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Saúda
Alcaldesa da Coruña

Este é un ano moi sinalado para A Coruña. Celebramos o aniversario do pasamento 
de Emilia Pardo Bazán, unha das coruñesas máis universais e toda unha figura da 
literatura española. O Concello da Coruña promoveu durante este 2021 unha ampla 
variedade de actividades arredor da nosa ilustrada escritora. A Sociedade Filatélica 
da Coruña non podía faltar. Por iso, é unha honra para min presentar esta exposición 
que rende tributo a dona Emilia. Ademais, trátase dunha edición dobremente sinalada, 
pois esta egrexia institución celebra tamén o seu 60 aniversario. Como alcaldesa, 
felicito á Sociedade Filatélica da Coruña polo seu labor durante todos estes anos, 
rescatando e amosando á cidadanía auténticas xoias da filatelia e contribuíndo co seu 
traballo a manter viva a historia deste país e tamén desta cidade. Quero convidar a 
todas as coruñesas e coruñeses a gozar desta mostra que se celebrará na sala de ex-
posicións Salvador de Madariaga. Atoparán nela valiosas coleccións procedentes de 
diferentes lugares do país relacionadas coa literatura de Emilia Pardo Bazán. Ademais, 
a Sociedade Filatélica contará cun selo e un cuño especiais para esta ocasión. Unha 
exposición única para un aniversario único.

Inés Rey García
Alcaldesa da Coruña
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Un ano máis a revista Porteo, voceiro da Sociedade Filatélica da Coruña, dedica o seu 
número conmemorativo a un acontecemento, institución ou figura relacionada coa ci-
dade. En edicións anteriores foron tamén protagonistas persoeiros ou iniciativas espe-
cialmente vencelladas á cultura galega: Luis Seoane en 2010, as Irmandades da Fala 
en 2016, a visita de Federico García Lorca a Coruña en 2009, o XXV Aniversario do 
Referendo do Estatuto de Autonomía en 2005… Nesta ocasión conmemórase o cente-
nario do pasamento de Emilia Pardo Bazán (1851-1921), personalidade certamente sig-
nificativa na historia literaria desta cidade, que nas súas novelas ela nomeou Marineda.

A Real Academia Galega está especialmente agradecida á memoria de Emilia Pardo Ba-
zán, nomeada presidenta de honra da institución en 1905, e moi particularmente ás súas 
herdeiras, María de las Nieves Quiroga e Manuela Esteban Collantes, pois por decisión 
delas a institución ocupa a que foi residencia vilega da autora, na rúa Tabe nas. En 1956, 
as únicas descendentes de Emilia Pardo Bazán doaron á Academia a casa onde hoxe 
nos asentamos, reformada polo arquitecto e académico coruñés Andrés Fernández-Al-
balat e inaugurada en 1979 oficialmente. No primeiro andar do edificio mantemos a Ca-
sa-Museo dedicada á memoria da escritora. Nela conservamos mobles, enxoval, cadros, 
tapices, esculturas, obxectos persoais, moitos deles de gran valor, ademais de edicións 
de época, lembranza dos seus contemporáneos e amizades, xunto co seu gabinete de 
traballo, que mira para a igrexa de Santiago. Asmade, custodiamos a meirande parte 
da súa biblioteca persoal, que agardamos poder completar cos libros que permanecen 
nas Torres de Meirás, así como o seu arquivo, documentación gráfica, manuscritos, car-
tas e primeiras edicións. Podemos dicir que na Real Academia Galega conservamos o 
patrimonio máis valioso de Emilia Pardo Bazán, enriquecido periodicamente con novas 
adquisicións. Amantes da literatura e especialistas de todo o mundo acoden ás nosas 
instalacións para honrar a súa obra e a súa memoria, difusión axigantada nos últimos 
tempos grazas ás posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da comunicación.

Agradecemos a especial atención que o boletín Porteo dedica a Emilia Pardo Bazán 
neste ano de conmemoración do seu pasamento, e felicitamos a Sociedade Filatélica 
Coruñesa polas iniciativas que vén desenvolvendo para promocionar esta figura das 
letras universais.

Víctor Fernández Freixanes
Presidente da Real Academia Galega

Saúda
Presidente da RAG
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Saúda
Presidente da Sociedade 
Filatélica da Coruña

Neste ano que finaliza, a nosa sociedade conmemora o sesenta aniversario da súa 
creación, que foi aló polo mes de xuño de 1961 cando un grupo de coleccionistas de 
selos coruñeses reuníronse e sementaron a semente inicial do que sería a Sociedade 
Filatélica da Coruña.

Desde ese momento todas as persoas que formamos parte desta “familia”, dedica-
mos todos os nosos esforzos para difundir a cultura e a historia da nosa cidade e do 
resto de Galicia, conmemorado en cada momento os seus acontecementos máis des-
tacables a través de innumerables exposicións e actividades varias. Sempre apoiando 
a cultura e o coleccionismo.

