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1. A bibliograf ía sobre Rosalía

No artigo que publicamos no número 1 desta Revista, “Últimas tendencias na 
bibliograf ía de e sobre Rosalía”, faciamos diversas reflexións sobre a importancia 
que ten na investigación rosaliana o aspecto bibliográfico, tendo en conta a inmensa 
cantidade de traballos de todo tipo que existen, bons e malos, orixinais ou plaxiarios, 
indispensábeis ou rexeitábeis. Por un monumental (repetindo a calificación que tivo 
a ben darlle Domingo García Sabell) proxecto de bibliograf ía total, comentada e 
resumida, de e sobre Rosalía, comezou hai moitísimos anos a nosa achega á vida e obra 
desta gran muller, que ten un cuarto de seu una nosa casa[1], e de carácter bibliográfico 
foron os traballos cos que falamos por primeira vez en público sobre ela.[2] Despois 
foron moitos os traballos que lle dedicamos, non so de contido bibliográfico, pero 
cada vez máis nos percatamos do dif ícil que resulta investigar sobre Rosalía debido 
ao risco de ter que camiñar polo espeso bosque da súa bibliograf ía. 

No “Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo”, 
celebrado en 1985 con motivo do centenario da morte da escritora, un de nós 
presentaba un anticipo da investigación bibliográfica que ambos estabamos a facer,[3] 
amosando unha división do rosalianismo bibliográfico en sete períodos; ao quinto 

[1] A. López – A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliograf ía crítica 
(1837-1990), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 3 vols., 1991, 1993.

[2] A. Pociña, “Cento vinte anos de bibliograf ía rosaliana: aspectos senlleiros”, Actas do Congreso 
Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, Santiago de Compostela, Con-
cello da Cultura Galega e Universidade, 1986, tomo I, pp. 97-106; A. López López, “Para unha 
historia do rosalianismo: Rosalía en Gerald Brenan”, Ibid., tomo III, pp. 299-306.

[3] A. Pociña, “Cento vinte anos de bibliograf ía…”, artigo lembrado na nota precedente.
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deles dábamoslle o nome de “O paréntese da Guerra Civil (1936-1943)”. A propósito 
deste tempo negro diciamos: “Rosalía, ¿cómo non?, tamén morre coa Guerra Civil e os 
comenzos da dictadura de Franco. América leva entón o facho do rosalianismo…” (p. 
101). Agora sabemos con moita máis precisión o que se fixo en América por manter 
viva a imaxe de Rosalía, e, sobre todo, o aspecto máis importante, o fundamental 
labor de edición e difusión das obras da nosa escritora realizada concretamente na 
República Arxentina. É un aspecto da historia do rosalianismo sobre o que se ten 
unha idea moi aproximada, pero sobre o que por veces se din e escriben verdadeiras 
inexactitudes. Poñer un pouco de claridade neste asunto é o propósito deste artigo.

2. As edicións americanas nos anos da Guerra Civil

Acabamos de recordar o que escribiamos no ano 1985, “Rosalía, ¿cómo non?, tamén 
morre coa Guerra Civil”, e como ainda non existe un traballo detallado sobre esa 
“segunda morte” da poeta, temos pensado falar del no próximo Congreso da AIEG 
que se celebrará en Madrid no mes de septembro de 2018. Non queremos deixarnos 
levar aquí polo induvidábel atractivo desta triste historia; daquela recordaremos de 
que maneira a nosa Bibliograf ía rosaliana vólvese case un ermo para os anos 1936, 
1937, 1938 e 1939,[4] sendo así que unha derradeira “Lembranza a Rosalía” en tempos 
aínda de libertade aparecerá en A nosa Terra, no núm. 422, datado curiosamente 
o día 17 de xullo de 1936,[5] e no ano 1937, xa en plena guerra, cando se tería que 
conmemorar o centenario do nacemento de Rosalía, soamente se lle dedicará 
o volume 11-12 de Cauces, Revista literaria de Jerez de la Frontera, nun Jerez xa 
sometido pola sublevación fascista, cousa que determina en boa medida o tratamento 
dado á conmemoración.[6] Curiosamente, será dous anos despois, en 1939, cando un 
emigrado galego, José Núñez Búa, pronuncie no Centro Catalán da cidade arxentina 
de Rosario[7] unha conferencia titulada “Rosalía de Castro”, por fortuna publicada 
nun libriño de 24 páxinas, verdadeiro tesouro, pola Casa de Galicia de Rosario; paga 
a pena lembrar a conclusión daquela conferencia:

El 21 de Febrero de 1937, se cumplió el centenario del natalicio de Rosalía. El dolor de España 
no nos dejaba entonces un hueco para celebrar fiestas conmemorativas. Hoy aunque tenemos 
clavado en el alma el dolor de aquel dolor, que será eterno, los gallegos que vivimos en esta 
otra banda atlántica, sobre las dilatadas riberas de este gran río argentino, donde han alentado 
tantos afanes gallegos y desde donde han ido hacia Galicia tantos pensares saudosos, hoy 

[4] Cf. Rosalía de Castro. Documentación biográfica…, cit., vol. I, pp. 675-707.

[5] Cf. Rosalía de Castro. Documentación biográfica…, cit., vol. I, p. 576 s.

[6] Cf. Rosalía de Castro. Documentación biográfica…, cit., vol. I, p. 691-692.

[7] Dr. J. Núñez Búa, Rosalía de Castro, Rosário, Casa de Galicia, 1939. Cf. A. López – A. Pociña, 
Rosalía de Castro. Documentación biográfica…, cit., vol. I, pp. 703-706.
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los gallegos de Rosario, como ayer los de Buenos Aires, nos acercamos en peregrinación de 
amor, de fe y de esperanza, al altar de la Tierra. Porque acercarse a Rosalía es llegar hasta el 
ara sagrada de ese altar.

