
Pontevedra honra á Rosalía feminista, 
loitadora e adiantada ó seu tempo
▶ O acto institucional 
da Deputación 
provincial reivindicou 
a escritora como 
unha muller pioneira 
e inconformista, un 
nome universal  
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PONTEVEDRA. Unha cor, a viole-
ta. Unha flor, a camelia de nome 
Rosalía. Unha voz, a de Uxía. Uns 
versos, os da autora de Follas No-
vas en boca dun grupo de nenos 
e nenas do CEIP Xunqueira 1. Foi 
o acto de homenaxe que acolleu 
o Pazo da Deputación Provincial 
para render homenaxe a Rosalía 
de Castro no 184 aniversario do 
seu nacemento.

A presidenta do ente provincial 
Carmela Silva, o alcalde de Pon-
tevedra, Miguel Anxo Fernández 
Lores, a Subdelegada do Goberno, 
Maica Larriba, ou o Reitor da Uni-
versidade de Vigo, Manuel Reigo-
sa, participaron neste acto institu-
cional, ademais de representantes 
da cultura, arte e igualdade, que 
quixeron compartir esta xornada, 
que tivo a súa continuación coa 
proxección da imaxe e do pensa-
mento da autora nas fachadas da 
Deputación.

Reivindicar a vixencia do pen-
samento feminista e reivindicati-
vo rosaliano  foi a fin dun acto que 
se iniciou cun vídeo proxectado 
con varios dos seus escritos e que 
deu paso á actuación musical de 
Uxía, acompañada de Sergio Tan-
nus (guitarra) e Santiago Cribei-
ro (acordeón), que interpretaron 
tres temas, ‘Rosalía pequeniña’, a 
versión de Narf de ‘Bos Amores’ e 
‘Deiche o corazón na man’. Como 
destacou a cantante, «para nós a 

Anna R.Figueiredo
«Ser Rosalía é un 
acto de rebeldía»

A escritora Anna R. Figueiredo 
foi a encargada de dar lectura 
ó manifesto co que este ano 
a Asociación de Escritoras e 
Escritores en Lingua Galega 
(AELG) conmemora o Día de 
Rosalía. Un texto, asinado por 
ela mesma, no que sinalou 
que «ser Rosalía é ollar cara 
a unha nova normalidade na 
que só podemos avanzar» e 
subliñou a necesidade de rei-
vindicar á autora e «engarzarte 
na gorxa para que se impregne 
dos teus ritmos avanzados e 
visionarios para reconstruír o 
futuro dun pobo».  
Anna R. Figueiredo entregou ó 
público ás palabras adicadas á 
escritora universal galega. «Ser 
Rosalía un acto de rebeldía 
–dixo- , é unha acción política. 
Cada mirar nos ollos fire como 
cen saetas. Non precisamos 
máis, só mirar, Quen mira 
a obra de Rosalía entende a 
muller de vangarda que hai 
detrás dela, a insubmisa, a 
creadora de pensamento, a in-
conformista, a muller valente 
que elixe a palabra para loitar 
contra a inxustiza e crear un 
país sublime», subliñou desde 
a AELG.

figura de Rosalía é reverencial, e 
unha figura totalmente vixente, 
o reto que temos agora é que sexa 
universal».

Un sentimento que comparti-
ron nas súas intervencións a pre-
sidenta provincial, Carmela Silva, 
e o alcalde de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores. «Rosalía é 
como Galicia . É nome de muller, 
epítome da muller galega adianta-
da ao seu tempo, loitadora, incon-
formista. Está máis presente que 
nunca porque o seu pensamento 
é un pensamento sempre vixen-
te. Rosalía é nosa e é universal, 
porque o seu pensamento o era. 
Criticaba cuestións de enorme 
actualidade, como a dureza das 
migracións e non hai sociedade 
avanzada se negamos a algún ser 
humano», dixo. 

A presidenta subliñou tamén a 
necesidade de non só de celebrar, 
senón de «seguir reclamando e de-
fendendo» a Rosalía, «unha mu-
ller que nos representa como pobo 
e que representa a nosa lingua. 
Rosalía loitou contra un tempo 
que lle quedaba escaso. Foi unha 
muller nun mundo de homes. Foi 
feminista, das primeiras, e moi-
tos dos seus escritos así o deixan 
ver».  

Pola súa banda, o alcalde 
pontevedrés subliñou as facetas 
ecoloxista, culta e feminista de 
Rosalía, a quen definiu como 
«adiantada aos nosos tempos», 
e especialmente valorou o sen-
timento de orgullo da súa terra: 
«Defendeu ao seu pais, amaba á 

Carmela Silva  
Presidenta provincial

Rosalía loitou contra 
un tempo que lle 

quedaba escaso. Foi unha 
muller nun mundo de 
homes»

Miguel A. Fernández Lores  
Alcalde de Pontevedra

Como galega estaba 
no mundo orgullosa e 

iso é un dos sentimentos 
que máis me fai participar 
da vida publica»
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súa terra, a súa lingua e cultura. 
Como galega estaba no mundo or-
gullosa e iso é un dos sentimentos 
que máis me fai participar da vida 
publica; defender a autoestima de 
ser galegos». Concluíu reivindi-
cando a lectura e «afondamento» 
na obra de Rosalía «porque sempre 
se que reles atopas cousas que te 

sorprenden e enchen de ánimo 
para seguir traballando». Tamén 
a deputada provincial de Lingua, 
María Ortega, lembrou a necesi-
dade de recordar a Rosalía como 
«unha muller alegre, pioneira 
do feminismo e empoderamento 
feminino nunha sociedade que a 
marxinaba».

Foto de familia dos asistentes á homenaxe a Rosalía na Deputación de Pontevedra. jAviER CERvERA-mERCADiLLO

O reitor, a presidenta provincial e o alcalde de Pontevedra. DP

A cantante Uxía dedicou a súa actuación ó músico Narf. RAFA EStévEz, DP
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