A nosa cidade este ano entregouse culturalmente a conmemorar o centenario da mor-
te de Dona Emilia Pardo Bazán, un personaxe crave para nosa cidade e imprescin-
dible nunha época. A Condesa de Pardo Bazán era unha nobre e escritora novelista, 
xornalista, feminista, ensaísta, crítica literaria, poetisa, dramaturga, tradutora, editora, 
catedrática e conferenciante española, e todo isto nun tempo no que a muller non era 
considerada en determinados círculos.

A Sociedade filatélica da Coruña en colaboración co Excmo. Concello da Coruña, 
decidiron dedicar esta exposición anual a este acontecemento e potenciar a literatura 
a través dos selos, as cartas, os documentos e os libros. Para esta mostra contouse 
con coleccións de diferentes recunchos de España, así como coas de membros da 
nosa sociedade.

Nesta ocasión, formando parte da exposición móstrase o proxecto que presentamos 
baixo o título de “Dona Emilia, onte e hoxe” á V Convocatoria para a Cultura Inclusiva e 
accesible, baseado no mesmo tema da exposición e que nos permite difundir a crea-
tividade e dar visibilidade ás obras dos participantes no devandito proxecto.

José Luís Rey Barreiro
Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Emisións conmemorativas
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Mataselos conmemorativo

Material filatélico

Selo personalizado

Mataselos
conmemorativo

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
Centenario da morte de 

Dona Emilia Pardo Bazán
60 Aniversario da 

Sociedade Filatélica da Coruña



8

Tarxeta postal prefranqueada
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“A Torre e a caracola”
Xentileza de Miguelanxo Prado.

Medalla conmemorativa

Selo conmemorativo
60 Aniversario da Sociedade Filatélica da Coruña.
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Coleccións

María Elisa Abad Suárez Unha ollada a Rosalía

José M. Barreiro García Clásicos italianos de la literatura

Andrés García Pascual Personajes sobre el papel. Escritores gallegos

Begoña Imaz Ortiz Mujeres peligrosas

Clemente Lobato Fraile Ligado con la literatura: adaptaciones
 cinematográficas

Orlando Moratinos Otero Bibliofilatelia. Las culturas de la escritura.
Gutiérrez Antecedentes y evolución

Estela Rodríguez Rivera Literatos Gallegos
(infantil)

Francisco Velázquez La influencia paisajística y monumental en el
Barroso escritor europeo

Salón Literatura 

Juan Escrigas Rodríguez Escrito

Andrés García Pascual Escritos, imágenes y primeras ediciones

Andrés Mosquera Galán Escrito

Vitrinas
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Juan José de la Parte Islas Feroe

Heitor Domínguez Barreiro Los pingüinos filatélicos
(infantil)    

Xacobe Domínguez Barreiro Mariposas
(infantil)    

Francisco Dopico Fuentes Postales de la I Guerra Mundial

Clara García Barreiro La Música
(infantil)    

Mateo García Barreiro La república Báltica de Estonia
(juvenil)    

Iraide Jauregui Herrera La pelota vasca
(infantil)    

Antonio Lojo Pérez Devotos de unos colores

Miguel Maestro Arias La geografía a través de los faros

Santiago Mosquera Galán Censuras de la República Española

Joaquín Ochoa Rodríguez La Pesca

José Luis Rey Barreiro Famosos en el papel

Joaquín Rivera Lourido La reina Victoria de la Gran Bretaña

Salón Sociedade
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O cortesán e o rexional na
Condesa de Pardo Bazán
Felipe Senén

Meténdonos na ficción creemos que 
gustaría a condesa de Pardo Bazán 
de abrir cada día unha xanela a este 
tempo  dixital, de haikús e breves tuits, 
pese a que ela era literariamente máis 
espesa que lacónica. Daría unha con-
corrida blogueira por onde verter a 
súa ansia omnipresente, crítica e ten-
denciosa, como a mellor influencer da 
moda. Iso si, todo enxergado dende a 
quimérica torre da súa distinción aris-
tocrática, dende o seu convulso océa-
no interior, sobre o mundo exterior, o 
dos outros, a algarabía popular.

Emilia Pardo Bazán, naceu na Coruña 
un 16 de setembro do 1851, entón baixo o signo zodiacal de Virgo, da constela-
ción máis preponderante do Ceo. E pese a que non crera nesas cousas vulgares 
e supersticiosas do destino, os nacidos baixo esta constelación presidida por 
Mercurio, están simbolizados por unha fémina, para o mundo clásico asociado a 
Afrodita, a Ceres, así pois á fecundidade que son conservadores, organizados,  
pretensiosos dun definido fin.