El poeta lloró un día sobre los caminos del mar, por donde veía perderse la caravana de 
almas muertas que se alejaban de la tierra. […..] Por esos caminos, alumbrados por un sol de 
Libertad, volveremos un mañana, entonando un himno, aleluya y resurrexit, en el Mediodía 
glorioso que seguirá a la Noche negra en que hoy vive Galicia (p. 22)

En todos os anos que dura a guerra non existe en España ningunha publicación 
exenta de obras de Rosalía. Non obstante, como diciamos con expresión afortunada 
en 1985, América toma entón o facho do rosalianismo, e deixando por un momento 
de lado o límite que nos puxemos de falar exclusivamente das edicións de Rosalía 
na Arxentina, recordaremos os seis volumes rosalianos publicados ao outro lado do 
Atlántico, un nos Estados Unidos. dous en Chile, tres na Arxentina, nesta secuencia 
cronolóxica: 

1.- Rosalía de Castro, Beside the River Sar. Selected Poems from En las orillas del 
Sar, Translated from the Castilian, with annotations and a preface, by S. Griswold 
Morley, Berkeley, University of California Press, 1937.       

2.- Rosalía de Castro, Saudades. Poesías, Ensayo y traducción de Emilia Bernal, 
Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1938.

3.- Rosalía de Castro, Cantares gallegos, Buenos Aires, Editorial Tor, s. a.
4.- Rosalía Castro, Poemas galegos, Selección y prólogo de E. Blanco-Amor. 

Estudios sobre su obra por Emilio Castelar y E. Díez Canedo, Buenos Aires, Talleres 
Gráficos Iglesias & Matera, s. a. (1939).

5.- (Rosalía de Castro) Poesías de Rosalía de Castro (1837-1885), Prólogo y 
selección de Carlos J. Larrain de Castro, Santiago de Chile, Ed. Más, s. a. (1939).

6.- Rosalía de Castro, Poesías Castellanas, Buenos Aires, Emecé Editores, 1939. 
Resulta verdadeiramente sorprendente que a pequena colección de edicións do 

período da guerra comece precisamente por unha moi coidada e ben presentada 
edición bilingüe de En las orillas del Sar, cos poemas, orixinal e tradución, en páxinas 
enfrontadas, publicada por la sempre prestixiosa University of California Press, coa 
colaboración da non menos famosa Cambridge University Press. O editor literario, 
S. Griswold Morley, distínguese tanto pola calidade das súas traducións poéticas, 
como polo interese das súas notas; a súa intención de facer unha boa edición de 
Rosalía queda ben demostrada cando agradece a colaboración que lle prestaron Dona 
Alejandra Murguía, a filla maior de Rosalía, Ramón Arijón Rodríguez, un veciño de 
Padrón; e bos coñecedores da obra rosaliana como César Barja; Armando Cotarelo 
Valledor; Eugenio Caré Aldao e o seu fillo etc.

Sorprendentes son tamén as dúas pequenas edicións de Chile, das que é bastante 
citada a que leva por título Saudades, consistente en algo máis de vinte poemas, de 
Cantares gallegos e Follas novas, pero soamente en tradución española (con erros de 
vulto, por certo), escollidos e prologados por Emilia Bernal. É de xustiza lembrar a 



AURORA LÓPEZ E ANDRÉS POCIÑA 202

dedicatoria da obra: “A Rosalía de Castro / En el primer centenario de su nacimiento 
/ Emilia Bernal /Santiago, Chile, 23 de febrero de 1937”. Estamos, xa que logo, ante a 
única obra conmemorativa do nacemento de Rosalía que se publicou no mesmo ano 
do centenario.

Por contra nunca vimos mencionada en ningures a pequena antoloxía Poesías de 
Rosalía de Castro (1837-1885), procedentes dos tres poemarios principais e editadas 
todas na súa versión orixinal, sen tradución para os poemas galegos. Ademais da 
escolla, fai tamén un pequeno prólogo o editor literario do volume, Carlos J. Larrain 
de Castro. E como nota importante a ter presente queremos sinalar que o libro non 
leva en ningunha páxina indicación da data de publicación, pero o exemplar da nosa 
biblioteca personal ten unha dedicatoria manuscrita de Larrain de Castro, datada en 
“Sept. 1939”, o que nos informa da cronoloxía da tan descoñecida antoloxía chilena.

A edición de Cantares gallegos de Editorial Tor, que debe ser o primeiro libro 
rosaliano aparecido en Buenos Aires, suscita un problema ao que non lle atopamos 
solución. Aquel sabio bibliógrafo que foi Antonio Odriozola, na súa pioneira guía 
bibliográfica de Rosalía do ano 1981, colocaba esta edición como a quinta de Cantares 
gallegos, e a propósito da data supoñía que fose do ano 1939, pero escribindo 
o ano entre interrogacións.[8] Un exemplar da edición estaba na exposición dos 
libros galegos presentada no Círculo das Artes de Lugo no ano 1963, con motivo 
do centenario de Cantares gallegos, e no catálogo resultante, publicado por Xesús 
Alonso Montero e Epifanio Ramos de Castro,[9] reprodúcese a cuberta e dase esta 
descripción: ”Descoñecida dos bibliógrafos. Carece da adicatoria a Fernán Caballero 
e mais do prólogo. Contén sí, o glosario final” (p. 40). Na actualidade temos un 
exemplar na nosa biblioteca, e podemos confirmar que estes datos son verdadeiros, 
e que non existe posibilidade de comprobar que a suposta data de edición de 1939? 
sexa segura, malia ser moi posíbel.[10]      

A antoloxía Poemas galegos, preparada por Eduardo Blanco Amor e editada 
en Buenos Aires en 1939, data que se deduce da que aparece ao final do prólogo 
“Palabras breves sobre Rosalía”, é probablemente o libro rosaliano máis importante 
publicado na terrible noite da Guerra Civil. e pensamos que aínda agora, tantos 
anos despois, merece toda a atención. A razón conmemorativa faise constar en 

[8] A. Odriozola, Rosalía de Castro. Guía bibliográfica, Pontevedra, Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y Museo de Pontevedra, 1981, p. 10.

[9]  J. Alonso Montero – E. Ramos de Castro, Cen anos de literatura galega. Catálogo da Expo-
sición Bibliográfica celebrada no Círculo de las Artes de Lugo, 9-19 decembre de 1963, Lugo, 
Círculo de las Artes, 1963.

