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Hai 50 anos, en 1971, abría as portas
a Casa de Rosalía e ó ano seguinte
inaugurábase a Casa Museo. A Fundación
puxo en marcha a celebración do
cincuentenario dun fito que consideramos
histórico na Galicia contemporánea.
En pleno franquismo, contra vento e
maré, todo o espectro de significación
galeguista, desde abaixo, conseguiu
primeiro adquirir e logo dignificar e
converter nun auténtico referente a casa
na que Rosalía falecera en 1885. Foi un
proxecto e un proceso que rematou
nunha extraordinaria vitoria porque nel
se implicou toda a sociedade galega.
Por iso, ademais das celebracións e
actividades habituais como o Día de
Rosalía ou a Inchadiña branca vela, o
propio día do cincuentenario, o 15 de
xullo, lembramos as palabras clave do
chamamento que fixera Xosé Manuel
Rey de Viana no Pedrón de Ouro de 1970
e as de Agustín Sixto Seco reclamando
diante das autoridades franquistas a
presenza do galego no ensino. Foi un
momento realmente emotivo, como
emotiva foi a lembranza de Xosé Ramón
Barreiro Fernández, expresidente da Real
Academia Galega, membro da Fundación
Rosalía de Castro e máxima autoridade
na figura de Manuel Murguía, que nos
deixaba o 17 de marzo. A Rosa de Galicia,
póstuma, foi para a súa memoria.
Volvemos este ano co programa “Rosalía
en Camiño”, que fixemos cadrar co acto
institucional do 15 de xullo e co Festival
Abride a Fiestra. Nesta edición estivo

coordinado por Chus Pato, pertencente
á executiva da Fundación, que xuntou
un grupo representativo da poesía
peninsular, coa presenza de Antón
Blanco Casás, Alba Cid, Genaro da Silva
e Luz Pichel por Galicia, Anna Gas por
Cataluña, Berta Piñán por Asturias, José
Rui por Portugal e Tere Irastortza por
Euskadi. A publicación dá boa conta
da alta calidade destes poetas e do seu
diálogo con Rosalía.
Para a conmemoración dos 50 anos
puxemos en marcha unha exposición
itinerante e exterior, para levar polas
prazas e alamedas de Galicia a historia
da Casa de Rosalía e que está tendo unha
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extraordinaria acollida. Inaugurouse nos
Xardíns de Méndez Núñez, na Coruña. O
motivo foi que precisamente na Coruña
tamén se conmemoraban os 150 anos
da presenza de Rosalía e a súa familia
na cidade da Torre de Breogán. Alí
participamos de diferentes actividades en
colaboración co Concello da Coruña e a
Asociación Alexandre Bóveda.
Con motivo do Día das Letras Galegas
a Casa de Rosalía lembrouse de Xela
Arias. A autora viguesa formaba parte
do proxecto “Daquelas que cantan”,
ideado por Ana Blanco con motivo
dos 50 anos do Padroado Rosalía de
Castro e fraguado nun libro-CD. Con
Xela estaban Pura Vázquez, Luz Pozo
Garza, María do Carme Kruckenberg,
Xohana Torres, María Xosé Queizán,
Helena Villar, Chus Pato, Pilar Pallarés,
Ana Romaní e Yolanda Castaño. Con tal
motivo, a Fundación recuperou o arquivo
fotográfico de María Esteirán, no que
figuraban varias imaxes inéditas de Xela
Arias, e celebrou un recital no mesmo
espazo en que as poetas foran retratadas.
Nel participaron María Xosé Queizán,
Chus Pato, Pilar Pallarés, Ana Romaní
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e Yolanda Castaño. A parte musical do
acto estivo a cargo de Rodrigo Romaní,
autor da música do proxecto “Daquelas
que cantan”. Por suposto tamén tivemos
ocasión de escoitar a voz de Xela no
impresionante poema dedicado a Rosalía:
“A de quen comprende non é / palabra
feliz”.
Pero non todo foi mirar para o pasado.
Cadrando tamén coa celebración do
cincuentenario, o 15 de xullo púxose en
marcha a visita virtual da Casa de Rosalía.
Trátase dunha colaboración coa empresa
Orestes Comunicación que nos permite
abrir portas e fiestras a unha visita
inmersiva do interior e do exterior da
Casa en 3D, coa tecnoloxía máis avanzada
e que se pode realizar en galego, castelán,
inglés e francés. Por outro lado conta con
corenta puntos de información onde o
visitante virtual pode achegarse moi polo
miúdo a tódolos contidos da Casa Museo.
Pola cantidade de información que se
pode atopar no percorrido, é o proxecto
máis ambicioso para percorrer un espazo
f ísico, xa non só un museo, que se fixo en
Galicia ata a data.
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CASA DE ROSALÍA

Anxo Angueira –presidente da Fundación– e Xurxo Couto –deputado de Cultura
da Deputación da Coruña– nunha visita ás obras do auditorio.

Por outro lado, a Fundación segue a
traballar no proxecto europeo Open
Museums, programa de formación que
lideramos e compartimos con socios de
Italia, Países Baixos ou Grecia, ademais
da consultora Eidosd e a Fundación
Novoneyra. Trátase dun proxecto
que ten como obxectivo actualizar os
coñecementos e competencias dixitais
dos traballadores dos museos. Vimos
de rematar unha Guía de Competencias
que inclúe os coñecementos necesarios
para crear visitas virtuais, dotarse
dunha política de comunicación dixital
e desenvolver tendas virtuais e agora
estamos a traballar nun curso en liña a
través de módulos prácticos e inclusivos,
con casos reais e exercicios prácticos. A
finais de ano acolleremos unhas xornadas
internacionais en Padrón.

Por último conseguimos o financiamento
por parte da Xunta de Galicia e da
Deputación da Coruña para que,
conxuntamente cos nosos propios
fondos, poidamos afrontar a renovación
tan necesaria do auditorio. As obras
comezaron e está previsto que na
primavera deste 2022 se inaugure e
celebremos con esta modernización un
cincuentenario que é un orgullo e unha
alta responsabilidade ó ter presente todo
o esforzo e xenerosidade colectiva que
houbo e hai detrás da Casa de Rosalía.
Tamén nos fixemos eco da triste nova da
morte dun especial amigo desta Casa,
Darío Xohán Cabana, e enviamos unha
carta de adhesión á Universidade de
Granada pola homenaxe que lle rendeu a
Andrés Pociña e a Aurora López pola súa
extraordinaria traxectoria.

