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ESDE a presidencia e a executiva da Fundación 
Rosalía de Castro f íxose ineludible hai xa un tempo a 
promoción dunha revista que acollese e fomentase os 
estudos rosalianos, que dalgún xeito fose tamén voceiro 
das principais actividades da Casa de Rosalía e que se 
guiase por un mínimo de rigor académico. O camiño da 
Revista de Estudos Rosalianos, dirixida por Xesús Alonso 
Montero, necesitaba con urxencia ser reemprendido e 
anovado. O plenario comprendeu esta necesidade, tendo 
en conta ademais, que na última renovación importante 
dos seus membros acababan de formar parte importantes 
vultos do rosalianismo. É dicir, contabamos cun equipo 
humano moi capaz de levar adiante o proxecto, un 
proxecto necesario para atender a extraordinaria 
dinamización dos estudos sobre Rosalía (e tamén 
Murguía) que se estaban operando nos últimos anos.

En todo caso, esta presidencia, grazas á xenerosidade dos 
membros do plenario, puido xuntar un equipo a partir 
do cal de formou un Consello de Redacción. Non se 
tardou en deseñar a arquitectura da publicación cos seus 
apartados, en elucidar os seus principais obxectivos e en 
establecer tanto a súa periodicidade como a súa natureza 
editorial. Pensamos, neste sentido, que a publicación 
non ía renunciar á impresión en papel e que esta podería 
moi ben combinarse coa edición dixital da mesma. E 
aquí cómpre entender a necesidade de patrocinio para 
cada un dos números que se vaian publicando e que a 
Fundación quere atopar nos concellos veciños da Terra 
de Iria e outros concellos rosalianos. Canto ós contidos 
e á súa organización pensamos que a revista, coma neste 
primeiro número, poida abordar nos seus artigos un tema 
monográfico e teña a súa particular coordinación.
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Quero darlles as grazas a Xosé Luís Axeitos, que vén colaborando íntima e 
xenerosamente con esta presidencia e que asumiu a responsabilidade de dirixir este 
novo proxecto, e a tódolos membros do Consello de Redacción: a Pilar García Negro, 
que coordinou a sección “Artigos” deste número, a Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, que 
coordina a sección de “Textos e documentos”, a Carmen Blanco e a Xosé Carlos Beiró, 
que aceptou as funcións de secretario.

Tampouco podo deixar de facer constancia do meu agradecemento a tódalas persoas 
que aceptaron integrarse no Comité científico, algunhas son tamén do plenario da 
Fundación, pero outras moitas delas están lonxe de nós e aínda así dentro, moi dentro 
do universo rosaliano. Con elas á nosa beira, o camiño da revista será máis doado e na 
medida do posible tamén máis brillante. E por suposto tamén a miña gratitude coas 
persoas que fixeron posible coa súa colaboración este primeiro número.

Follas novas. Revista de Estudos Rosalianos é pois a canle ideada e promovida pola 
Fundación Rosalía de Castro para cristalizar nunha publicación todo o magma actual 
en que viven os estudos rosalianos. Na medida do posible, tamén queremos que sexa 
a revista da Casa de Rosalía, a quen temos por epicentro das nosas actividades e dos 
nosos esforzos renovadores.

Longa vida para Follas novas!

ANXO ANGUEIRA
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o iniciarse con este número a publicación de Follas 
Novas. Revista de Estudos Rosalianos, semellan 
inexcusables unhas breves palabras que manifesten os 
afáns, propósitos e obxectivos que a animan. O título da 
revista, subliñado pola tipograf ía da primeira edición 
da obra homónima de Rosalía, alén de situarse baixo 
a súa sombra protectora, quere xa evocar e mesmo 
anticipar as principais arelas da mesma. Partimos, logo, 
do convencemento, e coa conseguinte vantaxe, de que 
a nosa convocatoria arredor de Rosalía e a súa obra é 
motivo especialmente significativo e dotado tamén dunha 
particular intensidade emocional.

Follas Novas aspira a ser vehículo de comunicación entre 
todos os rosalianos calquera que sexa o campo concreto 
que cada quen cultive. E facemos un chamamento expreso 
a converxer nas nosas páxinas apelando á xenerosidade 
e honestidade individuais na certeza de que a reflexión 
e a actividade intelectual non teñen sentido máis que en 
xénero plural.

