, sobre as traducións da escri-
ta rosaliana, pero case todos se centran nas versións ao inglés, lingua na que sen dúbida 
a nosa autora recibíu unha maior atención; daquela, a nosa tarefa aquí debe limitarse 
a remitirmos a algúns deles, de induvidável valor, como os de Jonathan Dunne, María 
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Reimóndez Meilán, Kathleen March, Mª Teresa Caneda Cabrera, Olga Castro, Áurea 
Fernández Rodríguez, etc.[19]

Os últimos anos aportan a novidade bibliográfica da aparición de Rosalía en linguas 
que non son as europeas máis próximas a nós[20]. É certo que as versións da escrita ro-
saliana, sobre todo das obras en verso, ao inglés seguen a ser as máis frecuentes, agora 
mesmo en número sorprendente: se o completo e ilustrativo artigo de Jonathan Dunne[21] 
presentaba tres volumes de versións ao inglés para os primeiros trece anos do noso sécu-
lo, as realizadas por M. Smith[22], por J. P. Dever e A. Dever[23] e por E. Moure[24], xa resulta 
agora incompleto pola aparición no ano seguinte á súa publicación dunha tradución ao 
inglés de En las orillas del Sar verdadeiramente sorprendente en todos os sentidos, sobre 
a que paga a pena detérmosnos un pouco polo menos, posto que non podemos facer 
unha reseña axeitada: o fermoso volume, obra de Michelle Geoffrion-Vinci, filóloga es-
tadounidense que xa leva anos estudando a Rosalía dende un punto de vista feminista[25], 
ten por título On the Edge of the River Sar. A Feminist Translation[26]. A proposta de Geo-
ffrion-Vinci resulta sorprendente en moitos aspectos: trátase dunha edición bilingüe, co 
texto castelán e inglés (naturalmente en verso) enfrontados, máis cunha organización 
dos poemas diferente da rosaliana, xuntando os que tratan aspectos semellantes dende 
unha perspectiva feminista. Eis o parágrafo co que remata esta autora as súas interesantes 
reflexións sobre o que entende por “feminist translation”:

In creating the translation in this book, I have attempted to employ both author- and transla-
tor-centered approaches and many of the above-mentioned techniques. I have intentionally altered 
the order in which the poems appear in the source volume, dividing them into the following gen-
der-centered themes: Agency, Authorship, Fertility, Galicia as Father/Motherland, Motherhood, 
Passion, Resistence and Subjectivity. Moreover, in translating certain poems from the collection, 
I have incorporated Joyce Tolliver’s recommendation and have opted to leave gender out of the 
translation entirely, with compelling results[27]. Finally, for some poems in which there is a high 
degree of gender ambiguity, I have included multiple translations, with a different gender confi-
guration in each in order to highlight the numerous variations in meaning that each produces. 
My objectives in doing so are to present Castro’s last collection of poetry as its cultural, linguistic, 
gendered, and sociohistorical context, to draw attention to the process of and challenges associa-
ted with translation, and to foreground the female, feminine, and, I would ass, the feminist in this 
fascinating work (p. 9).      

A Rosalía traducida a linguas chamémoslles non próximas amosa tres recentes 
aportacións nas lingua xaponesa, rusa e búlgara. A versión de Cantares gallegos ao 
xaponés por Takekazu Asaka está moi ben documentada no artigo de Áurea Fernández 
Rodríguez[28], ao que remitimos, pois aínda non vimos o libro xaponés. Non obstan-
te, queremos engadir que non é a primeira vez que a poesía de Rosalía, en concreto 
Cantares gallegos, se publica nesta lingua oriental: no ano 2000 aparecen doce poemas 
desta obra, na versión galega e en tradución xaponesa, no libro cuxo título se amosa 
traducido nas dúas cubertas como La poetisa, Rosalía de Castro, publicado en Tokio 
por Shozo Nakanishi [29].
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A presenza de Rosalía en lingua rusa[30] precisaría un estudo detallado que non cabe 
nestas páxinas e que nos gustaría facer, pois en grande maneira débese ao labor apaixoado 
da nosa xa de moitos anos amiga Elena Zernova, directora do Centro de Estudos Galegos 
da Universidade de San Petersburgo, cuxa meritorísima difusión da literatura galega en 
lingua rusa tivemos a fortuna de ir seguindo paso a paso desde o momento inaugural, coa 
edición en 1995 do primeiro volume da fermosa colección “Antoloxía da literatura gale-
ga”, dedicado á poesía galega medieval[31]. A presenza de Rosalía comeza no ano seguinte, 
no volume segundo da colección, curiosa e axeitadamente titulado Entre dous silencios[32], 
que principia cunha seleción de vinte e dous poemas de Cantares gallegos e Follas novas, 
en edición bilingüe. A indubidábel importancia da nosa poeta na historia da literatura 
galega ponse de manifesto coa aparición en 2005 do volume que leva o seu nome, Rosalía 
de Castro[33], que contén unha ampla antoloxía da poesía galega, con 12 poemas de Can-
tares e 28 de Follas, e tamén os Prólogos rosaliáns das dúas obras, obviamente estupenda 
mostra da prosa galega de Rosalía.  

Emporiso, a grande novidade, en datas moi próximas, da tradución de Rosalía ao 
ruso prodúcese en 2013, no volume XVIII da colección do Centro Galego de San Peters-
burgo, en cuxa cuberta as xentes de Rusia poden ler Rosalia de Kastro. Galisinskie pesni 
en fermosas letras cirílicas[34]. O libro, cun Prefacio de María Xesús Lama, presenta en 
ruso a totalidade da obra pioneira da nosa literatura na súa etapa moderna, mesmo ofre-
cendo co rigor ecdótico preciso a dedicatoria a Fernán Caballero e o Prólogo rosaliano. 
Supomos que ha seguir de perto un libro con Follas novas, se non saíu xa cando estamos 
a escribir estas páxinas.

Por último, en 2014, aparece en Sof ía un libro cun título practicamente idéntico ao 
libro anterior: neste caso son de novo os Cantares gallegos de Rosalía, pero traducidos ao 
búlgaro[35], cunha moi breve introdución, máis co texto completo, dedicatoria de Rosalía 
e Prólogo incluidos, todo exclusivamente en lingua búlgara.