[10] De feito Alicia Santaella Murias, na súa tese de doutoramento Rosalía de Castro. Vida – Poéti-
ca y ambiente, Buenos Aires, Emecé Editores, 1942, na bibliograf ía Obras de Rosalía de Cas-
tro, p. 175, ref írese á edición de Cantares Gallegos de “editorial Tor, 1939”, sen manifestar 
dúbida sobre a data. 
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dous lugares sorprendentes do volume: o primeiro é na cuberta, onde, con letras 
maiúsculas pero que non chaman moito a atención, pódese ler: “Edición Centenario 
Rosalía. Comisión de homenaje / Federación de Sociedades Galegas. Buenos Aires”.  
Con moita máis precisión se contan as circunstancias da edición na única nota que 
vai ao final do prólogo, en letra verdadeiramente miudiña, que non corresponde ao 
gran interese do seu contido; paga a pena reproducila:

Como ya queda dicho, el Centenario del Nacimiento de Rosalía, se cumplió en 1937. Galicia se 
disponía a celebrarlo con solemnidad inusitada. Como cayó sobre ella el dominio sangriento 
de los verdugos del espíritu, no pudo celebrarse ni se le ocurrió -¡gracias a Dios!-  a aquellos 
chacales, hozar en su memoria, aunque sólo fuese por el qué dirán.

Ahora, terminada la guerra, los gallegos de Buenos Aires, bajo la iniciativa y patrocinio de 
la benemérita Federación de Sociedades Gallegas, celebra con dos años de atraso, una Semana 
de Actos en Homenaje a la Memoria de Rosalía Castro, y acuerda,  asimismo la publicación 
de esta obra antológica. La Comisión de Homenaje la componen los señores: José B. Abraira, 
Antonio Alonso, José B. Blanco, Pedro Campos Couceiro, Enrique A. González, Claudio 
López, Manuel López (hijo), Francisco Regueira, Dr. Ramón Rey Baltar y Avelino Díaz (p. 
XXII).

O máis sorprendente do libro son as “Palabras breves sobre Rosalía” de Eduardo 
Blanco Amor, que fai unha breve introdución á vida de Rosalía, insistindo nas 
grandes dificultades que o asunto amosa, unha máis breve aínda presentación de 
Cantares gallegos e Follas novas, para rematar coa promesa de dedicarlle un libro 
enteiro á escritora e concluír cun fermosísimo relato dunha visita a Padrón, despois 
de facernos esta advertencia: “El lector me perdonará las omisiones, apresuramiento 
y faltas de método, cuando sepa que este prefacio ha sido escrito en un par de horas 
y con el acuciamiento de la imprenta sobre mi nada fácil tarea” (p. XV). Como breve 
comentario ao conxunto, temos que dicir que a información que emprega Blanco 
Amor resulta dende a perspectiva de hoxe xa moi antiga e superada, pero o texto, 
mesmo co apresuramento na redacción que confesa o autor, mesmo coa xenreira 
antifranquista que non o deixa acougar,[11] resulta dunha profundidade ideolóxica 
e dunha fermosura literaria que non desmerece nada no conxunto das mellores 
páxinas en castelán de Blanco Amor. E mesmo, con toda a súa brevidade, non deixa 
de facer afirmacións que ainda hoxe en día poderían ser útiles a moitos e moitas para 
comprender un pouco a escrita rosaliana; vede un exemplo:

Su reacción frente a la engolada mentecatez, fué su libro “Cantares Gallegos”, cuyos poemas 
son siempre, en el fondo, poemas polémicos, de contraste: es decir obra de emigrante. Se 
defendía, no de la absorción, que hubiera sido substancialmente imposible, sino de la muerte 
que la rodeaba con la plástica de un paisaje imposible y de una raza intratable, y se defendía 
organizando en formas estéticas su nostalgia y su rencor (p. XII).

[11]  Case ao comezo escribe: “Cuando uno de nuestros maestros inmediatos –ahora no se puede 
citar a los gallegos ilustres por su nombre sin orientar hacia ellos los máuseres de los asesinos 
de España y carceleros de Galicia- en trance de ingresar... (p. IV).
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Temos, xa que logo, neste volume unha primeira mostra fundamental das 
páxinas e traballos que Eduardo Blanco Amor dedicou a Rosalía, por quen sentía 
verdadeira adoración, durante o seu exilio en Buenos Aires. E sobre o contido da 
antoloxía, a parte de Cantares non leva a dedicatoria inicial A Fernán Caballero nin 
o Glosario final, pero si o prólogo da autora. A parte de Follas non leva tampouco a 
dedicatoria, pero inclue “Fragmentos” do prólogo de E. Castelar, e as “Duas palabras 
d’autora”. Ao final engade o ensaio “Una precursora”, publicado en 1908 por Enrique 
Díez-Canedo, con esta nota: “Epílogo al libro “En las Orillas del Sar”. – Edición de 
1909”.[12]

No breve volume titulado Poesías Castellanas achamos unha das máis misteriosas 
edicións de poemas de Rosalía. Para comezar, temos que dicir que moi poucas veces 
a vimos citada tanto en estudos como en edicións de En las orillas del Sar, obra de 
referencia obrigada, pois trátase dunha pequena antoloxía de poemas deste libro, 
ordeados, ou mellor, raramente desordeados, sen nota algunha de presentación e sen 
índice das poesías escolmadas. Excepcional é a súa presenza na bibliograf ía de “Obras 
de Rosalía de Castro”, de Alicia Santaella Murias (1942), quen, case sen vir a conto, 
nos facilita a preciosa información de que a antoloxía foi “seleccionada por Álvaro 
de las Casas”[13]; outra excepción áchase nunha nota da “Noticia” da edición de Follas 
novas na Colección Dorna (1943), da que falaremos máis adiante, na que se precisa 
que o libro xa está agotado. Un pouco de luz nesta escuridade ven proporcionada 
polo colofón: “Esta edición de Poesías Castellanas consta únicamente de 470 
ejemplares, numerados del 1 al 470, de los cuales se ponen en venta 50 números y se 
terminó de imprimir el día 18 de Setiembre de 1939, en la Imprenta López, calle Perú 
número 666 de la ciudad de Buenos Aires”. Verdadeiramente sorprendente resulta esa 
indicación de que se editan 470 exemplares, pero só se destinan 50 á venda. Daquela, 
para quen virían sendo os 420 restantes? Na contracuberta, dentro dun cadradiño 
cunha pequena folla como sinxela decoración, pode lerse que o libro pertence á 
Colec. Monfero, nome ben galego, pero sobre a que non temos máis indicacións, nin 
a achamos nos moitos traballos consultados sobre as editoriais arxentinas daquel 
tempo, ás que nos referiremos axiña. O libro foi publicado por Emecé Editores, que, 
como imos ver, fúndase precisamente en 1939 por obra de Mariano Medina e Álvaro 
de las Casas, galegos de Buenos Aires; por eso, ocúrresenos pensar que esta edición, 
prácticamente non venal, fose concebida como un agasallo para celebrar o nacemento 
da nova empresa editora; pero non é máis que unha suposición. En cambio parece 

