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Mercedes Peón durante a súa actuación na Casa de Rosalía no festival Abride a Fiestra

Despois do acondicionamento interior
e da renovación integral do discurso
museográfico e museolóxico da Casa de
Rosalía finalizado no ano 2017 e celebrado
o día 15 de xullo, propuxémonos unha
celebración tamén distinta desta data
emblemática para a Fundación. Para iso
partimos dunha referencia que invocamos
todos estes anos. O día 15 de xullo de
1885 morría na Matanza Rosalía de Castro.
Tal e como testemuñan por un lado Bouza
Brey e por outro Juan Naya, seguindo o

dito por Gala Murguía, foron aquí ditas co
último alento da nosa autora as palabras
que agora rezan na súa cabeceira: “Abride
esa fiestra, que quero ver o mar”. Por iso
escollemos como lema para esta nova
celebración ese “Abride a fiestra”, porque
agora que a casa está renovada queremos
abrir as fiestras e as portas da Casa de
Rosalía a distintas actividades que a
celebren, ós distintos públicos, ás distintas
artes, especialmente á poesía, á música e
ó teatro.
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Representación teatral
“Quero ver o mar”
no Carril
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Neste ano dábanse para nós, ademais,
varias e felices coincidencias. Por un lado,
a marea máis viva do ano, a necesaria
para subiren ata o Espolón padronés as
dornas e as embarcacións tradicionais a
vela en homenaxe do mar a Rosalía, era o
sábado 14 de xullo. Por outro, os amigos
do Carril que colaboraban coa Fundación
tiñan madurado o seu proxecto de
homenaxear a Rosalía na súa derradeira
viaxe. Dalgún xeito todo se podía facer
cadrar nun conxunto de actividades de
distinto tipo e organizadas en distintos
espazos pero cun fondo común e unitario.

Así foi como o venres día 13 celebramos
no Carril a derradeira viaxe de Rosalía e
a memoria rosaliana do pobo carrilán,
grazas especialmente ó traballo e á
paixón dun grupo de entusiastas e á
colaboración do Concello de Vilagarcía
de Arousa e da asociación Rompetimóns.
Pola mañá inaugurouse a exposición
“Rosalía e o Carril” na vella estación que
agora alberga o Museo do Ferrocarril e á
tardiña, na praia da Covacha fíxose unha
dramatización dos momentos finais de
Rosalía na vila mariñeira con “Quero ver
o mar”. O escenario natural, co galeón

Mariñeiros e mariñeiras colocan os seus remos diante da estatua
de Rosalía en Padrón despois de navegaren Ulla e Sar na honra da poeta
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Illa de Cortegada varado na area era
impresionante. Como impresionante
foi o concerto de Najla Shami co que
xa de noite se pechou unha xornada
memorable.
Ao día seguinte tiñamos por diante
a Inchadiña 2018. Nunca houbera
tantas embarcacións apuntadas e,
ademais, incorporábanse dous galeóns
á navegación polo Ulla: o Rei do Mar e
o Adelino Manuel. Volvían as inchadas
velas de relinga ou cangrexas a faceren
revivir as estampas náuticas descritas
por Rosalía e por Gala cando evocaba
precisamente o momento en que súa
nai pedía ver o mar: “Era posible ver o
mar desde a fiestra da nosa casa porque
daquela non había árbores nin edificios
e víanse as velas dos galeóns subindo
deica Cesures”. Non faltou o izado de
velas nin a homenaxe remo en man ó pé
da estatua do Espolón. Foi unha xornada
memorable á que lle puxo ramo a festiva
actuación de Habelas hainas na praza de
Macías de Padrón.
Por fin chegaba o domingo día 15, que
amañeceu con nubes e así se mantivo
todo o día. A xornada foi aberta pola Coral
Polifónica de Padrón, que desde a porta
e por diferentes espazos interpretou un
repertorio de temas rosalianos. Abriuse
o mercado de produtos rosalianos
e viñeron despois as teatralizacións
de Mónica Caamaño como Rosalía
acompañada coa música de José
Luís do Pico Orjais, que se estenderon
durante todo o día. Era unha xornada
de portas abertas con visitas guiadas
mañá e tarde, tanto da Casa (Pepe
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Barro, Manuel Lorenzo Baleirón, Pilar
García Negro, Xosé Luís Axeitos) como
da horta (Carlos Dacal). Xosé Manuel
Beiras, ademais, comentou no auditorio
a proxección do filme Pelerinaxe lírica
aos lugares rosalianos (1951), na que el
estivo presente. Mentres, na horta Larraitz
Urruzola ofrecía o seu espectáculo de
monicreques para cativos “A viaxe de
Rosalía”. Á hora do vermú actuou Najla
Shami. Pola tarde tivemos o concerto
de Margarita Viso, a entrega da Rosa
de Galicia á familia de Sixto Seco e
presentación do Libro Escolar de Poesía.
Non faltou o recital con Ana Blanco,
Ismael Ramos, Paula Antía Rei e Cinta
Adhesiva (espectáculo poético-musical).
A xornada acabou con Mercedes Peón
e a súa banda, que presentaba o seu
último traballo Déixaas despois de nos
facer unha incursión na “Rosalía queer” no
interior da Casa.
Foron uns días intensos, con moito
público nas tres xornadas, o que nos
anima a seguir no proxecto para o 2019.
Non se van dar as coincidencias das que
aquí falamos, pero continuaremos abrindo
as fiestras e as portas da Casa de Rosalía
porque é a casa de todos.