Este afán está fundamentado na nosa confianza nos 
esforzos colectivos e no traballo en equipo. Neste senso 
todas as decisións, empezando polo título e seguindo pola 
estrutura, deseño e contidos da revista, foron resposta de 
todo o consello de redacción, que ten vontade firme de 
seguir nesta liña . A simple enunciación en cada número 
do consello de redacción, do equipo científico e do elenco 
de colaboradores ratificará a nosa vocación colectiva.

A
Xosé Luis
Axeitos

Director de
Follas Novas
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Malia que non se debería nunca subliñar o que é obvio, a publicación respectará sempre 
a libertade dos seus colaboradores no plantexamento, enfoque e desenvolvemento dos 
traballos que publiquen e non aspira máis que a contemplar a obra de Rosalía como un 
fecundo proxecto para o país. Manter este principio fará máis heteroxéneo o contido da 
revista facilitando a posibilidade de catalizar e xenerar debate, obxectivo irrenunciable 
de calquera círculo de reflexión como pretende selo Follas Novas.

A conformación da revista en seis seccións facilitará a ordenación dos contidos e 
mesmo garante a diversidade dos mesmos. Así, neste primeiro número a sección 
Artigos, coordinada pola profesora Pilar García Negro e dedicada monograficamente á 
prosa rosaliana, contará coas colaboracións de Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Pilar 
García Negro, María López Sández, Kathleen N. March e Francisco Rodríguez.

A sección II, Textos e documentos, coordinada por María Victoria Álvarez Ruiz 
de Ojeda, publicará unha carta de Alfredo Vicenti a Manuel Murguía que achega 
interesantes datos biográficos.

A sección III, Recensións, recolle un traballo da profesora Iria Sobrino Freire sobre o 
Congreso Internacional Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada, celebrado 
en Santiago no ano 2013; e outro sobre o libro coral No tempo de Follas Novas. Unha 
viaxe pola literatura universal, editado e coordinado pola profesora Pilar García Negro.

A sección IV, Bibliograf ía, conta cun traballo dos profesores Aurora López e Andrés 
Pociña que recolle exhaustivamente as aportacións dos estudosos rosalianos nos 
últimos anos.

A sección V, Varia, pretende acoller as crónicas rosalianas dos numerosos Centros de 
Estudos Galegos diseminados polo mundo. Nesta ocasión serán tres colaboracións, 
unha desde a Universidade de Oxford a cargo da profesora Laura Blanco de la Barrera; 
outra desde Kiel que nos envía a profesora Antía Marante Arias e a alumna Anna 
Krontal; a terceira, desde Barcelona, é responsabilidade do profesor Xaquín López 
González e a exalumna Cristina Masdeu Cotán.

Por último a sección VI, Casa de Rosalía, ademais de facer a crónica das actividades 
desenvolvidas na sede da Fundación ao longo do ano, recolle o traballo do deseñador 
Pepe Barro sobre a nova musealización e imaxe da casa. 

A todas estas persoas que tan xenerosa e desinteresadamente nos axudaron cos seus 
traballos, mil grazas e o noso profundo respecto.



PRESENTACIÓN 11

A revista terá unha peridicidade anual e procuraremos que a súa presentación coincida 
sempre con algunha efeméride rosaliana que faremos constar no correspondente 
colofón.

Follas Novas, que terá formato dixital, non renuncia a ser imprentada toda vez que 
contamos coa xenerosa colaboración dos concellos que de algunha maneira forman 
parte das Terras de Iria. Así, este número será subvencioando polo de Rianxo e temos o 
compromiso para o vindeiro número do concello de Padrón.

Pretendemos que Follas Novas sexa unha revista anual que manteña con regularidade 
a cita co mundo rosaliano porque a Fundación Rosalía de Castro, entregada a estudar e 
divulgar a memoria de Rosalía e da súa obra, necesita unha revista que traslade alén do 
horizonte xeográfico da súa influencia as novas e a mensaxe esperanzada dun traballo 
que nos dignifique e nos faga máis libres. 
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