Cando tiñamos practicamente rematada esta síntese das novidades bibliográficas 
máis chamativas no eido das traducións, aparecen, con poucos meses de diferencia, dous 
libros que cambian por completo a situación e perspectivas da presenza de Rosalía en 
alemán, lingua na que a situación era máis ben pouco airosa. Áurea Fernández Rodrí-
guez, no seu interesante estudo das traducións que xa lembramos, dedica un apartadiño 
á “Cultura xermánica”., parágrafo breve[36], porque o tema non daba para máis; malia ter 
ela omitido unha tradución bilingüe, nun fermoso volume, aparecida en Frankfurt no 
ano 1987[37], a penuria de Rosalía en alemán era obvia. Mais agora, por obra dun roma-
nista moi ben informado sobre a nosa autora e a bibliograf ía a ela concernente, Christian 
Switek, que no ano 2000 defendeu unha tese precisamente sobre Rosalía[38], temos en 
alemán os dous primeiros volumes do que se proxecta como Obras completas de Rosalía, 
o primeiro coas poesías primeiras[39], Frühe Dichtungen, título baixo o que acolle La flor, 
Lieders e o poema “A la memória del malogrado poeta Aurelio Aguirre Galarraga”. O 
segundo volume[40] contén a tradución alemá da novela La hija del mar. Non podemos 
comentar aquí como merecería este comezo dunha edición alemana que, de seguir adian-
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te e coas bases iniciais das súas dúas primeiras entregas, fará que o mundo de expresión 
xermánica chegue a ter unha Rosalía inexistente en calquera outra lingua estranxeira; o 
autor dela, en data 21 de marzo de 2016, comunícanos que ten a esperanza de acabar no 
verán próximo o volume IV, con Cantares gallegos, para facer despois o III, no que irá a 
versión alemá da novela Flavio. Unha empresa que merece un aplauso enorme[41]. 

III. Unha obra xeral fundamental: as Actas do Congreso do 150 ani-
versario de Cantares. 
Moi pouco vai ser o que diremos aquí sobre o Congreso conmemorativo do 150 aniver-
sario da aparición de Cantares gallegos, organizado polo Consello da Cultura Galega en 
Santiago de Compostela, en cinco sesións mensuais, entre os meses de febreiro e xuño 
de 2013. As Actas poden lerse completas, dende 2014, en edición dixital[42], razón pola 
que pode desculparse dalgún xeito a nosa obriga de sermos breves. Emporiso, quere-
mos reproducir as palabras de presentación dunha obra que, sen dúbida, malia a gran 
dificultade que presenta a súa consulta, deberá ter grande importancia na investigación 
rosaliana dos anos vindeiros.

Co gallo da conmemoración do 150 aniversario da publicación en Vigo de Cantares gallegos, obra 
fundacional do Rexurdimento das letras galegas, en 2013 o Consello da Cultura Galega convocou 
o Congreso Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, que se celebrou na sede da insti-
tución en Santiago de Compostela e que contou cunha programación presencial, con participantes 
expresamente convidados e con outra virtual, aberta a comunicacións libres.

Despois do extraordinario pulo que supuxo para os estudos rosalianos o Congreso Internacio-
nal sobre Rosalía de Castro e o seu tempo realizado en 1985, no que tamén participou o Consello, 
este novo foro naceu da vontade de fuxir do reducionismo conmemorativo que a miúdo padecen 
as efemérides para configurarse como un espazo en que presentar e debater as novas perspectivas 
de análise que se foron producindo nas últimas décadas. Co afán de potenciar a medio e longo 
prazo a sempre precisa renovación dos estudos rosalianos, o Congreso Rosalía de Castro no século 
XXI. Unha nova ollada quixo poñer en diálogo tanto rosalianistas de longa data coma pertencentes 
ás novas xeracións investigadoras. E isto porque entendemos que esa urxente renovación se debe 
facer integrando a vizosa tradición do rosalianismo, na que hai de certo achegas fulcrais que inspi-
raron novas interpretacións da obra rosaliana e que non podemos nin debemos esquecer.  

O Congreso presencial desenvolveuse en cinco xornadas mensuais, en sesións de mañá e tarde, 
entre febreiro e xuño, e contou coa participación tanto de recoñecidos expertos nacionais e inter-
nacionais na obra rosaliana coma dun número importante de investigadores e investigadoras máis 
novos. Todos eles achegaron olladas renovadoras dende distintos campos de coñecemento (histo-
ria da ciencia e do pensamento, migracións, ecdótica, historia da prensa, teoría da literatura, etc.), 
coa vontade de que esa interdiscipinariedade (sic) permitise acadar un coñecemento máis amplo 
e profundo da obra rosaliana, co triplo obxectivo de amosar a súa vixencia no século XXI, alentar 
o seu aprecio por parte de galegos e non galegos de todas as xeracións e estimular novas lecturas 
críticas para propiciar o avance do seu coñecemento. Na publicación das actas recóllense por igual 
tanto as contribucións dos investigadores e investigadoras convidados como congresistas presen-
ciais coma os relatorios dos que responderon ao noso chamamento para participaren no congreso 
virtual, sempre que superasen a revisión por pares anónimos. [...]
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Facer unha mínima análise destas longas Actas requiriría moitas páxinas, das que 
non dispomos neste artigo, e unha investigación de moito tempo, case unha auténtica 
tese, debido ao número inxente de traballos que contén, de temática e orientación va-
riadísimas; pero ademais, debido á súa edición dixital, esta obra resulta de moi dif ícil 
manexo, mesmo cando se imprime en papel; por outra banda, a carencia total de todo 
tipo de índices, fai que o lector ou lectora non poida ter nunca a seguridade de que, por 
exemplo, un aspecto que bota en falta nun momento concreto non sexa tratado noutra 
parte. Dicimos estas cousas non por facer crítica, pois xa advertimos, e agora repetimos, 
que nestas Actas hai un material amplísimo e interesantísimo para o coñecemento e estu-
do da vida e da obra de Rosalía; sen embargo, unha edición revisada, con diversos índices, 
impresa en papel, convertiría o conxunto nun verdadeiro tesouro bibliográfico na historia 
do rosalianismo. 

Repetindo que debemos ser breves, non queremos deixar a parte un aspecto que 
resulta fundamental para a finalidade que anima este artigo noso, que é a grande insu-
ficiencia, por veces absoluta deficiencia, na utilización da bibliograf ía rosaliana prece-
dente. Parécenos perfecto o desexo que animou aos responsábeis do Congreso de, en 
palabras súas, “poñer en diálogo tanto rosalianistas de longa data coma pertencentes ás 
novas xeracións investigadoras”; pero ser “rosalianista de nova data” non implica desco-
ñecer toda a investigación rosaliana anterior, por veces cunha ignorancia que case seme-
lla programada, e máis aínda cando se pretende facer achegas ao parecer absolutamente 
innovadoras.  Nós pensamos que só hai un tipo de rosalianistas, os/as que traballan ben, 
cousa que esixe moito esforzo, porque os estudos rosalianos teñen unha tradición moi 
longa, e os/as que traballan mal. Imos poñer un exemplo claro do que estamos a dicir, 
mesmo pode non gustar a algunha persoa: nas páxinas 744-765 podemos ler o traballo de 
Carmen Blanco titulado “Rosalía Virginia: avances na poética da liberdade” [43]; a natureza 
do tema queda patente no título, e non esperta dúbidas; a presencia nel de Virginia xa 
nos indica claramente que un dos aspectos que vai salientar Carmen Blanco nos avances 
de Rosalía consistirá no do feminismo, un aspecto sobre o que se ten escrito moitas veces 
(moitas delas, tamén, cunha superficialidade inmensa) nos últimos tempos; pero para 
deixar ben claro como se foi avanzando no estudo de esa temática na persoa e na obra da 
poeta, Blanco aporta e manexa dúas páxinas e media de bibliograf ía, na que hai moitas 
entradas que non aparecen nunca en moitas achegas doutras autoras e autores. Daquela, 
un traballo encomiábel dende calquera punto de vista, e sen dúbida algunha dende o 
bibliográfico que aquí está a ocuparnos.