[12] Esta edición antolóxica da poesía galega de Rosalía nunca perdeu o carácter político antifran-
quista co que foi publicada. Na nosa biblioteca personal hai dous exemplares, un deles con 
esta dedicatoria “Al heroico defensor de la democracia española, General don Enrique Jurado, 
como recuerdo cordial de su visita al “Centro Gallego de Santa Fe” (República Argentina). / 
Santa Fe 13-III-1942” (seguen trece firmas autógrafas). 

[13] A. Santaella Murias, Rosalía de Castro..., cit., p. 175.
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case seguro que nesta publicación non tivo parte Eduardo Blanco Amor, pois nese 
tempo, no volume conmemorativo Poemas galegos, escribía con hoxe indubidábel 
erro, “Quien intente escribir con afán biográfico, sobre Rosalía Castro –no de Castro, 
como con insistente error se viene repitiendo-...”[14].   

3. As edicións rosalianas de Emecé Editores e o rosalianismo de 
Blanco-Amor

Unha triada interesantísima de volumes de obras fundamentais de Rosalía de 
Castro publicará, nos anos 1941, 1942 e 1943, Emecé Editores de Buenos Aires, a 
empresa que xa sacara. no ano dos seus comezos, esa antoloxía de poemas de En las 
orillas del Sar que acabamos de comentar. Estamos nun momento verdadeiramente 
apaixonante da historia das editoriais da capital arxentina, sobre a que existe unha 
información moi abondante e interesante[15], da que imos entresacar un parágrafo 
dum recente artigo de Federico Gerhardt que contén os datos principais que nos 
interesa ter en conta aquí: 

En el año 1939 se inicia la editorial Emecé, promovida por Mariano Medina del Río y Álvaro 
de las Casas, dos gallegos residentes en Buenos Aires, y financiada por la familia Braun. 
Menéndez. Álvaro de las Casas habría sido el impulsor de la línea galleguista de la editorial 
(...), cuyos dos primeros libros formaron parte de la “Biblioteca Gallega”, que reunía obras 
relacionadas con la cultura galaica en gallego o castellano, iniciada en ese mismo año con dos 
títulos: Santiago de Compostela, corazón de Europa, del propio De las Casas, e Historia de la 
cultura gallega de Ramón Otero Pedrayo. Al año siguiente, aparecería Aires da miña terra de 
Curros Enríquez. 

En ese mismo año, 1940, se produce la entrada de Luis Seoane y Arturo Cuadrado a 
Emecé, donde comparten staff editorial con otros gallegos como Manuel Colmeiro, Eduardo 
Blanco-Amor y Rafael Dieste. Seoane y Cuadrado se desempeñarán en diferentes tareas, desde 
la lectura previa y selección de obras, el trabajo directo con la imprenta, la corrección de 
pruebas, e incluso la distribución (...). Además, el propio Seoane se encarga del diseño y la 
diagramación de los libros hasta 1942, y de las ilustraciones de algunos de ellos[16]. 

[14] Rosalía Castro, Poemas galegos, Selección y prólogo de E. Blanco-Amor. Estudios sobre su 
obra por Emilio Castelar y E. Díez Canedo, Buenos Aires, Talleres Gráficos Iglesias & Matera, 
s. a. (1939), p. III.

[15]  Cf. especialmente H. Rodino Lalín “”As editoriais galegas en Bós Aires”, Rev. da Comisión 
Galega do Quinto Centenario 1, 1989, pp. 49-71; H. González Fernández, Luís Seoane: vida e 
obra, Vigo, Galaxia, 1994, p. 40 ss.; X. L. Axeitos – X. Seoane (coords.), Luís Seoane e o libro 
galego na Arxentina (1937-1979), A Coruña, Deputación Provincial, 1994; F. Gerhardt, “Aso-
ciacionismo gallego y mercado del libro en la Buenos Aires del medio siglo: dos proyectos 
editoriales de Luís Seoane”,  Madrygal 18, 2015, pp. 457-467: F. Gerhardt, “Temas y autores 
argentinos y latinoamericanos en proyectos editoriales de los exiliados gallegos en la Argenti-
na durante la década del cuarenta”, Kamchatka 7, 2016, 73-96; etc.

[16] F. Gerhardt, “Temas y autores argentinos...”, cit., p. 75.
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Polo que respecta a este traballo noso, estes foron os tres títulos rosalianos 
publicados por Emecé:

7.- Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, Buenos Aires, Emecé Editores, 
Colección Dorna, 1941.

8.- Rosalía de Castro, El caballero de las botas azules (Cuento extraño), Buenos 
Aires, Emecé Editores, Colección Hórreo, 1942.

9.- Rosalía de Castro, Follas novas, Buenos Aires, Emecé Editores, Colección 
Dorna, 1943.