O seu pasamento acontece en Madrid o 12 de Maio de 1921, celebramos pois 
agora o centenario da súa morte baixo varias conxuncións e reclamacións que 
deberan estar, dende sempre, na base dunha educación que incumbe a todo 
feito social, como son as de igualdade de xénero, as de memoria histórica e entre 
elas a devolución ao Patrimonio Nacional do Pazo de Meirás, a revisión do seu 
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legado entregado a Academia Galega... Momento e asuntos que incentivan as 
revisións críticas, os estudos e a divulgación das luces e das sombras da vida, 
obra e milagres da prolífica escritora. Produción feita en tempos de confluencias, 
encrucillada de tantos “ismos” e sobre a que se asenta o noso presente. Queda 
aínda moito que pescudar, moito que relacionar nese universo da autora, den-
de o máis particular, a súa aristocracia, a súa terra de orixe, a súa Marineda, a 
urbe, a corte, cun Madrid en obras, fronte ao mundo rural, e inevitablemente á 
significación de Rosalía de Castro e do círculo de Manuel Murguía. E todo baixo 
o nimbo do acontecer mundial que do Romanticismo da paso á industrialización 
e ao desguedello Modernista, rompendo con tantas vellas formas de produción e 
de convivencia, e abrindo outras na teoría e na orde social.

A formación nunha cidade librepensadora
de tradición ilustrada: Marineda

Emilia Pardo Bazán e Rúa-Figueroa Somoza ten nas raiceiras da súa árbore xenea-
lóxica ao histórico e mítico mariscal Pardo de Cela, filla única, aristócrata, terrate-
nente, formada entre libros e parladoiros volterianos de casa e de pazos, como da 
biblioteca do coruñés Consulado do Mar, nos de Juana de Vega, os que mesmo 
seguiu e animou Concepción Arenal, respecto á liberdade, ao divino e ao humano.

No 1868, aos dezasete anos Emilia casa co fidalgo ribeirao José Quiroga e Pérez 
de Deza, estudante de dereito, de vinte. Entón a ansia de Emilia incentívase, ren-
tistas que nos ires e vires a Madrid, sobresae como persoeiro. Precursora naque-
les ambientes cultos, no coñecemento e difusión da novela “Moderna” francesa, 
así como dos escritores rusos. Obsesionada pola escritura, o que non convence 
ao seu esposo, pra apagarse e separarse despois da morte do pai. Insiste e 
consigue entón xa si, no 1908, o título do condado pontificio concedido ao seu 
proxenitor... O feito de ser rica rentista dáballe liberdade. Mesmo sabemos que 
tiña alugados cuartos nas súas propiedades coruñesas.

Alí onde estaba a condesa, ousada, audaz, retranqueira, facíase ver e notar, sen 
complexos, pese a un ambiente protagonizado por varóns, de levitas e chisteras, 
de fume e de tabaco que ela mesmo fumaba... Aínda así conseguiu integrarse 
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Por algo o de “Magnífica, absoluta, soberana”, a dedicación que Rosalía Castro 
escribe con precisión e quizais con certa retranca na dedicatoria dun abano que 
lle solicitou a condesa.

como intelectual polémica e feminina, a súa grande contribución á literatura Es-
pañola das últimas décadas do século XIX e ás primeiras do século XX. Mais a 
súa visión é dende a súa torre, a dunha privilexiada aristócrata, a que describe 
ese mundo popular galego co seu pintoresquismo costumista, entre atractivos 
lugares máxicos, misteriosos, míticos. Todo o que axuda a fortalecer a imaxe 
dunha Galicia supersticiosa, submisa, gris, perseguida por un xeito de malfadado 
“fatum”, de sombras e morriñas, o que non son máis que efectos dunha causa 
de marxinación política.

Meirás torres á medida do gusto conservador 
e contrafío, dende onde enxergar o Folklore

Capaz de elixir sitio, de construír novo 
castro ou castelo-pazo, como pra co-
roarse de si mesma. E velaí o Pazo de 
Meirás encargado ao arquitecto de 
gusto romántico neomedieval a Vicen-
te Lampérez, a imitación dos castelos 
escoceses, con predominio dun falso 
Románico, escenografía onde inspi-
rase e crear a súa propia mitoloxía de 
quimeras irreais e invitados e compro-
misos reais, entre os que estaban mo-
zos creadores como o pintor Joaquín 
Vaamonde, protagonista da novela 
“La Quimera”; tamén Beruete, Soro-
lla, LLoréns, Emilio Castelar, escritores 
como Unamuno...