Imos criticar algún artigo en sentido contrario? Evidentemente, non. Emporiso, que-
remos facer unha pregunta xeral: cantos traballos hai nestas Actas que, tocando aspec-
tos moitas veces tratados en estudos precedentes, rexeitan e esquecen por completo a 
investigación anterior? Hai exactamente vinte anos, a autora e o autor destas páxinas 
publicabamos nunha revista ben coñecida, o Boletín Galego de Literatura, un artigo rei-
vindicando un posto de relevo fundamental na historia do rosalianismo para o profesor 
Ricardo Carballo Calero, debido aos moitos centos de páxinas, moitas delas estupendas 
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e de obrigada consulta, que nos deixou sobre a poeta[44]: rosalianistas de vello ou novo 
cruño que escriben nas Actas de que estamos a falar, ou en calquera outro lugar, sobre 
temas rosalianos xa tratados a fondo por Carballo deben saber que non fan un traballo 
filolóxico, senón un fraude.

IV. Outras publicación notábeis do sesquicentenario de Cantares.
No ano 2013, coincidindo coa celebración do tantas veces lembrado 150 aniversario, e 
en parte debido a ela, publícanse varias edicións de obras de Rosalía, curiosamente todas 
elas de Cantares gallegos. Emporiso, entre elas só supón unha novedade de importancia 
a edición de Anxo Angueira, da que xa falamos máis arriba[45]. Tamén pode considerarse 
interesante a edición facsimilar da príncipe de Cantares gallegos de 1863 feita pola Xunta 
de Galicia, o Parlamento galego e o Consello da Cultura Galega[46], se ben xa existían 
edicións facsimilares desta primeira edición do poemario, como a feita polo Concello de 
Vigo en 1985, ou pola Gran Enciclopedia Galega en 1986.

A celebración rosaliana de 2013 tiña como motivo a primeira edición de Cantares 
gallegos, pero non foi esta obra, senón Follas novas, a que centrou o discurso de recepción 
na Real Academia Galega do gran poeta e estudoso da Literatura, catedrático emérito da 
Universidade de Valencia, Arcadio López-Casanova[47]. Trátase dun discurso non longo, 
de só trinta e cinco páxinas, sobre o tema A modernidade poética de Rosalía: unha in-
terpretación, pero consiste nunha nova achega ao segundo poemario galego da autora 
que vai resultar de consulta obrigada, tanto para quen desexe seguir estudando esta obra, 
como para quen pretenda entendela mellor. Gustaríanos que a nosa tarefa aquí fose fa-
cer unha reseña, pois o discurso de López Casanova resulta de lectura moi interesante, 
de grande aproveitamento, máis tamén esperta comentarios. Limitámonos, pois, a dicir 
que, dende as mellores bases da crítica poética actual, nas que o autor é mestre, analiza 
Follas, para dicilo con palabras súas, nos seus “signos da modernidade, os trazos anova-
dores e verdadeiramente revolucionarios que a palabra rosaliana achega nese poemario” 
(p. 10), que resulta ser un “fito illado no panorama lírico peninsular”, adiantando, en 1880 
como data de publicación, as poesías anovadoras de Rubén Darío, Machado, e na lingua 
catalana as de Carner, Guerau de Liots, López-Picó, e mesmo as portuguesas de Eugénio 
de Castro ou António Nobre (p. 11). A resposta consiste nunha fermosa presentación do 
novo académico por Xesús Alonso Montero, moi ben documentada por un coñecemento 
de moitos anos e chea de curiosidades, como é habitual neste autor. Antes de rematar, 
ref írese á calidade do discurso de López-Casanova, con apreciacións como as seguintes: 
“Poemas (i. e. de Rosalía) moi coñecidos, lidos e gabados revélannos, na análise de Ar-
cadio, as razóns da súa modernidade e da súa forma poética” (p. 66); e lembra despois 
que Rosalía foi oito veces tema de discursos de ingreso na Real Academia Galega[48], al-
gúns fundamentais na bibliograf ía rosaliana, en opinión autorizada dun gran rosalianista 
como é sen dúbida Alonso Montero[49].
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A diferencia do libro-discurso anterior, céntrase en Cantares gallegos, o poemario 
festexado en 2013, o novo libro rosaliano de María Pilar García Negro[50], que propoñerá 
“unha lectura actualizada de Rosalía de Castro”, seguindo en certo modo a pauta da mo-
dernidade rosaliana sinalada no excelente volume publicado pola mesma investigadora 
catro anos antes[51], pero agora tocando de forma máis xeral aspectos diversos de Canta-
res, no sentido que a propia García Negro salienta no parágrafo co que remata este libro, 
pequeno pero moi interesante: 

Cómpre ler os Cantares gallegos tendendo pontes decote a todo o resto da súa obra, anterior e 
posterior. Imponse esta intertextualidade en escritora tan fonda e subtil, para captarmos certas 
liñas de forza que se revelan constantes en toda a súa produción: o feminismo ilustrado e sempre 
socializado; o amor e a defensa afervorada da Galiza; o compromiso radical coas súas clases popu-
lares. A fórmula maxistral da escritora aliméntase destes mandatos. Pura vixencia, total actualidade 
(p. 121)[52]. 

O Centro Ramón Piñeiro súmase á conmemoración de 2013 cun libro, en realidade 
o número XXVI dos “Cadernos Ramón Piñeiro”, que recolle trece colaboracións, de tema 
moi variado, baixo o título dabondo enigmático e de múltiples interpretacións Rosalía na 
cobiza do lonxe[53]. Precedidos por un fermoso texto poético de Álvaro Cunqueiro, “Por  
la mañana, la alondra”, os artigos de Ana Acuña, Carmen Blanco, Luís Cochón, José Án-
gel García López, María Pilar García Negro, Anxo González Fernández, Arcadio López 
Casanova, Xurxo Martínez González, Marina Mayoral, Armando Requeixo, Manuel Ro-
dríguez Alonso, Claudio Rodríguez Fer e Andrés Torres Queiruga, tocan aspectos moi 
variados da investigación rosaliana, sobre relación con outros autores (José Ángel Valen-
te, Uxío Novoneyra, Emilio Pita, Xosé María Díaz Castro, Jorge Luis Borges), aspectos di-
versos da poesía rosaliana (simbolismo, saudade, descripción f ísica), aspectos concretos 
(o tema da “negra sombra”, os paratextos de Cantares), contexto vigués da aparición de 
Cantares gallegos. En suma, un conxunto interesante de aspectos variados, xeralmente 
realizados con tratamentos moi axeitados. 