A primeira destas tres edicións, En las orillas del Sar, ten unha historia ecdótica 
moi curiosa, que nós estudamos nun traballo publicado pola Universidade de Santiago 
de Compostela en 1993, no volume dedicado a Eduardo Blanco-Amor con motivo 
da conmemoración súa no Día das Letras Galegas[17]. O punto de partida reside no 
feito de que, por unha fortuna inesperada, o volume que servíu para publicar esta 
obra na Colección Dorna de Emecé, contendo os cambios e adaptacións que puxo en 
práctica o seu responsable, nada menos que Eduardo Blanco-Amor, forma parte da 
nosa colección particular de edicións de Rosalía. O noso estudo de 1993 non debeu 
ter moita difusión, pero como pensamos que aporta un coñecemento fundamental 
sobre a que resulta ser 5ª edición de En las orillas del Sar, segundo o cómputo feito 
por Marina Mayoral[18]; por este motivo imos reproducilo aquí, de forma abreviada e 
con lixeiros cambios na redacción:   

Na nosa biblioteca hai dous exemplares da terceira edición de En las orillas del Sar[19]. A 
primeira delas conserva perfectamente a encadernación orixinal, en rústica, con letras negras, 
agás o título, que vai en letras vermellas de corpo máis grande (.....). A segunda ten moito máis 
interese: leva unha encadernación non orixinal en tela, de cor verde. Cando se abre o libro, o 
primeiro que chama a atención é a presenza, en case todas as follas, dunha morea de marcas 
dixitais, deixadas nelas por unha ou por varias persoas que tiñan os dedos lixados de tinta. 
Pero a cousa non remata aí: en moitas páxinas hai anotacións, feitas sempre con lapis, e axiña 
se chega a conclusión de que este libro foi utilizado para facer unha edición nova. En efecto, 
os números do Índice aparecen raiados, e a carón hai outros, a lapis, que son exactamente 
os da edición de Buenos Aires de 1941. Deste xeito, o Índice desta edición de 1925? da nosa 
biblioteca convértese, por mor das anotacións feitas a man, exactamente no Índice impreso 
de edición Emecé de 1941.

¿Que fixo o descoñecido editor destas Orillas, publicadas en Buenos Aires en 1941? En 
primeiro lugar, suprimir o prólogo, titulado “Rosalía Castro”, que ía na de 1925? firmado 
por Manuel Murguía; de feito, no noso orixinal escribiu por riba do título “no va”. Púxolle a 

[17] A. Pociña, “Eduardo Blanco-Amor entre Rosalía de Castro e Federico. A forxa dunha edición 
rosaliana”, en AA. VV. – Departamento de Filoloxía Galega, Día das Letras Galegas 1993. 
Eduardo Blanco-Amor, Santiago de Compostela, Universidade, 1993, pp. 9-27.

[18] Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, Edición, introducción y notas por Marina Mayoral, 
Madrid, Editorial Castalia, 1978, p. 47.

[19] Obras completas de Rosalía de Castro III En las orillas del Sar, Prólogo de Manuel Murguía, 
Nueva edición, Madrid, Editorial Páez, s. a.  (ed. núm. 4, para M. Mayoral).



AS EDICIÓNS DE ROSALÍA DE CASTRO NA REPÚBLICA ARXENTINA 207

mesma indicación ao apéndice de Barcia Caballero, pero non ao famoso “Una precursora”, 
que foi conservado, pero pasándoo ao comezo do libro: no Índice de ¿1925?; onde poñía 
“Prólogo”, engadiu a lapis: “Una precursora, por Enrique Díez-Canedo... 9”. Así é como aparece 
exactamente na edición de Buenos Aires.

Polo que respecta ao texto rosaliano, reprodúcese sen cambios aparentes, pero con curiosas 
novidades gráficas, que contribúen ao embelecemento da nova edición. O descoñecido editor 
advirte, na páxina onde está o poema primeiro, “Aunque no alcancen gloria”, que se principien 
os distintos poemas cunha uncial, en vez dos tres asteriscos que os separaban na edición de 
¿1925?. Por outra banda, os versos xa non comezan todos con maiúscula.

Unha nota máis: na primeira liña do Índice da edición ¿1925? que ía servir de orixinal do 
Índice da bonaerense de 1941, aparece escrito a lapis “Noticia... 7”, esto é, a curiosa noticia 
sobre Federico e Rosalía que aparecera na edición da Colección Dorna.

En resumidas contas, temos un editor que manda unha edición de ¿1925? á imprenta 
López de Buenos Aires, con indicacións precisas sobre a supresión de dous textos en prosa, 
alleos á primerira edición de Orillas de 1884 e engadidos na de 1909, é dicir, os de Murguía 
e de Barcia Caballero; leva ademais indicacións tocantes ao melloramento gráfico, e, para 
rematar, engádeselle unha pequena “Noticia”, de dúas páxinas. Todo obra, sen dúbida algunha, 
de Eduardo Blanco-Amor[20].

[...]
A parte verdadeiramente orixinal desta edición, esa breve “Noticia” que abrangue as 

páxinas 7 e 8, é un canto a Rosalía desde Federico, e a Federico desde Rosalía. Ao noso ver, 
non precisa comentario; precisa unha lectura meditada, completa, e recuperala como unha 
fermosa páxina, adicada aos dous escritores máis queridos por Blanco-Amor... 

A paixón de Eduardo Blanco-Amor por Rosalía, que xa vimos ben demostrada 
na súa edición bonaerense de Poemas galegos de 1939, renace agora cunha mostra 
máis meditada e inmensamente fermosa, a “Noticia” anónima, que é a meirande 
aportación desta edición de En las orillas del Sar. Convén colocala en posto senlleiro 
nas numerosas pegadas dos pasos que deu Blanco-Amor para propagar na Arxentina 
a imaxe e a obra de Rosalía: de feito, na “Nota bibliográfica” que puxo ao volume de 
Poemas galegos, anotou as diversas edicións de Rosalía, engandíndolles exclusivamente  
unha lista dos “Principales trabajos de E. B. A. sobre Rosalía Castro”[21].

Pasando ao libro segundo, as edicións existentes de El caballero de las botas 
azules principiaban directamente co diálogo”Un hombre y una musa”, sen ningunha 
introdución, tanto a edición príncipe (Lugo, Soto Freire, 1867), como a de 1911 
(Madrid, Sucesores de Hernando, 1911), se ben esta segunda levaba, despois da 

[20]  A. Pociña, “Eduardo Blanco-Amor entre Rosalía...”, cit., pp. 12-14. 