La Esfera. 1917



15

No 1881 o compostelán, krausista, xa asentado en Sevilla, Antonio Machado 
Álvarez (1846-1893), “Demófilo”, (pai dos poetas) crea a Sociedade Españo-
la de Folkore, o que fai a partir de iniciativas e modelos ingleses que nacen 
por aqueles anos. Enténdese o folklore como “o espirito do pobo”, a marca 
identitaria e así se recolle nas “Bases de la organización del Folclore Español, 
sociedad para la recopilación y estudio del saber y las tradiciones popula-
res”. Machado ponse en contacto con amigos e personalidades que poden 
comulgar coa mesma ideas, entre as que, sen dúbida, está o seu amigo Ma-
nuel Murguía. A través de Francisco Giner acude á omnipresente Emilia Pardo 
Bazán. Ambos intelectuais galegos, por cada súa parte, inician con ilusión os 
seus traballos. A condesa acolle a iniciativa, agradece e sinte converterse en 
representante de Galicia a través das “esencias” da súa Terra, aínda insistindo 
en que “sabe pouco de tradicións” pese a tratalas nas súas obras. Murguía era 
ademais unha fonte de relacións e noticias, coñecía ben o país, entusiasmado 
e en silencio, reúne ao seu equipo de escudriñadores de tradicións, que son 
curas, estudantes, sabios locais que lle pasan cantares, contos... Pola ban-
da que lle tocaba á condesa, esta aproveitando a súa estancia en Marineda 
para un simbólico 29 de decembre de 1883 – cando se anuncia a noite das 
fogueiras de San Silvestre e un brinde para os mellores desexos dun ano novo 
– convoca na súa casa a grupos capaces de contribuír a esta tarefa. Entre os 
convidados está o seu libreiro, Martínez Salazar, o editor Fernández Latorre, 
Ramón Pérez Costales, Fanny Garrido, así como  o mesmo don José Quiro-
ga... A escritor matiza “El folklore... no es político, ni religioso, ni revoluciona-
rio, ni reaccionario, no tiene color ni bandera...”. Enténdese que falte Murguía 
que desaparece desta iniciativa que parece capitanear a condesa, misión que 
aquel dedica cos seus colegas da “Cova Céltica” a idear e crear a Academia 
Galega, que inevitablemente e polas ansias da propia escritora nomearaa “Pre-
sidenta de Honor”.

A Pardo Bazán estaba encantada co encargo da Sociedad de Folklore, sentía 
reforzar o símbolo tradicional das “Matris galaicis” xa nomeadas polos romanos, 
representadas no barroco por unha alegoría de matrona coroada e facendo gala 
de todos os estandartes de Galicia. Na Coruña dos parladoiros e do Circo de 
Artesáns, visualizábanse as tendencias representadas por Murguía e por Emilia 
Pardo Bazán, a galeguista e a cortesán.
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“De mi Tierra”, de Emilia Pardo Bazán, publicada en 1888, despois da publica-
ción de Manuel Murguía “Los Precursores” (1886), libro do esposo de Rosalía cun 
antoloxico e sentido prólogo no que o autor aclara que está escrito coa ansia de 
que “Cuanto era de Galicia, cuanto se refería a su pasado, cuanto tenía relación 
directa con su porvenir, todo era objeto de nuestro estudio y observación; pués 
queriendo levantar un pueblo, preciso era que se conociese bien y pronto”. Murguía 
insistía aos do seu circulo, comezando polos da casa que recolleran e plasmaran 
as tradicións, repetíalle ao seu fillo Ovidio, pinta aquelo que se perde, as ruínas do 
pasado... onde acougan as fantasmas.

“De mi tierra” da Pardo Bazán versus 
“Los Precursores” de Murguía 

O Antigo edificio do Circo 
de Artesáns na Coruña, era 
o marco onde se realizaba o 
parladoiro sobre as opinións 
de Manuel Murgía e Emilia 
Pardo Bazán.
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A Condesa respecto ao seu “De mi Tierra” di que é “referido a autores, libros, 
monumentos e paisaxes de mi tierra.” á inspiración e sentimento de Galicia que 
atopa nas “cosas familiares”: firme declaración dos principios éticos e estéticos 
da escritora, o seu auténtico retrato literario. Páxinas que non teñen desperdicio 
para un análise psicolóxico e sociolóxico da autora. Meditada antoloxía de arti-
gos que compre ler pra xulgar con liberdade. Páxinas nas que se refire a Rosalía 
de Castro, da que dicía, con certa retranca que irritaba a Murguía ser “el primer 
poeta regional”…, refírese tamén a Lamas Carvajal, a Pondal, a Benito Losada e 
sobre todo a Feijoo do que aclara ser o maior representante de Galicia... 

Parase en describir o Mosteiro de Celanova, o Castelo de Sobroso, Ribas de 
Sil, Compostela, Marineda... e fai profundas críticas ao arte popular galego, de 
cruceiros e petos de ánimas, o que atopamos no artigo “El País de las Benditas 
ánimas”, impropio da representante galega da “Sociedad de Folkore”. Argumen-
tos que levaron ao Alcalde de Mondariz a desmontar moitas destas mostras de 
arte popular do seu concello.... Asunto sacado á colación por Castelao. A conde-
sa xulga ademais as galerías coruñesas, “quitapesares” populares, incorporadas 
á arquitectura culta modernista, como “grilleras”.... Para finalizar esta obra na 
diatriba “El gallego ¿dialecto o idioma?”, onde a escritora respecto ás cuestións 
rexionalistas, guiadas por Murguía asenta que “ahí tengo que pensar despacio” o 
que, pese a esta contida reflexión, fai dende a súa óptica cortesán.
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Inspiradores ires e vires de Marineda 
á Vilamorta no Ribeiro dos Quiroga

“A señora condesa faise ver” iso teño escoitado e así transmitíase polas andadas 
avoas do meu Carballiño e así mesmo tamén o teño escoitado do betanceiro 
don Francisco Vales Vilamarín, quen na súa mocidade fora secretario da escri-
tora en Meirás.