Editado para ocupar un posto no ronsel das publicacións conmemorativas do 150 
aniversario, como declara Biblos Clube de Lectores que presenta un libriño estética-
mente inmellorábel, Miro Villar, como autor, e Xosé Cobas, como ilustrador, co breve 
conto-poético A pantasma da casa da Matanza[54], lévannos ás habitacións íntimas de 
Rosalía na casa en que pasou os últimos anos da súa vida e onde morreu, na actualidade 
a ben coñecida Casa-Museo de Rosalía en Padrón; alí atopamos unha pantasma errante, 
unha Negra sombra, que asenta na casa, fascinada pola poeta: 

Coñecín moitos mundos, mais un día
quixen quedar na casa da Matanza,
porque aquí coñecía a Rosalía.

Devezo pola música e a danza
e fascíname o son da poesía. 
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Un conto para pequenos e para grandes, fermoso pola poesía e polas ilustracións, 
unha preciosa edición e explicación do insuperábel poema “Cando penso que te fuches”.

Unha serie de artigos que corren o risco de seren esquecidos, debido ao seu ca-
rácter de xornalísticos, foi a que ofreceu o semanario Sermos Galiza, no seu habitual 
caderno de análise “A fondo”. A serie levaba por título “150 anos de Cantares gallegos”, 
e presentábase como parte dun proxecto de análise e divulgación do poemario rosa-
liano promovido pola Sociedade Cultural Medulio e patrocinado pola Deputación da 
Coruña. Estes foron os textos publicados: Francisco X. Barreiro Carracedo, “Cantares 
gallegos no nacemento do sistema literario galego”; Suso de Toro, “Rosalía, soa”; Carlos 
Serantes, “Rosalía de Castro: Os ollos que falan”; María Pilar García Negro, “A irrup-
ción da meniña morena”; Manuel Rei Romeu, “Cantares gallegos e a vitalidade do pobo 
galego”; X. L. Axeitos, “Un libro, unha patria: Cantares gallegos”; Carlos Arias, “Aman-
cio Prada na praia da liberdade”; Kathleen March, “Bastavales abrangue un mundo”: 
“O mito de Rosalía Ricardo Carvalho Calero (1910-1990)”; Xoán Costa, “Ben podería 
poñerse de moda regalar discos de Rosalía”; Mercedes Queixas, “Con Rosalía á esco-
la pola porta grande”; Xoán Costa, “Rosalía e a AS-PG: música, cinema, ensaio para 
espallar verdades agachadas”; Francisco Rodríguez, “O dereito de nacionalidade: au-
toestima e defensa da capacidade”; Marta Dacosta, “Cantares para amar a lingua e o 
pobo”; Celia Armas García, “1863: contexto literario e político do ano en que Rosalía o 
mudou todo”; Xosé Ramón Freixeiro Mato, “Rosalía e a restauración do galego escrito 
no século XIX”; Xurxo Borrazás, “’Fai que fai’, crítico de Rosalía”; Goretti Sanmartín 
Rei, “A ruptura de paradigmas na obra de Rosalía”; César Morán, “Rosalía ou o engado 
da palabra”; Andrés Pociña e Aurora López, “Cantares gallegos: Luces e sombras en 150 
anos”; Andrés Pociña e Aurora López, “Unha Rosalía e dúas Penélopes”. Sermos Galiza 
faría unha estupenda contribución á bibliograf ía rosaliana se acordase publicalos todos 
xuntos nun volume[55].

O libro de Lucía García Vega, Rosalía de Castro e os lugares de Cantares gallegos[56], 
vai colocado neste lugar de xeito un pouco impropio, pois leva como data de edición o 
ano 2014 (eso si, coa precisión “xaneiro, 2014”), pero non cabe dúbida de que a intención 
da autora era que aparecese na conmemoración do 150 aniversario da obra de que se 
ocupa. É un libro tan pequeno como fermoso, unha guía moi ben  ilustrada dos topó-
nimos que aparecen en Cantares, pero vista dende un coñecemento non só xeográfico, 
senón partindo dun estudo a fondo do seu significado no poemario rosaliano, baseado 
nunha ampla documentación. Un libro pequeno, repetimos, pero importante: na súa 
orixe está unha magnífica Tese de doutoramento, Os lugares na vida e na obra de Rosalía 
de Castro, dirixida por Carmen Blanco García e codirixida por Carmen Mejía Ruiz, que 
se defendeu, en galego, como estaba escrita, na Universidad Complutense de Madrid, en 
2009. Un acto emocionante, que vivimos como  membros do Tribunal que a xuzgou a 
autora e o autor deste artigo, celebrado nun centro que non lle era o propio, por causa 
dunha desas mesquindades que por veces suceden na vida universitaria. Dicimos esto 
aquí, e non dicimos máis, malia que ao mellor sería preferíbel contar o choio completo. 
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De todas maneiras, a Tese de Lucía García Veiga é un excelente traballo rosaliano, que de 
sobra merecería ser publicado en toda a súa extensión.

V. Un libro que faltaba: iconograf ía de Rosalía.
Por sorprendente que poida parecer, xa que todos e todas temos unha imaxe máis ou me-
nos clara de Rosalía, que nos permite identificala non só nas imaxes máis correntes, se-
nón mesmo nas máis afastadas de estas, o certo é que non existía un estudo xeral, amplo e 
rigoroso, da imaxe de Rosalía dende a perspectiva iconográfica. Esta sombra imperdoable 
na bibliograf ía rosaliana queda despexada polo libro de Fernando Pereira Bueno, Rosalía 
de Castro. Imaxe e realidade[57], que é presentado de xeito moi atinado na contraportada 
do volume con estas palabras:

Este libro constitúe o primeiro estudo iconográfico dedicado a Rosalía de Castro e pertence a un 
xénero bibliográfico un tanto distinto, que poderíamos chamar iconograf ía documental. Nel analí-
zanse algunhas das interpretacións que da imaxe e do espírito da poeta fixeron os artistas plásticos 
de distintas épocas que axudaron a identificala plenamente. 

A través da lectura das representacións iconográficas rosalianas, móstranse as súas múltiples 
facetas (Rosalía a lapis e a óleo; Rosalía en cor ou en branco e negro; Rosalía como retrato realista 
ou caricatura; Rosalía como musa ou como símbolo...), procurando conxugar a calidade do retrato 
co seu carácter representativo e coa diversidade formal e tratando, ao mesmo tempo, de darlle 
unha verdadeira historicidade que vaia máis alá dos lugares comúns preponderantes nos últimos 
anos. Unha escolma de retratos coa finalidade de que o estudoso ou o interesado por esta cuestión 
dispoña de un repertorio útil e axeitado para examinar as diversas modalidades que os artistas 
tentaron ao longo dos anos. 

Perfectamente presentado e ilustrado, este libro pasa a constituir, ao noso ver, un 
elemento imprecindíbel na bibliograf ía rosaliana.