[21] “Principales  trabajos de E. B. A., sobre Rosalía Castro. / “Rosalía e a saudade”, Conferencia en 
gallego, Buenos Aires 1924. /  “Los precursores. Pondal y Rosalía”, “La Nación”. Buenos Aires, 
abril 1926. / “Sentido trascendental del paisaje gallego”. Conferencia. Buenos Aires. 1931. /  
“Excursión a Rosalía”. “La Nación”. Marzo 1936. / Dieciseis ensayos publicados en “Céltiga”, “El 
Despertar Gallego”, “El Correo de Galicia” y “Galicia”, de Buenos Aires, y en “El Pueblo Galle-
go”, de Vigo. / En preparación: / “Tránsito de Rosalía”. Poema en gallego, y / “Vida de Rosalía 
Castro”. Un tomo de más de trescientas páginas”  (p. 253).
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novela, un “Epílogo sentimental”, escrito por Prudencio Canitrot[22]; unha das dúas 
tivo que ser a empregada para a edición de Emecé Editores, 1942, porque a terceira 
edición (Barcelona, Editorial Juventud, 1931) non contiña o diálogo inicial, a parte de 
que tivo unha difusión moito máis pequena que as dúas edicións primeiras de 1867 
e 1911.. Daquela, a edición bonaerense da Colección Hórreo ven ocupando o lugar 
terceiro nas canónicas e completas da novela fundamental de Rosalía, e debe ser tida 
en conta; a xulgar pola súa peculiar graf ía, non foi empregada na edición das Obras 
completas de Madrid, Aguilar, 1944. A breve “Noticia” inicial, pp. 5-7, resulta curiosa 
dabondo, mesmo non tendo o valor das que atopamos en Orillas e Follas poblicadas 
por Emecé Editores.          

A edición de Follas novas na Colección Dorna ten unha presentación gráfica 
idéntica á de En las orillas del Sar, mesmo con idénticas ilustracións nas cubertas, 
obra de Luís Seoane[23], se ben con cores cambiadas, rosas as de Orillas, verdes as de 
Follas. Non leva o tradicional prólogo de Emilio Castelar, pero si unha nova “Noticia”, 
esta vez máis longa (pp. 7-14), sen dúbida de Blanco-Amor, que agora amosa un 
coñecemento moito máis amplo e preciso sobre a vida de Rosalía, que el atribúe á 
unha edición de Obras poéticas de Rosalía publicada por Augusto Cortina en Buenos 
Aires, Espasa-Calpe, 1941[24], e tamén a Los precursores de Manuel Murguía, obra 
de 1886, da que publicara unha nova edición Emecé Editores en 1940. Esta nova 
“Noticia” resulta sorprendente, e paga a pena reproducirmos aquí un fragmento 
especialmente fermoso:

La estrechez económica, la muerte de la madre, la de un hijo y la enfermedad propia, 
abrumaron aquella vida. ¿Tuvo más penas que ésas? ¿Hubo más sombras en su vida? ¿Cuál 
fué aquella “negra sombra” que pasa por uno de sus cantos más hermosos y perdurables? El 
cantor baja en este libro a lo más recondito de su corazón para hacer en él la triste luz de la 
palabra. La palabra es siempre una limitación, y nuestro poeta se pregunta en cierto lugar 
de estas mismas páginas, dónde quedó velada la forma inmaculada y pura de la idea. Pero a 
esta potencia innata del arte para descubrir con claridad de mediodía lo que está prisionero 
o encantado en el fondo de las almas, añade Rosalía Castro el misterio con que alude a los 
hechos, como si guardase de ellos el secreto y sólo quisiera darnos el perfume o la música. Su 
corazón parece moverse entre los extremos que marcan dos de sus breves poemas, que en este 
libro se encuentran: aquel ya citado de la “negra sombra”, y el que comienza “Unha vez tiven 
un cravo...“, joya del lirismo español” (p. 9).

[22] Obras completas de Rosalía de Castro IV El caballero de las botas azules (Cuento extraño), 
Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1911. O “Epílogo sentimental” de Prudencio 
Canitrot, pp. 343-359, amosa unha contradicción coa data editorial , pois indica “Monasterio 
de Piedra, enero 1912” 

[23] A pesar de que, como se ten sinalado moitas veces (vede os traballos recordados na nota 13), 
Luís Seoane e Arturo Cuadrado  abandonan a súa colaboración con Emecé Editores no ano 
1942, por motivos que non resultan moi claros. 

[24]  Con erro evidente na data, porque non hai edición de Espasa-Calpe de 1941, como imos ver 
de seguida... 
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O comentario que segue dos dous poemas é proba do entusiasmo posto por 
Blanco-Amor na lectura e interpretación da poeta. Unha novidade importante, sobre 
todo polos tempos en que se fai a edición e os costumes ecdóticos entón habituais, 
consiste na noticia, anque non exacta, das edicións precedentes, sinalando a propósito 
da príncipe (1880) que “lleva un prólogo muy hermoso de Don Emilio Castelar, que 
no había estado nunca en Galicia y describe fielmente su paisaje, suscitado en su 
poderosa intuición por la evocación mágica que los versos de Rosalía contienen”[25]. 
Sobre a edición que temos nas mans, comenta: “He aquí la cuarta y última edición 
completa. Con ella Emecé editores, S. A., prosigue la labor emprendida con las 
reediciones de En las orillas del Sar y de El caballero de las botas azules” [26](p. 13)    

4. Edicións arxentinas e españolas da Obra poética de Espasa-Calpe

Non resulta doado saber ata que punto foi importante para a difusión e coñecemento 
universal das tres grandes obras poéticas de Rosalía o número 243 da Colección 
Austral da Editorial Espasa-Calpe, titulado Obra poética, cun estudio introductorio 
e unha ampla selección de poemas de Cantares, Follas e Orillas, preparado por 
Augusto Cortina. Por este motivo, e polo feito de que non temos noticia dun estudio 
rigoroso dos volumes verdadeiramente arxentinos desta obra, imos dedicarlle a 
atención de vagar que parece precisa.