Ela, oprimida pola sociedade como pola moda, polo xustillo e pra máis inri ami-
donada ate a papada, coas súas saias de brillante raso e moarés sobre abultado 
mariñeque e enaguas de puntilla bretona, que as de Camariñas resultaban pue-
blerinas. Cando non vestida ao estilo vitoriano, con abundante lazo recollido, em-
poleirando o traseiro, guantes longos e chaquetiñas de veludo bordado, botíns 
de charol, atados cun amplo zig zag de cordóns vermellos... Rostro maquillado 
en porcelanoso  polvo de arroz, cuberta de sombreiro de plumas sobre o que 
aniñaban fantasía de paxaros... E pra máis fumando a señora. Case un escánda-
lo, unha novidade festiva máis para os vilegos do Carballiño. Señorona sentada 
no balcón da casona dos Quiroga, a que preside a Praza Maior de “Vilamorta”, 
que así chamaba a condesa ao Carballiño. Acompañada do boticario, do avo-
gado, si acaso dalgún inversor indiano, cuberto de canottier, levita e chalina e 
no chaleco enmedallado en leontinas e reloxo de ouro. Abaixo do balcón o bulir 
das festas e feiras maiores do setembro, as que coinciden coa vendima e co 
aniversario do nacemento da condesa. Marea de xente vestida de pana e de dril, 
de boinas e panos, a bulir suorenta, pregóns, cantarías, aturuxos, soliloquio dos 
borrachos... entre os burros e as bestas  de ollos cubertos de tabaos e moscas, 
esas moscas que obsesionaban a señora. “Pedazo de asnos... Aunque uno los 
pisotee, nada...No se levantrán... Mañana se desperezan y se van contentos a 
sus aldeitas” (“El Cisne de Vilamorta”).

Teño escoitado tamén, sen demasiada esaxeración, que o matrimonio Quiroga – 
Pardo Bazán podían ir dende a Coruña á casa patrucial de Banga, nas Terras do 
Carballiño, pasando por predios seus: as Mariñas, a Terra de Melide, a Ulloa, o 
Deza... e o Ribeiro do Arenteiro. Ás veces facendo parada e fonda en pazos dos 
amigos, o Pazo de Liñares, dos Loriga, bautizado pola escritora como “El Palacio 
del Recuerdo”... Viaxes de dous días que podían ser en carromatos da casa, guia-
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dos por destros arrieiros, coñecedores das aventuras e desventuras das encrucilla-
das, de paradas e fondas, tamén de salteadores, da temida Pepa Loba ou de Tori-
bio... Outro xeito de viaxe era en tren, dende a Coruña a Monforte e logo transbordo 
a Ourense e Barbantes, estación na que se baixaban os aristócratas e se apiñaban 
arredor deles homes de blusón e boina pra cargar cos pesados baúis de madeira, 
pesadelo da condesa... Ben coñecía ela, tan observadora, o ir e vir do correo nos 
fardos, repartido en carteiras de coiro nas estafetas. Asidua de envíos e recibo de 
paquetes, de epístolas, da última bomboneira cun sombreiro adquirido en Madrid...

Tamén no Carballiño recordaban os vellos os seus paseos, vela chegar de Banga  
á solemne casona dos Quiroga: dona Emilia sobre un simón, coidado carro para 
dous, tirado por un cabalo e guiado por un servinte da casa. Inspiradores ires e 
vires, subires e baixares que lle valen á escritora para relacionar na súa literatura 
paisaxes e paisanaxes, urbanos, rurais... de parladoiros arredor das labaradas do 
lume das lareiras, sentados nos escanos ou pola contra no ambiente de fume de 
tabaco da rebotica, acomodados nos tresillos e á luz dos quinqués.

E xa non digamos esas viaxes a Madrid, primeiro nas dilixencias, expostos ao 
frío ou ás abafantes raxeiras, á posible aventura de salteadores... ou nos vagóns 
tirados por monstruosas e fumegantes locomotoras, entre un reiterado son de 
pandeiros e tanxer de ferros.

Ao fondo a casa dos Quiroga no Carballiño, 
finais do século XIX.

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
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Torrente Ballester na súa “Literatura Española Contemporánea”, libro de texto 
dos meus anos de preuniversitario e partindo das teorías literarias do provenzal  
creador do catecismo do Naturalismo literario, Emilio Zolá, o ferrolán etiquetaba 
a obra de Emilia Pardo Bazán, ás súas maxistrais condicións como novelista e 
crítica autodidacta, dentro do “Rexionalismo naturalista”. Isto é, partindo da súa 
raiceira realista a describir a realidade do divino e do humano, feito con natura-
lidade obxectiva. Obra que será documento do que describe e dela mesma. Di 
Torrente que a Pardo Bazán “pretende conciliar, en difícil equilibrio, su tradiciona-
lismo religioso y político por la modernidad cultural.” Máis tamén aclara o escritor 
galego que pese ao seu esforzo conciliador, a sociedade intelectual, ateneista e 
academicista, misóxena, non lle tivo grandes simpatías. O desequilibrio era difícil 
para unha muller talentosa, tamén dentro da súa situación social. Pese aos seus 
intentos criticáronlle o uso do idioma, dunhas palabras galegas que non facíán 
máis que enriquecer o castelán, como tamén de entrometerse indiscretamente 
en cuestións científicas e polémicos, pese a unha información sesgada. Asenta 
Torrente “Sus juicios literarios aciertan cuando se apoyan en una intuición, yerran 
cuando necesitan de una firme base dialéctica”. Pero a historia virou e todo aque-
lo, os pasos da escritora considéranse de xigante na cuestión feminista, aínda 
dentro da clase máis privilexiada, como era a súa e un cortesanismo ao que non 
renuncia. Deixase levar polo seu temperamento e mesmo polos prexuízos, como 
di Torrente. Levada pola idea de que as costumes dan valor novelesco ao escrito.