VI. Unha homenaxe poética: 150 Cantares para Rosalía de Castro.
Pensado sen dúbida para conmemorar os 150 anos de Cantares gallegos, aparece dous 
anos despois a edición “on line LCC” do libro-homenaxe ideado e coordinado por Suso 
Díaz, 150 Cantares para Rosalía de Castro[58]. A idea básica do artífice, coordinador e 
maquetador do libro, Suso Díaz, consistíu en invitar un número non casual (150) de poe-
tas galegas e galegos a escribir un cantar para Rosalía, partindo dos cantares que levan 
os números 1, 2, 11, 15, 17, 19, 28, A Gaita Gallega, e 36, no poemario da escritora. As 
respostas foron distintas: a máis frecuente foron uns novos “cantares gallegos”, baseados 
no fragmento rosaliano confiado por Díaz a cada poeta. 

O libro, que leva un Prefacio de Ramón Nicolás e un Limiar de Mercedes Queixas 
Zas, resulta sen dúbida unha homenaxe moi fermosa, que na nosa opinión debería ser 
publicado en papel, onde quedarían postas de relevo, na parte fundamental que ocupan, 



AURORA LÓPEZ E ANDRÉS POCIÑA
186

as colaboracións de ilustradoras e ilustradores. Na espera de poder termos nas mans esa 
desexada e moi recomendábel edición en papel, damos os nomes das persoas que rinden 
esta homenaxe á nosa máis grande escritora:

Ilustracións: Irene Silva Xiráldez (portada), Suso Díaz, Pero Díaz Paz, Heitor Picallo, 
Manuel Penín, Maribel Longueira, Belén Padrón, Xose Vizoso, Adela Rodríguez López 
& Francisco Javier Pardal Figueiro, Carmela Romay, Baldo Ramos, Lois Gil Magariños, 
Álvaro de la Vega, Isabel Pintado, Carlos González Villar.

Poetas: Xesus Alonso Montero, Lois Antón Pérez Pérez, Luz Fandiño, Xoán Xosé 
Fernández Abella, Salvador García-Bodaño, Helena Villar Janeiro, Fidel Vidal, Ánxeles 
Penas, Lois Diéguez, José Devesa, José Alberte Corral Iglesias, Xosé Vázquez Pintor, Da-
vid Otero, Andrés Pociña Pérez, Luz Pichel, Marica Campo, Vítor Vaqueiro, Adela Figue-
roa Panisse, Xesús Rábade Paredes, Xabier Paz, Xosé María Álvarez Cáccamo, Vicente 
Araguas, Pedro Casteleiro, Margarita Ledo Andión, B. Iglesias –Mero, Antonio García 
Teijeiro, Luis González Tosar, Enrique Feixó Feixó, Miguel. A. Mato Fondo, Carlos Perei-
ra Martínez, José Estévez López, Irene Fernández, Xosé Abeal, Carmen Blanco, Vicente 
Piñeiro, Erin Moure, Eloi Caldeiro, Manuel Pereira, Francisco X. Fernández Naval, An-
tom Laia López, Xaquín Agulla, Xavier Rodríguez Barrio, Gonzalo Navaza, Antón Reixa, 
Antón Fortes Torres, Rosa Méndez Fonte, Francisco Álvarez-Koki, Xavier Queipo, Artu-
ro Casas, Manuel Forcadela, Toño Núñez, Domingo Tabuyo, Medos Romero, Alexandre 
Nerium, Román Raña, Anxo Angueira, Miguel Sande, María Xosé Lamas, Pura Salceda, 
Eva Veiga, Lino Braxe, Mónica Bar, Xavier Lama, X. H. Rivadulla Corcón, Concha Rousia, 
Manuel Outeiriño, Henrique Rabuñal, Antón Dobao, Marga do Val, Xosé M. Millán Ote-
ro, Branca Vilela, Begoña Paz, Miro Villar, Pablo Bouza, Xoán Carlos Domínguez Alberte, 
François Davo, Marta Dacosta, Raúl Gómez Pato, Serxio Iglesias, Asun Estévez, Eli Ríos, 
Lino García Salgado, Rafael Lema, Ánxela Gracián, Iolanda Aldrei, Manolo Pipas, Rosa 
Enríquez, Alfredo Ferreiro, Tati Mancebo, Carlos Negro, Martín Veiga, Martiño Maseda 
Lozano, Baldo Ramos, Estevo Creus, Calros Solla, Suso Díaz, Alfonso Láuzara Martínez, 
Paula Carballeira, Susa Blanco, Manuel Darriba, Ramiro Vidal Alvarinho, Eladio Medel, 
Ramiro Torres, Modesto Fraga Moure, Moncho Iglesias Míguez, Susana Sánchez Aríns, 
Estíbaliz Espinosa, O Leo, Alicia Díaz Balado, Ramón Nieto, María Reimóndez, Alberto 
Lema, Rochi Nóvoa Vázquez, Muigel Ángel Alonso Diz, Xosé Antón Cascudo, Verónica 
Martínez Delgado, Yolanda López López, Cristina Corral Soilán, Alberte Momán, Noelia 
Rodríguez, María Canosa, Arsenio Iglesias Pazos, Emma Pedreira, Eva Méndez doRoxo, 
Mario Regueira, Déborah Vukusic, Ledicia Costas, Lucía Novas, Ramón Blanco., Marta 
Pedrosa Agra, Silvia Penas, Marisol Gándara, Diana Varela Puñal, Xosé Daniel Costas 
Currás, Elías Portela, Lucía Aldao, Roi Vidal, Antía Otero, María N. Soutelo, Xabier Xil 
Xardón, Cristina Ferreiro Real, Lorena Souto, Andrea Nunes Brións, Oriana Méndez, 
Samuel L. París, Betula Alba, Rosalía Fernández Rial, Sabela González Panizo, Alba Cid 
Fernández, Andrea Porto, Celia Parra Díaz.     
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VII. Dúas recuperacións bibliográficas importantes.
A carón de tantos supostos investigadores e investigadoras da obra de Rosalía que con-
sideran posible achar grandes descubrementos dende unha ignoracia absoluta da biblio-
graf ía anterior no tempo, mais non pasada, por fortuna hai filólogos e filólogas que, tra-
ballando con seriedade, saben que os seus estudos contan con precedentes de senlleiro 
valor, que o paso dos anos foi deixando á marxe, no esquecemento, pero que precisan 
seren recuperados e tidos en conta. Nos últimos anos hai dous casos importantes de 
recuperación, que paga a pena lembrar.

No ano 1916, cando o coñecemento de Rosalía fóra de Galicia era aínda moi escaso, 
ten lugar o Discurso de ingreso na Real Academia Española lido por  Augusto González 
Besada (Tui, 1865 – Madrid, 1919), publicado no mesmo ano en Madrid en dúas edicións 
moi distintas na forma, non no contido[59]. Ao darmos conta desta obra na nosa Biblio-
graf ía rosaliana, sinalabamos sobre todo a necesidade de contar coa rica información 
que proporcionaba[60]. Pois ben, no ano 2004 María Pilar García Negro tivo a atinadísima 
decisión de publicar o Discurso de González Besada traducido por ela ao galego, cun 
interesante prólogo escrito tamén por ela y un epílogo de Francisco Rodríguez[61]. Sen 
dúbida unha útil, e tamén fermosa, recuperación biográfica que fai xustiza, en galego, a 
un pioneiro nos nosos estudos. Só por poñerlle un defecto, non sabemos por que razón 
na portada, non na cuberta interior, deformou o deseñador o título da obra e o nome do 
ilustre académico, acortándoos en “Rosalia Castro” (sen “Notas biográficas”) e “Augusto 
G. Besada”. 