Para comezar, cómpre saber que a Colección Austral xurde na sede arxentina da 
editorial Espasa-Calpe, que dirixía Gonzalo Losada Benítez (Madrid, 1894 – Buenos 
Aires, 1981), máis tarde fundador da ben coñecida Editorial Losada. A Guerra 
Civil española motiva que a delegación bonaerense de Espasa-Calpe corte as súas 
relacións coa casa nai de Madrid, e créase en Buenos Aires a editorial Espasa-Calpe 
Argentina S. A. A actividade máis distintiva desta editorial vai ser a universalmente 
coñecida Colección Austral, que abrangue os libros de tema máis variado, en 

[25] Este parágrafo leva unha notiña, que pode resultar curiosa para quen nos preocupamos polos 
avatares das edicións rosalianas: “El ejemplar que el ilustre repúblico poseía de ese libro por él 
prologado, se encuentra en Buenos Aires, autenticado por el ex-libris de Castelar, en la biblio-
teca del Jockey Club, a la que sirvió de núcleo inicial una buena parte de la que perteneció al 
eximio escritor y tribuno español” (p. 12).

[26] En realidade non é a cuarta edición, senóa a sexta: vede Rosalía de Castro, Poesía galega com-
pleta II Follas novas Poemas soltos Traduccións, Edición de Andrés Pociña e Aurora López, 
Santiago de Compostela, Sotelo Blanco Edicións, 2004, pp. XXXV-XXXVII. O noso comenta-
rio sobre esta edición dicía: “O texto está tomado, con moito coidado, do da edición de Páez 
¿1925?, que é tamén a que utilizou Blanco-Amor para facer a edición bonaerense de En las 
orillas del Sar na mesma colección Dorna no ano 1941. Cómpre subliñar o emprego de tipos 
de maior corpo, limpos e fermosos, con grandes unciais na letra inicial de cada poema. Como 
novidades máis interesantes, convén insistir en que se trata da primeira edición de Follas 
novas que omite o Prólogo de Emilio Castelar, e na que xa non comezan todos os versos con 
maiúsculas” (p. XXXVII). 
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versións españolas, editados a precios económicos, atractivamente cubertos cunha 
camisa, de nove cores distintas, segundo a natureza da obra. Nace a colección 
baixo a dirección de Guillermo de Torre, sendo o seu número 1 La rebelión de las 
masas, de José Ortega y Gasset, datado na súa primeira edición o día 30-IX-1937. 
A colección acada de seguida un éxito inmenso, como se ve no feito de que chegue 
aos mil números en 1950, que será cando comzarán a publicarse os libros de Austral 
tamén en Madrid. 

A edición da Obra poética de Rosalía, cuxa data precisa aparece como 28-II-
1942, foi realizada con exemplar coidado por Augusto Cortina, filólogo e poeta 
arxentino, colaborador habitual da Colección Austral, onde preparou as edicións 
de Jorge Manrique, Antonio de Guevara, Cristóbal de Villalón, Garcilaso de la 
Vega el Inca, Marqués de Santillana, etc., todas elas con especial atención. No ano 
1930, publicara Cortina na Revista Humanidades, da Universidade de La Plata, un 
excelente artigo titulado “Rosalía Castro de Murguía”[27], traballo pioneiro en moitos 
sentidos, sobre todo no aspecto biográfico, preparado durante unha estancia do 
autor en “Vigo-Madrid, enero-marzo de 1929” (p. 193). Este artigo incorpórase, 
doce anos despois, á edición da Obra póetica de Rosalía da Colección Austral, con 
moi lixeiros cambios[28].

Estas son as edicións publicadas na Arxentina, sinalando algúns aspectos 
peculiares de cada unha:

10.- Rosalía Castro, Obra poética. Estudio y selección por el Prof. Dr. Augusto 
Cortina. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1942. 174 pp.

Terminada de imprimir o 28-II-1942. Leva ao principio, en contra do que será 
normal despois nos volumes da colección, a lista completa das obras publicadas, 
ata o núm. 243, que é o que lle corresponde. Ao final, dúas páxinas de Apéndices, 
conteñen a partida de bautismo de Rosalía, a Acta de defunción, e as Edicións (pp. 
171-172); noutras dúas hai unha Bibliograf ía (pp. 173-174).

11.- Rosalía Castro, Obra poética. Estudio y selección por el Prof, Dr. Augusto 
Cortina. Segunda edición. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1943. 170 pp.

Terminada de imprimir o 7-XII-1943. Paxinación distinta. A lista dos volumes 
da Col. Austral (os 450 publicados) xa vai ao final do libro, sen paxinar.

12.- Rosalía Castro, Obra poética. Estudio y selección por el Prof, Dr. Augusto 
Cortina. Tercera edición. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1944. 

[27]  A. Cortina, “Rosalía Castro de Murguía”, Humanidades (La Plata) 21, 1930, 161-194; cf. A. 
López – A. Pociña, Rosalía de Castro. Documentación biográfica…, cit., vol. I, pp. 633-635.

[28] Como sinalabamos na nosa Bibliograf ía, cf. nota precedente, p. 633, “El texto publicado en 
Humanidades difiere solamente en detalles del que aparece en los volúmenes de la Col. Aus-
tral: así, por ejemplo, contiene frecuentes notas, en su mayoría de naturaleza bibliográfica y 
documental, que al convertirse en introducción a la antología han sido eliminadas, con las 
consiguientes revisiones del texto. De todas formas, como decimos, en su mayor parte se trata 
del mismo texto”.
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Terminada de imprimir o 26-IV-1944. Non tivemos posibilidade de vela.
13.- Rosalía Castro, Obra poética. Estudio y selección por el Prof, Dr. Augusto 

Cortina. Cuarta edición. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1950. 160 pp.
Terminada de imprimir o 12-V-1950. Ten dez páxinas menos que a segunda 

edición. No Índice de autores do final consta que a colección xa alcanzara os 900 
volumes.

A partir desta edición, a Colección Austral editará outras seis edicións, todas xa 
na sede de Madrid, prácticamente idénticas, todas elas con 160 páxinas de extensión, 
nos seguintes anos: Quinta edición, 1963; Sexta edición, 1968; sétima edición, 
1972; Octava edición, 1975; Novena edición, 1980; Décima edición, 1982. Con 
posterioridade, a Colección Austral ofrecerá outros volumes con obras de Rosalía, 
pero xa diferentes da Antoloxía praparada por Augusto Cortina, e publicados na 
sede editorial de Madrid..