Na obra da Pardo Bazán contrastamos modos e modas, vese a súa ansia de 
innovación como introdutora de novidades, mais fracas – como analiza Torrente – 
ante as manifestacións artísticas, os cambios que se aveciñaban.

Dona Emilia, pese ao declarado no seu testamento de ter sepultura nas torres 
de Meirás, feitas a súa medida, está enterrada nun nicho da cripta da madri-
leña Basílica da Concepción na Calle Goya. O pasamento de Manuel Murguía 
acontece na Coruña, o 1 de febreiro de 1923 enterrado na proa dese cemiterio 
mariño cargado de historia e lendas que é o de Santo Amaro. Dúas pantasmas 
do romanticismo.

A literatura da Pardo Bazán vista por 
Torrente Ballester... Escritora na dialéctica 
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Y van 60 años de la
Sociedad Filatélica de A Coruña

En este año que finaliza la Sociedad Filatélica de A Coruña ha cumplido 60 
años de andadura, concretamente el 7 de abril de de 1961, se aprobó el Regla-
mento de la Sociedad Filatélica de La Coruña, por la Dirección General de Política 
Interior del Ministerio de Gobernación.

No pretendo hacer una crónica detallada de esos 60 años de vida de la Socie-
dad, sería imposible por espacio, pero si quisiera dar algunas pinceladas que 
ayuden a visualizar el cuadro que representa a una asociación que ha dinami-
zado el coleccionismo local, regional y nacional durante estos últimos 60 años.

Andrés García Pascual
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Los 113 socios fundadores empezaron con fuerza y ya en agosto de 1961 orga-
nizaron la “I Exposición Filatélica de La Coruña”. Esta fue el arranque para otras 
muchas exposiciones realizadas por la Sociedad. A lo largo de estos años ha 
sido continua la colaboración con organismos públicos y privados de la ciudad y 
Galicia como: Ayuntamiento, Diputación, Capitanía General, Autoridad Portuaria, 
Correos y Telégrafos, Fundación EMALCSA, Fundación Barrié, Museo Histórico 
Militar, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Real Academia Gallega, Escuela de Arte y Diseño Pablo Picasso, Real Academia 
Gallega de Bellas Artes, Banco Pastor, Banco de Bilbao, Caixa Galicia, La Voz de 
Galicia, Begano S.A., Real Club Deportivo, The Royal Green Jackets, Sporting 
Club Casino, Real Colegiata de Sta. María, etc. También con la Diputación de Lugo 
y los ayuntamientos de Betanzos, Ferrol, Cambre, Culleredo, Oleiros, Pontedume, 
Sada y Santa Comba. Estas colaboraciones han propiciado la participación en la 
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organización de más de 150 exposiciones filatélicas y de otros coleccionismos, 
usando unos 150 matasellos y rodillos especiales. En la memoria de muchos 
aficionados quedarán la gallega “Exfigalicia-72”, la nacional “Exfilna-76”, la ga-
laico-portuguesa “Iberex-85”, las multidisciplinares “Militarias-82-83-84-85”, 
la de América y Europa “ESPAMER-87”, la magnífica “IV Centenario de María 
Pita (89)”, la nacional “Juvenia-93”, la internacional “Centenario del 98” o la 
monográfica “Bicentenario de la Batalla de La Coruña-2009”. 

Expositores en la clausura.
De arriba abajo: José Mª Sempere, Cornelius Th.J. Hooghuis, Andrés García Pascual, Francisco Aracil 
José Domínguez, Ramón Casares, Antonio Perpiña, José Mª Paz Mauriz, Ángel Menéndez, Francisco 

Rodríguez Trelles Javier Padín, José Antonio Hernán, Enrique Martín de Bustamante, José Badía 
Francisco Lecha, Antonio Castellano, Ángela Ruiz Vega, Germán Baschwitz José Antonio Navarrete, 

Hermógenes Sanz, Luis Alemany, Manuel Lago, Gonzalo Arias Paz, José Chanivet.

Los otros expositores.
José M. Alfaro, Pilar Alfaro, Fernando Aranaz, Bernabé Arrieta, Fernando Camino, Manuel Coll, Ramón 

Cortés, Eduardo Escalada, José Mª Gomis, 
Álvaro Martínez-Pinna, Pere Antoni Monge, Alfredo Navarro, José Mª Ortuondo, Isidro Paya, Carmen 

Puerta, Pedro Trolez y Manuel Zaragoza.