A segunda recuperación importante consiste na publicación da Tese (1953) do fa-
moso filólogo portugués Alberto Machado da Rosa, Rosalía de Castro, a mulher e o poe-
ta[62], un libro en cuxa portada debería facerse constar os nomes dos dous estudosos que 
se ocuparon da edición e dun moi axustado Prefácio informativo, Elias J. Torres Feijó e 
Joel R. Gómez (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela). A publicación 
non de esta tese que agora podemos ler, senón dunha parte longa da mesma, aparecida na 
“Revista Hispánica Moderna” en 1954[63], converteu a Machado da Rosa inmediatamente 
nun dos máis polémicos estudosos de Rosalía: de feito, no longo resume que nós lle de-
dicamos ao referido artigo na nosa Bibliograf ía, comenzabamos con estas palabras: “Es 
éste uno de los trabajos más polémicos que se han publicado en todos los tiempos sobre 
la escritora, que suscitó en su momento todo tipo de críticas (en su mayoría de naturaleza 
negativa)…” [64] A historia é longa, e non podemos tocala aquí outra vez. Con aquel artigo, 
e con outros dous aparecidos en 1957[65], o filólogo portugués pasou a ocupar un posto de 
moita importancia no estudo de Rosalía, por mor das súas teorías sempre polémicas que 
paga a pena volver a considerar, e que agora non presentan ningunha dificultade para a 
súa consulta grazas a publicación moi atinada deste libro.
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VIII. Unha edición da poesía fermosa e simpática
No ano 2011, El Patito Editorial, de Santiago de Compostela, publica o primeiro volume 
dunha idea moi fermosa, unha edición titulada Poesía completa ilustrada, concebida para 
cinco entregas, nas que aos méritos propios das poesías galegas e castelás de Rosalía 
engádese a fermosura das súas interpretacións pictóricas por senlleiros artistas do noso 
tempo. Se resulta  verdade incontrovertíbel o vello dito Vt pictura poesis, as verbas de 
Rosalía, moldeadas cos seus mellores adxectivos, gañan agora en encanto e forza por mor 
das cores con que aparecen engalanadas en cinco libros fermosos, elegantes, pulcramente 
impresos e encadernados: volumen I, La flor. A mi madre, ilustrado por Fausto Isorna 
(Catoira, 1961)[66]; vol. II, Cantares gallegos, ilustrado por Pepe Barro (Pontedeume, 1955)
[67]; vol. III, Follas novas, ilustrado por Álvaro de la Vega (Paradela, 1954)[68];  vol. IV, En 
las orillas del Sar, ilustrado por Xurxo Alonso (Bos Aires, 1959)[69]; vol. V, Poesías, en 
realidade poesías soltas ou non incluidas en colección, ilustradas por Manolo Figueiras 
(México, 1961) [70].

O conxunto resulta, como xa dixemos, moi fermoso e atractivo, ofrecendo unha 
edición da poesía de Rosalía que calificamos de simpática precisamente polo sentimento 
de atracción mutua que provoca en quen ama a Poeta, a poesía, a pintura, e os libros ben 
feitos[71]  

Poesía, pintura... faltaba a música! Cousa estraña nun tempo en que tan frecuentes 
son as composicións musicais feitas sobre poemas de Rosalía. Por eso, El Patito Editorial 
engadiu á súa Poesía completa ilustrada un vol. VI con trece cancións rosalianas, com-
postas por Narf (Fran Pérez Narf, Silleda, 1968), nun volume semellante aos anteriores, 
ilustrado por Fausto Isorna igual que o primeiro, e coa gravación das cancións en disco 
compacto[72].

Unha obra de amor a Rosalía.   

                 
IX. O Día das Letras Galegas de 2014: Díaz Castro e Rosalía.
No ano 2014 cumpríanse cen do nacemento en Guitiriz do poeta Xosé María Díaz Cas-
tro, que, morto en Lugo en 1989, pasara a ocupar un posto importante na poesía galega 
do seu tempo malia deixar publicado un só poemario, Nimbos, aparecido en 1961. En tan 
importante libro axiña se destacou como peza fundamental o poema titulado “Penélope”, 
unha interpretación metafórica da visión de Galicia por este autor, baseada na mítica 
lenda da raíña homérica, pero de fonte máis próxima nun dos dous poemas de Rosalía de 
Castro referidos a ela, o titulado “Desde los cuatro puntos cardinales”, de En las orillas del 
Sar[73], composición dunha chamativa modernidade se pensamos que foi escrita antes de 
1884[74], e que remata con estes versos: 
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Pero yo en el rincón más escondido
y también más hermoso de la tierra,
          sin esperar a Ulises,
que el nuestro ha naufragado en la tormenta,
          semejante a Penélope
tejo y destejo sin cesar mi tela,
pensando que ésta es del destino humano
          la incansable tarea,
y que ahora subiendo, ahora bajando,
unas veces con luz y otras a ciegas,
cumplimos nuestros días y llegamos
más tarde o más temprano a la ribera.

No ano 2014 a Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a 
Díaz Castro, feito que foi decisivo para o estudo e recuperación de moitos textos desco-
ñecidos do poeta de Guitiriz. Pero ademáis, Díaz Castro era o poeta de “Penélope”, e a 
figura da raíña homérica era sen dúbida a presenza mítica máis salientábel en Rosalía, na 
poesía galega e na castelá, feito do que a autora e o autor deste artigo xa falaramos o ano 
anterior nun pequeno traballo no semanario  Sermos Galiza [75].

Tendo ademáis en conta o fondo rosalianismo que anima a poesía de Díaz Castro, 
era obvio que a figura da gran poeta tería que ocupar un posto importante nos estudos e 
publicacións dedicados a el. Así foi, en efecto, e queremos lembrar algunhas mostras in-
teresantes: por orde de publicación, a primeira resulta ser nosa, e leva por título “Penélo-
pe de X. M. Díaz Castro y otras Penélopes gallegas”[76]. En data recente, polo que se refire 
á publicación, no Boletín da Real Academia Galega, encóntrase o artigo moi interesante 
de Carmen Blanco[77], “Rosalía e Díaz Castro: Penélope poema”. 