En resumo, aínda que non conseguimos saber o número de exemplares de que 
constaron as catro edicións bonaerenses da escolma Obra poética, a cantidade debeu 
ser moi importante, e ainda hoxe, transcorridos tantos anos, poden acharse case 
todos sen moita dificultade nas librerías de vello. Daquela podemos deducir a enorme 
importancia que esta antoloxía, cun contido amplo de poesías galegas e castelás, ben 
introducidas e seleccionadas con rigor, tivo para difundir a obra en verso de Rosalía.

Pero existe outra edición desta obra, cremos que pouco coñecida, publicada 
por Espasa-Calpe Argentina, tres meses despois da edición primeira da Colección 
Austral. Trátase da seguinte:

14.- Rosalía Castro, Obra poética. Segunda edición. Estudio y selección de  
Augusto Cortina. Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1942. 174 pp.

Terminada de imprimir o 20-V-1942, non pode confundirse de ningunha 
maneira coa Segunda edición na Col. Austral, rematada o 7-XII-1943. O contido 
é idéntico ao das outras edicións, pero a presentación é moi distinta, con formato 
máis amplo; en realidade a páxina última do volume fainos saber que estamos ante 
un volumen da “Colección Poetas”, na que se editaron obras de Alfonsina Storni, 
Manuel Machado, Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Gerardo Diego, Juana de 
Ibarbourou e algúns outros, aos que se lle confire na presentación editorial a calidade 
de “Poetas auténticos de nuestro tiempo”.  

5. Outras edicións de obras de Rosalía na Arxentina

Na segunda metade do século XX o interese editorial pola obra de Rosalía vai en 
claro retroceso, atopándose contadas edicións, sempre de carácter antolóxico, das 
que imos dar rápida conta. Trátase dos seguintes libros, enumerados por orde 
cronolóxica:

15.- Rosalía Castro, Íntimas, Selección y traducción de Germán Berdiales, 
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Buenos Aires, Hachette, 1953.
16.- Rosalía de Castro, Antología Poética, Prólogo, traducción y notas de 

Graciana Vázquez Villanueva, Buenos Aires, Editorial Losada, 1992.
17.- Rosalía de Castro, Airiños, airiños aires. Antología bilingüe de sus mejores 

poemas gallegos, Selección, traducción y prólogo de Rodolfo Alonso, Rosario, 
Ameghino Editora, 1997.

18.- Rosalía de Castro, Antología poetica, Buenos Aires, Editorial Losada, 1998.
A antoloxía titulada Intimas presenta, nun pequeno volume de elegante 

impresión, unha selección de poemas de Follas novas e de Cantares gallegos, por este  
orde non cronolóxico, todos en tradución castelá. Sen introducción nin prólogo, o 
libro comeza con “Homenajes a Rosalía”, tres poemas de Manuel Curros Enríquez, 
Manuel Núñez González e Federico García Lorca, todos en versión orixinal galega e 
en tradución. Polo colofón sabemos que pertence á Colección Narciso, de Hachette 
Buenos Aires, da que non sabemos outra cousa. Compre sinalar que no volume 
sempre aparece “Rosalía Castro”, mentres que na camisa, que é orixinal da edición, 
lese “Rosalía de Castro”. 

En 1992 a prestixiosa Editorial Losada, de longa raizame galega, publica unha 
antoloxía bilingüe de poemas de Cantares e Follas, con tradución enfrontada, 
ben coidada por Graciana Vázquez Villanueva, que decide ademais incluir os 
prólogos rosalianos dos dous poemarios, pero só en tradución. Leva un Prólogo 
acertado, e unha pequena cronoloxía rosaliana. Resulta preciso explicar que este 
volume correspoonde á “Biblioteca clásica y contemporánea” de Losada, porque 
vai ser obxecto de polo menos outras dúas edicións, problemáticas ambas. A 
edición que leva o número 18 na nosa lista, publicada en Buenos Aires en 1998, 
é idéntica á edición de 1992, pero, de maneira sorprendente, non cita para nada 
á coidadora, Graciana Vázquez Villanueva; pero aínda máis sorprendente resulta 
o feito de levar na portada exterior a equívoca indicación “Dirección y selección 
de Ernesto Sábato”, que en realidade ref írese exclusivamente  á colección, “Poetas 
hispanoamericanos de ayer y de hoy”. E ese mesmo ano de  1998, sae outra edición, 
con idéntico texto, esta si indicando como é debido o nome da responsable, pero 
publicada por Losada Océano, en Barcelona[29], o que a deixa á marxe das edicións 
arxentinas propiamente ditas.

E rematamos este noso percorrido polas edicións de Rosalía feitas na República 
Arxentina, tan importantes na difusión universal do nome e da poesía da nosa 
poeta, coa antoloxía, por fortuna tamén bilingüe, con estupendas traducións feitas 
polo poeta e traductor de poesía Rodolfo Alonso. Unha antoloxía moi interesante, 
publicada nunha cidade que a autora e o autor deste traballo levamos moi no corazón, 
Rosario. E saíndo por un instante do normal no noso discurso, queremos copìar 

[29] Rosalía de Castro, Antología poética, Prólogo, traducción y notas de Graciana Vázquez 
Villanueva, Barcelona, Losada Océano, s. a. (1998).  
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parte do parágrafo final do apartado “Sobre esta traducción” de Rodolfo Alonso, que 
rende honra ao profundo rosalianismo de Ricardo Carballo Calero, nun tempo en 
que en Galiza non o fan moitos e moitas que deberían facelo:

Para concluir, una breve referencia a mis fuentes. Como sincero homenaje a mi padre, que fue 
capaz de percibirla desde joven, utilicé en primer lugar el mismo libro que él tenía en nuestra 
casa: la sexta edición de las Obras completas de Rosalía (Aguilar, Madrid, 1966). Y luego me 
atuve al texto establecido por ese gran intelectual gallego que fue Ricardo Carballo Calero, 
en la edición que, desde su Cátedra de Lingüística y Literatura Gallega de la Universidad 
de Santiago de Compostela, reunió bajo el título Poesías (Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 
1973) (pp. 16-17).   




