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O retrato inédito de 
José Mª Fenollera
Esta edición enriquécese, así 
mesmo, coa recuperación 
dun retrato inédito de Rosalía: 
o busto realizado arredor 
de 1904 polo pintor José 
María Fenollera. O orixinal 
está perdido e unha copia 
foi exposta por vez primeira 
en 1985 no escaparate do 
fotógrafo Guitián, na rúa do 
Vilar, en Santiago. Este trátase 
do volume 8 da Colección 
Rescate, publicado en 
coedición por Alvarellos e o 
Consorcio de Santiago.

“ROSALÍA SON 20 
OU 25 POETAS NELA 
SOA E NESTA OBRA 
APARECE TODA 
ELA: A IRÓNICA, A 
SARCÁSTICA...”
Helena Villar, presidenta da 
Fundación Rosalía de Castro

Unha antoloxía dos poemas que 
Compostela inspirou en Rosalía 
> En ‘Versos a Compostela’, editado por Alvarellos e o Consorcio 
de Santiago, a capital galega é o referente existencial da poetisa
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Versos a Compostela reúne por 
vez primeira –e en edición bilin-
güe– os poemas nos que a cidade 
de Santiago é o referente lírico e 
existencial de Rosalía de Castro. 

Na antoloxía, presentada en 
2008, aparece unha Rosalía en 
estado puro: intimista, moderna e 
turbadora. Os seus poemas están 
acompañados de antigas fotogra-
fías dun Santiago contraditorio, 
de sombras queridas mais tamén 
de sombras odiadas.

A escritora e profesora Helena 
Villar Janeiro é a responsable da 
edición literaria e tradución dos 
textos da obra, mentres que Xesús 
Rábade Paredes asina un clarifi-
cador estudo introdutorio.

No seu día, Villar, tamén pre-
sidenta da Fundación Rosalía de 
Castro, manifestou con respecto 
a esta obra que “Rosalía son 20 
ou 25 poetas nela soa; nesta obra 
aparece toda ela: traxicamente 
marcada pola dor, irónica, sarcás-
tica, autora teatral (véxase A pro-
biña que está soa”... en definitiva, 
toda a poética de Rosalía”.

COMO MERCALO
Versos a Compostela  pódese 
adquirir a través da tenda onli-
ne de Alvarellos (www.alvarellos.
info) ou tamén nas librerías. Ade-
mais dos versos, a obra inclúe un 
retrato inédito de Rosalía realiza-
do polo pintor José María Fenolle-
ra preto de 1904.

Vázquez, Viale, Casasses 
e Meabe, galardoados cos 
premios do Centro PEN
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O Centro PEN de Galicia vén de 
anunciar os IX Premios Rosa-
lía de Castro, organizados polo 
propio club literario en colabo-
ración coa USC e a Consellería 
de Cultura, cuxos gañadores son 
María Esther Vázquez, José Viale 
Moutinho, Enric Casasses e Miren 
Agur Meabe.

Os galardóns están destinados 
a recoñecer, desde a literatura 
galega, os sistemas literarios da 
veciñanza, os autores en castelán 
de España e Iberoamérica, en por-
tugués de Brasil, Portugal e África, 
os vascos e cataláns. 

O xurado estivo presidido por 
Luís González Tosar –presidente 
do PEN–, ao que acompañaron  
Xabier Castro Martínez, Bieito 

Iglesias, Miro Villar, Inma López 
Silva, Manuel Guede e Manuel 
Outeiriño.

INICIATIVA DE CASARES
Estes premios, únicos de carác-
ter literario que levan o nome de 
Rosalía, foron instituídos polo 
PEN de Galicia en 1996, a inicia-
tiva de Carlos Casares, un feito 
que o Centro PEN quixo destacar 
cando se cumpren 10 anos do seu 
pasamento.

Sen dotación económica, os 
galardóns, concedidos cada dous 
anos, premiaron noutras edicións 
a Manuel Vázquez Montalbán, 
José Saramago, Ernesto Sabato ou 
Gonzalo Torrente Ballester, entre 
outros. A entrega dos premios terá 
lugar en setembro.

Os catro premiados
Mª Esther Vázquez (Bos 
Aires, 1937). Arxentina de 
estirpe galega. Comezou a súa 
actividade en 1957 na Biblioteca 
Nacional dirixida por Borges. 
En narrativa son moi coñecidas 
as súa obras La memoria de 
los días e Crónicas del olvido,
e tamén destacan as súas 
biografías de Jorge Luis Borges 
e Victoria Ocampo.
José Viale Moutinho (Funchal, 
1941). Poeta (Coisas tais Efeitos 
Só do Acaso), narrador (sete 
libros de contos) e novelista, 
Viale Moutinho é quizais o 

escritor portugués con máis 
vinculación con Galicia. É 
membro de honra da RAG.
Enric Casasses (Barcelona, 
1951). Poeta, narrador e tradutor, 
é considerado un transgresor 
que busca sacar a poesía do 
formal. A súa obra transita do 
medieval ao surrealismo e do 
renacemento ao barroco.
Miren Agur Meabe (Lekeito, 
1962). Foi profesora de ikastola 
e agora desenvólvese no 
mundo editorial. É no ámbito 
infantil onde achega títulos 
fundamentais das letras vascas 
como Itsaslabarreko etxea.

A antoloxía está 
dividida en dous 
bloques -‘Igrexas 
e Campanas’ e 
‘Compostela Río
Arriba’– nos que 
Rosalía fai visións 
poéticas dos seus 
lugares favoritos
Recolle algúns dos poemas 
menos coñecidos da poetisa 
nada en Santiago en 1837

¿sabíasque...?