Pero a influencia de Rosalía en Díaz Castro é moito máis estensa que esta concreta 
e puntual no poema “Penélope”. Entre os avances que para o coñecemento do poeta de 
Guitiriz significaron os moitos traballos a el dedicados por mor de ese Día das Letras Ga-
legas de 2014, resulta de xustiza destacar a tese de doutoramento de Armando Requeixo, 
“A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro: estudo e edición crítica”, defendida en 
Santiago en febreiro de 2014[78], que tivo como mérito principal, entre outros moitos, a 
recuperación de boa cantidade de obra inédita do poeta. E precisamente grazas ao mes-
mo investigador podemos ler unha primeira achega, moi ben documentada, ao inmenso 
significado da obra de Rosalía en Díaz Castro, no artigo “Presenza de Rosalía na obra de 
Xosé María Díaz Castro”, no vol. XXVI dos “Cadernos Ramón Piñeiro” do que xa falamos 
máis arriba[79]. 
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X. Última hora: Rosalía no contexto literario universal, e unha 
biograf ía nova.
Un dos últimos libros sobre Rosalía é unha obra colectiva en resposta a unha moi inte-
lixente e fermosa idea de María Pilar García Negro, e leva por axeitado título No tempo 
de Follas novas. Unha viaxe pola literatura universal[80]. Tratábase de facer unha viaxe 
literaria aos tempos da xestación e publicación de Follas novas (1880) e achegarse aos 
seus aspectos fundamentais no contexto dunha serie importante de escritoras e escrito-
res normalmente considerados figuras centrais da historia da literatura universal, unha 
historia na que tamén Rosalía ocupa un lugar propio sen lugar a dúbidas. Partindo dunha 
“Escolma e comentario dos textos escollidos de Follas novas”, escollidos e comentados 
por García Negro, póñense a continuación en parangón, por orde cronolóxica, cunha 
serie de textos, en prosa ou en verso, das seguintes celebridades da literatura universal, 
en cuxa compañía o nome de Rosalía comparece en pe de igualdade. Trátase de obras 
das que imos lembrar aquí exclusivamente os nomes dos autores ou autoras (pois non 
estamos a facer unha recensión), indicando a persoa que escolleu e comentou cada caso: 
Camilo Castelo Branco (Marica Campo), Frances Harper (Teresa Barro), Harriet Bee-
cher Stowe (Kathleen N. March), Alphonse Daudet (Xosé Luís Axeitos), George Eliot (Mª 
Jesús Lorenzo Modia), Henrik Ibsen (Elvira Sanz Gómez), Guy de Maupassant (Eduar-
do Álvarez), Eça de Queirós (Carme Fernández Pérez-Sanjulián), Leopoldo Alas, Clarín  
(María Pilar García Negro), Maria Antonietta Torriani, Marchesa Colombi (Celia María 
Armas García), Arthur Rimbaud (Anxo Angueira), Emilia Pardo Bazán  (María Pilar Gar-
cía Negro), Jacint Verdaguer (Marica Campo), Liev Tolstoi (Xoán Ignacio Taibo), José 
Martí (Andrés Pociña e Aurora López), Júlia Lopes de Almeida (Carlos Callón), Emily 
Dickinson (Pilar Pallarés), Christina Rossetti (Luís Cochón), Oscar Wilde (Francisco Ro-
dríguez), Manuel Curros Enríquez (Carlos Negro). 

Libro suxestivo, interesante, ilustrativo, foi pensado pola coordenadora, autora e 
alma do mesmo, María Pilar García Negro, en conmemoración do 135 aniversario da 
publicación do, ao noso ver, meirande libro poético de Rosalía, Follas novas. 

Por último, unha biograf ía nova, inédita pero a punto de aparecer cando redactamos 
estas páxinas: trátase da voz escrita por esa grande rosalióloga[81] que é Carmen Blanco 
para o libro Escritoras na Galicia do século XIX[82]. Trátase dunha voz para un dicciona-
rio de escritoras, dunha extensión de doce páxinas, e como tal debe ser considerado este 
traballo; emporiso, tanto no que atinxe á vida como ás obras de Rosalía, contén absoluta-
mente todo o esencial, sen omisións de datos notábeis, e sempre cunha actualidade total, 
que lle confire o feito de coñecer a autora prácticamente toda a investigación rosaliana 
previa, e de analizar a escrita de Rosalía dende os máis modernos, axeitados e rigurosos 
puntos de vista da crítica literaria do noso tempo. E como sempre produce satisfacción 
ofrecer un bó exemplo dunha obra aínda descoñecida, copiamos o parágrafo que recolle 
as ideas fundamentais, en opinión de Carmen Blanco, sobre os dous poemarios galegos 
da nosa escritora:
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Os dous poemarios galegos comparten esta mesma poética de fondo pero, de acordo 
co explícito compromiso galeguista do que parten, acompasan a resistencia lingüística 
anticolonial co dominio da musa máis popular e da integración das temáticas íntima, 
social, política, étnica e antropolóxica, nunha estética guiada pola exaltación da gale-
guidade menosprezada e pola denuncia específica das marxinacións padecidas no país, 
estética que, altamente depurada, tamén está presente no libro En las orillas del Sar, xa 
desde o propio título. A inspiración galeguista sitúase en Cantares gallegos  nun primeiro 
plano como principio conformador do libro, dándolle o protagonismo a un coro galaico 
de voces populares e á defensa de Galicia, un coro orquestrado, con obertura e peche, 
pola voz dunha popular moza cantora que, cantando para todo o mundo, se retrotrae a 
un plano de fondo, como a musa feminista que encarna. Mentres, en Follas novas aquela 
inspiración galeguista retrotraese a un plano de fondo, deixando o principio conforma-
dor do primeiro enfoque á musa feminista que desentraña aspectos claves do poder se-
xual deixando  escoitar as voces críticas gardadas en poemas como “A xustiza pola man, 
“Estranxeira na súa patria” ou “Soia” e moi especialmente as que gardan as “viúvas dos 
vivos” e as “viúvas dos mortos”, un emblema do estatus da muller popular dentro da con-
cepción galaica da morte e do alén. 

NOTAS

[1] Cf. A. López – A. Pociña, “Para unha edición crítica da Obra completa de Rosalía”, en R. Álvarez, A. 
Angueira, M. do C. Rábade, D. Vilavedra (coords.), Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Feb-
reiro-Xuño 2013, Santiago, Consello da Cultura Galega, 2014, pp. 405-413.

[2] R. de Castro, Obras completas, Recopilación, prólogo y notas de V. García Martí, Madrid, M. Aguilar 
Editor, 1944. CCVI + 1432 pp. Nun libro que acaba de publicarse, Amada liberdade. Memorias, de Fer-
nando Pérez-Barreiro Nolla (Vigo, Xerais, 2012), este singular intelectual galego (1931-2010), falando 
das lecturas da súa mocidade, escribe: “...a lectura do Vento mareiro de Cabanillas, os Parladoiros de 
Otero que publicaba La Noche, e as lecturas de Rosalía e do prólogo que lle puxera Victoriano García 
Martí ás obras completas da poeta na editorial Aguilar, aquilo era un mundo que sentía como meu 
moito máis que o que me arrodeaba no día a día. Poucas veces sentín falar despois dese prólogo de 
García Martí, e nunca en medios galeguistas. O que non é xusto porque, ademais de tecer un contorno 
emocional galego, ofrece unha perspectiva histórica e unha serie de datos que non aparecían noutras 
fontes...” Paga a pena reflexionar un pouco sobre estas certeiras e xustas palabras de Pérez-Barreiro, so-
bre todo nunha época na que se din e se escriben decote cousas e máis cousas sobre Rosalía xa tópicas, 
como se fosen descubrimentos novos, sen a máis pequena referencia aos autores e autoras da xa moi 
longa tradición dos estudos rosalianos, a quen debemos o mellor dos nosos coñecementos. 