Desde entonces nunca en España se han vuelto a reunir un número de colecciones tan 
importantes. 

Una Exposición Histórica “IV Centenario de María Pita”
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 Varios de nuestros socios han participado y participan en exposiciones regio-
nales, nacionales e internacionales, con notables resultados. Han pertenecido a 
otras asociaciones de prestigio, A.P.F., A.H.P.F.N, Gabinete de Estudios de Bar-
celona, Club Marcús, Club. Dr. Thebussem o Corporación Filatélica Española; 
también la R.A.H.F.H.P. ha tenido, a lo largo de los años, quince numerarios que 
son o fueron socios de nuestra Sociedad.

Las inquietudes de los asociados nos llevaron a publicar unos modestos boleti-
nes que fueron el germen de la revista “PORTEO”, 35 números seguidos, más 
los números especiales, entre 1976 y 1986. La publicación continúa hasta la 
actualidad con periodicidad irregular, como soporte de nuestras exposiciones. 
También se publicaron dos monografías, Marcas Postales de Galicia (1980) y 
Catálogo de matasellos especiales, primer día y rodillos de Galicia (1981) y cuatro 
libros de las Militarias (1983-1985).
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Si bien las exposiciones, las publicaciones o los éxitos de algunos de sus socios, 
son el reflejo externo de la Sociedad, lo que la mantiene viva es el trabajo anónimo 
y diario de unos pocos. Los talleres para los jóvenes, las charlas o las exposicio-
nes tienen como último fin que no se pierda la afición, cosa cada día más difícil 
de lograr. No podemos olvidar el trabajo de mantener al día las novedades para 
los socios, la biblioteca (más de 1.500 libros), las publicaciones periódicas y ca-
tálogos, la información filatélica y numismática para quien la requiere y el tedioso 
trabajo burocrático. Toda esta actividad no sería posible sin el buen trabajo de los 
directivos que en cada época han estado al cargo y han dedicado muchas horas 
a su afición y a su Sociedad.

En este tiempo ha habido de todo, periodos de crecimiento, llegamos a tener 
más de 1.200 socios, los años dorados; después vinieron las vacas flacas, los 
apuros económicos y las incertidumbres, el temporal. Cuando parecía que la 
cosa se calmaba llegaron dos robos casi seguidos que nos pusieron al borde 
del colapso. Pero la solidaridad recibida por parte de Correos y aficionados de 
todo el país, junto con la pasión y el trabajo de unos pocos consiguió y consi-
gue mantener a flote este barco en estos tiempos de marejada, ¡y ahora con 
mascarillas!

Así para este año de celebración hemos desarrollamos un ambicioso programa 
con varios actos, entre los que se incluyen cuatro exposiciones no competitivas, 
“I y II Repúblicas Españolas”, “Caminos a Santiago y Años Santos”, “Sello 
a Sello” y la última conmemorativa del “Centenario del fallecimiento de Emi-
lia Pardo Bazán”, también se han realizado proyectos con la Autoridad Portuaria 
de A Coruña y la Fundación EMALCSA.

La Sociedad Filatélica de A Coruña forma parte del tejido cultural de su ciudad por 
su buen hacer a lo largo de estos 60 años, lo que ha sido reconocido, entre otros, 
por Correos con la Medalla al Mérito Filatélico y la Medalla de Oro de la 
Batalla de La Coruña, así como el reconocimiento expreso del Excmo. Ayun-
tamiento de A Coruña, y por esto y algunas cosas más, como coleccionista y 
coruñés, vaya mi agradecimiento y felicitación desde estas páginas.
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Dona Emilia Pardo Bazán na Filatélia 
e na Numismática
José Manuel Barreiro García

Maliá a sona obtida por dona Emilia Pardo Bazán 
no eido da Literatura, tiveron que pasar 51 anos 
desde a súa morte para que a Fábrica Nacional 
de Moneda e Timbre emitirá un selo dedicado 
a súa persona, na compaña de Espronceda e o 
Conde Fernán González. Foi o día 27 de xaneiro 
de 1972, dentro da serie “Personajes Españoles” 
con un valor facial de 15 pesetas´´. Denteado: 12 
¾. Procedemento de impresión: Calcografía e 
unha tirada de 6.000.000 de selos.

E tiveron que pasar outros 49 anos para que, 
aproveitando a cirunstancia da celebración do 
Centenario do seu pasamento, vira a luz outro 
selo con data 6 de setembro de 2021 e as se-
guintes características:

Procedimento de impresión: Offset. 
Soporte: Estucado, engomado, fosfo-
rescente. Denteado: 133/4 (horizontal) 
e 131/4 (vertical). Formato: 40,9 x 28,8 
mm (horizontal). Valor facial: 2 €. Efec-
tos en pliego: 25 selos. Tirada: 160.000 
sellos.
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E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
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Pliego premium emitido por Correos.

