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Moito se ten especulado coa relación entre Aurelio Aguirre e Rosalía. Quizais é
porque non se lle ten prestado atención abonda a esta improvisación que o poeta
lle adica en 1857.



O título deste poema de Valentín Lamas Carvajal inspiraría un dos alcumes gari-
mosos polo que a poeta foi coñecida popularmente, "A rola de Galicia".



A morte de Rosalía inspiraríalle a Curros Enríquez este estremecedor poema, moi
coñecido na súa versión musicada.



Sofía Casanova chora, na distancia, a morte da escritora.



Este poema de Ramón Cabanillas sintetiza á perfección a imaxe rosaliana que se
popularizou ó longo de máis dun século.



Un dos "Seis poemas galegos" de Federico García Lorca está adicado a Rosalía de
Castro.



Os primeiros versos deste poema de Pimentel forman parte da memoria rosaliana de
Galicia e constitúen unha chamada de atención da necesidade de reinterpretar a súa
figura.



Da filiación rosaliana que recoñeceron moitos escritores e escritoras portuguesas
dá testemuño este poema de Teixeira de Pascoaes (Nós 18, 1-7-1923).

Ó Santa Rosalia da Saudade,
do Infinito e do Bêrço em que nasceste,

Cantora da perfeita suavidade
Da inefável ternura que é celeste;

Intérprete da nova Divindade
Que tu, Galiza Mater, concebeste,

Teu Cântico imortal e redentor
É nossa eterna glória e nosso amor!



Dende que en 1917 aparecen 31 poemas de Cantares  traducidos ó catalán no libro
Poesies gallègues (aínda que xa antes apareceran traduccións soltas), Rosalía
espertará un sentimento de irmandade entre os escritores e escritoras nese idioma.
Como exemplo, véxanse os seguintes textos de Salvador Espriu e Maria-Mercè Marçal.

Si el mar tingués baranes
i el tomb del cel mollons
prou sabria on cercar-te,
mes no hi vindria, no.

Si pogués posar en gàbia
el plomatge del foc.

Si el vent tingués andanes,
brides i estrep el cor.

Si pogués alçar tanques
al jardí de l'amor,

prou sabria on cercar-te,
mes no hi vindria, no.

No ho sents? S'obren les portes,
portes i porticons,

la pluja trenca ribes,
finestres i balcons!

I és aquí on jo te cerco,
no sé per què ni com,
dins la nit esmolada,

com la tempesta el torb,
pel mar sense baranes,
pel cel senses mollons.

Maria-Mercè Marçal





Non hai unha escritora galega que non dialogase literariamente con Rosalía.
Velaquí algúns fragmentos dese diálogo ininterrumpido.

Luz Pozo Garza. De Vida secreta de Rosalía



Mª Xosé Queizán. En Fora de min



Helena Villar. En Daquelas que cantan



Ana Romaní. En Daquelas que cantan



Xohana Torres. En Daquelas que cantan