[3] Sobre todas e cada unha destas edicións, cf. A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación 
biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990). Volumen II (1941-1984), La Coruña, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 1991.
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[4] R. de Castro, Obras completas. Tomo I Obras en verso, Recopilación e intr. por Victoriano García Martí. 
Nueva ed. aumentada por Arturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1977. CCL + 824 pp. Obras completas. 
Tomo II Obras en prosa, Recopilación e intr. por Victoriano García Martí. Nueva ed. aumentada porAr-
turo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1977. 1026 pp. Proba do interese posto por Aguilar na publicación das 
obras de Rosalía áchase no feito de que os dous volumes desta edición saíron con tres presentacións 
distintas, unha de mil exemplares numerados e encadernación elegantísima, outra en cartoné, outra en 
rústica. A edición volveu a publicarse en 1982 e en 1988.

[5] R. de Castro, Obra completa, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, 1996. 796 pp.

[6] R. de Castro, Cantares Gallegos, Estudo, edición, notas e comentarios de Anxo Angueira, Vigo, Edi-
cións Xerais de Galicia, 2013.

[7] Mesmo nos é posible, a partir do anuncio editorial, dar xa a referencia bibliográfica completa: R. de 
Castro, Follas novas, Edición de Anxo Angueira, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016 (o volume leva 
na cuberta o retrato de Rosalía feito por Modesto Brocos).

[8] R. de Castro, Cantares gallegos, Edición de Ricardo Carballo Calero, Madrid, Ediciones Cátedra, 1974. 

[9] R. de Castro, Cantares gallegos, Edición de Ricardo Carballo Calero, Salamanca, Ediciones Anaya, 
1963. En 1969 Anaya publicou unha nova edición.

[10. R. de Castro, Follas novas. Hojas nuevas, Traduccion y edición: María Asensio, Madrid, Servilibro Edi-
ciones, s. a. 236 pp. Anque o libro proporciona un nome responsable da edición, teremos que pesquisar 
algo sobre o texto e máis a tradución.

[11] AA. VV., 7 ensayos sobre Rosalía, Vigo, Galaxia, 1952.

[12] A. Odriozola, Rosalía de Castro. Guía bibliográfica, Pontevedra, Universidad Intern. Menéndez Pelayo 
y Museo de Pontevedra, 1981.

[13] Bibliograf ía de Galicia (nos. 20.512 – 26.000), Apéndice al vol. XXXIV, nº 99, de Cuadernos de Estudios 
gallegos (1983), Santiago, Xunta de Galicia, 1987.

[14] A. López y A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica (1837-1990). 
Volumen I, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1991, p. XXXI. 

[15] AA. VV., Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, 3 vols., 
Santiago, Consello da Cultura Galega e Universidade de Santiago de Compostela, 1986.

[16] Esa era a tiraxe que supuñamos nós, pero en realidade foi moito máis grande: segundo datos de factu-
ración do Servicio de Publicacións da Fundación Barrié de la Maza, en data 31-12-2013 vendéranse: 
vol. I, 1.485 exempls., vol. II, 1.509 exempls., vol. III, 1.501 exempls. Un total de 4.495 volumes vendidos 
dunha obra de investigación filolóxica resulta cousa dabondo sorprendente non só en Galicia, máis 
tamén en todo o estado español. Daquela, por que razón esa negativa xeral a editar o volume IV? 

[17] A. López – A. Pociña, “Para unha edición crítica da Obra completa de Rosalía”, cit., p. 413.

[18] Lembraremos que os primeiros datos recollidos por nós remontan no vol. I, p. 445 a unha referencia 
no ano 1913, tomada do BRAG VIII núm. 71, “a hermosas y fieles traducciones al alemán, de Rosalía 
de Castro, recordando entre ellas, Negra Sombra y las que empiezan No ceo azul, carísimo..., y Mayo 
longo... Mayo longo...”; máis adiante, p. 487, xa no ano 1917, o libriño con poesías traducidas ao catalán 
por Juan Martí y Trenchs, Poesies gallègues extretes del llibre titolat Cantares gallegos, Barcelona, Im-
premta Gisbert & Vives, 1917; en fin, no ano 1937 (p. 681), coincidindo co centenario do necemento de 
Rosalía, a primeira tradución ao inglés, o libro Beside the River Sar, Translated by S. Griswold Morley, 
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Berkeley, University of California, 1937 (engadimos agora un libriño pioneiro no asunto que nos ocupa, 
moi curioso e absolutamente descoñecido pola crítica rosaliana: Manuel Pedro González, Rosalía de 
Castro en inglés. Glosa del centenario, Habana, Publicaciones de la Secretaría de Educación, Dirección 
de Cultura, 1938, 31 pp.). No vol. II, malia non ser a primeira referencia nel a unha versión inglesa 
(cf. p. 167), no ano 1958 damos noticia do libro de traducións ao italiano de Mario Pinna, Rosalía de 
Castro, Poesie scelte, Firenze, Edizioni Fussi, 1958, libro que nunca puidemos atopar, ata chegarmos 
en 1964 ao volume por veces considerado pioneiro das traducións ao inglés, o ben coñecido feito por 
Charles David Ley e J. Filgueira-Valverde (p. 353). Despois, a frecuencia crecente das versións resulta 
moi significativa.

[19] Por exemplo, nos últimos anos, J. Dunne, “Traducir Rosalía ó inglés: algúns problemas”, Rev. de est. ros., 
1, 2000, pp. 45-57; M. Reimóndez Meilán, “Adeus ríos, ola océanos: as traduccións de Rosalía de Cas-
tro”, en A. Angueira (ed.), Rosalía 21, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, pp. 85-94 (sen bibliogra-
f ía); K. March, “De máscaras e disfraces: as literatas van así (Flavio e máis o cabaleiro vestidos de inglés”, 
en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 623-640 (mínima biblio-
graf ía); Mª T. Caneda Cabrera, “Tradutora/transgresora: traducir Rosalía ‘para os galegos’. Retruque ao 
relatorio de Kathleen March”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, 
cit., pp. 643-648; O. Castro, “A representación de Rosalía de Castro no ámbito anglófono: feminismo 
en tradución”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 651-665;J. 
Dunne, “As edicións inglesas da poesía de Rosalía de Castro, 1964-2013”, en Rosalía de Castro no século 
XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., pp. 669-686; Á. Fernández Rodríguez, “Rosalía de Castro: 
no principio foi a tradución”, en Rosalía de Castro no século XXI: unha ollada. Febreiro-Xuño 2013, cit., 
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