Sobres conmemorativos 
do primeiro día de emisión 

e a presentación do selo de 
Correos.
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Pero foi en Noia, na V Exposición Filatélica Juvenil, con data 27 de agosto de 
1971, cando empregóuse un mataselos conmemorativo para lembrar os 50 anos 
do seu pasamento. Utilizóuse para elo unha Tarxeta coa efixie de escritora e uns 
versos de Rosalía de Castro a ela dedicados.

Finalmente en 2021, a Sociedade Filatélica da Coruña, en colaboración de 
EMALCSA, emitíu unha Tarxeta Postal prefranqueda co deseño premiado na “V 
Convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva 2020”.
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Moneda de 10 pesetas do ano 1996.
No anverso figura dona Emilia Pardo Bazán e no reverso A Torre de Hércules.

Moneda conmemorativa por mor do Día da Muller, dedicada ó Centenario do pasamento 
de dona Emilia. Con data 8 de marzo de 2021.

Diámetro Moneda: 40 mm
Moneda de Plata 925 milésimas

Calidad: PROOF

Dona Emilia na Numismática

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
Centenario da morte de 

Dona Emilia Pardo Bazán
60 Aniversario da 

Sociedade Filatélica da Coruña



30

Dona Emilia, onte e hoxe

O pasado día 30 de setembro tivo 
lugar no Salón de Plenos do Conce-
llo da Coruña a entrega de premios 
do concurso “Dona Emilia, onte e 
hoxe”, patrocinado pola Fundación 
EMALCSA (Empresa Municipal de 
Augas da Coruña) e levado a cabo 
pola Sociedade Filatélica da Co-
ruña coa colaboración de ASPRO-
NAGA (Asociación pro persoas con 
discapacidade intelectual), ASPER-
GA (Asociación galega de Asperger), 
sendo os seus usuarios os protago-
nistas do proxecto, e a Real Acade-
mia Galega.
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O xurado estivo formado polas seguintes persoas:

Julia Ares Artista plástica

Yolanda Dorda Artista plástica

Herminia Barcia Pérez Vocal de ASPERGA

María del Pilar Fustes Comunicación de ASPRONAGA
Villadóniga

Francisco Javier Varela Director oficina principal de CORREOS
Castro da Coruña

José Luis Rey Barreiro Presidente da Sociedade Filatélica
 da Coruña

Asiste sin voz ni voto.
María del Pilar Lemos Rey Representante Fundación Emalcsa

Debuxos finalistas 
e premiados na

 reunión polo xurado.
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Ó acto asistiron a Vicepresidenta da Fundación EMALCSA e Concelleira de 
Igualdade, Benestar Social e Participación, o Xerente da Fundación 
EMALCSA, e o Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña, así como, 
representantes das institucións colaboradoras, os participantes coas súas fami-
lias, directivos da Sociedade Filatélica, membros do Xurado e outros convidados.

O tema do concurso era conmemorar a figura de dona Emilia Pardo Bazán con 
gallo da súa morte hai cen años, obxecto desta Exposición Filatélica na que, a 
parte das coleccións filatélicas expóñense os debuxos finalistas do concurso 
“Dona Emilia, onte e hoxe”.

Acto seguido procedeuse á entrega de premios entre os 28 debuxos seleccio-
nados que se presentaron ó concurso, trofeos e diplomas ó primeiro, segundo 
e terceiro clasificados mais un accésit ó cuarto.

Membros do xurado do concurso de artes plásticas.
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Presidencia do acto: de esquerda a dereita, Dna. Yoya Neira, Vicepresidenta da 
Fundación EMALCSA e Concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación, 

D. José Luis Rey Barreiro, Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña 
e D. Miguel Aguilar, Xerente da Fundación EMALCSA.

Os debuxos premiados foron os seguintes:

Primeiro premio, anverso Violeta González Otero
da Tarxeta

Segundo premio, selo Josefina Dasilva Romero
personalizado

Terceiro premio, selo Martín Rodríguez Rodríguez
da Tarxeta

Accesit, imaxe da exposición Ismael Souto Botana
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O Presidente da Sociedade Filatélica entrega o terceiro premio.

A Vicepresidenta de EMALCSA, Yoya Neira, fixo entrega do primeiro premio 
do concurso de artes plásticas a Violeta González Otero.
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Foto de familia de autoridades, premiados, familiares e xurados.

Os representantes das institucións no acto de posta en circulación do material filatélico.
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Porteo é unha marca rexistrada
da Sociedade Filatélica da Coruña

SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA
R/ Juan Flórez, 36 - 1º D e J
15004 A Coruña

Correspondencia:
Apartado de Correos 611
15080 A Coruña

Teléfono:
981 234 455

E-mail:
porteo@mundo-r.com
sociedadfilatelicacoruna@mundo-r.com

Web:
www.porteo.es

Facebook:
www.facebook.com/SOCIEDAD FILATELICA
A CORUÑA

Apertura:
Martes e xoves de 19:00 a 20:30 h
Primeiro domingo do mes de 12:00 a 13:30 h

Depósito legal:
C 2908-2006






