
HISTORIA DE GALICIA EN TEMPOS DE ROSALIA 

Cando Rosalía de Castro vivía (1837-1885), Galicia acababa de perder a súa 

condición de reino, despois das guerras carlistas. Producíronse daquela varios 

feitos que condicionaron a vida dos galegos e as galegas: 

 A división de España en provincias.  

 O decreto de Mendizábal (coa expropiación forzosa de terras á igrexa). 

 A desaparición do diezmo (imposto pagado á igrexa) . 

 A inauguración do primeiro ferrocarril Santiago-Carril.  

 O pronunciamento republicano de Ferrol e a formación da 1ª República. 

  O inicio da restauración monárquica. 

  A fundación do Partido Socialista Obrero Español.  

A situación social era dramática: o campesiñado estaba sometido tanto á igrexa 

como aos fidalgos. O descontento era enorme. 

Agravouse a marxinalización da cultura e da lingua galego, ao identificar o 

español co progreso e a modernidade, reforzada esta idea porque tanto no mundo 

oficial como na educación estaba só presente o español.  

A lei Moyano (lei educativa promulgada en 1857) foi clave para que as cousas 

fosen a peor para a cultura galega, desprezando todo o relacionado con ela. 

Neste sistema educativo convivían as escolas completas estatais -con mestre 

titulado-, as incompletas -con mestre non titulado-, e as privadas -as chamadas 

escolas de “ferrado” (porque se pagaba un ferrado de millo, centeo..)  fundadas 

por persoeiros locais; nestas escolas resistía o galego. O clero,  perdidas as súas 

atribucións sociais, pasa a controlar o mundo do ensino. 

Tamén houbo intentos fallidos de ter unha prensa en galego, “O tío Marcos de 

Portela” dirixido por Lamas Carvajal e  “A Monteira” , por Amador Montenegro. 

Xurdiron movementos reinvindicativos como o provincialismo, con levantamentos 

como o do coronel Miguel Solís, iniciado en Lugo pero seguido en moitos lugares 

de Galicia, que foron sufocados con fortes represións (Mártires de Carral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERCORRIDO  DE  ROSALÍA  Ó   LONGO  DA  SÚA  VIDA 

AUTORES DA LITERATURA COÉTANEOS DE ROSALÍA: 

 Emilia Pardo Bazán. 
 Eduardo Pondal. 
 Gustavo Adolfo Bécquer. 
 Duque de Rivas. 
 Mariano José de Larra. 
 Benito Pérez Galdós. 
 Leopoldo Alas, Clarín. 
 Juan Valera. 
 Fernán Caballero. 

PERSOAXES RELEVANTES QUE NACERON NO ANO 1837 

 Isabel de Baviera, “Sissi”, emperatriz de Austria. 
 Théodore Dubois, compositor musical francés. 
 Ramón Tusquets, pintor catalán. 
 Sanjurjo Badía, inventor galego. 



 

Has  de  cantar,    Canta,  se  queres,  

meniña  gaitera;   na  lingua  que  eu  falo. 

has  de  cantar,     Dareiche  un  mantelo. 

que  morro  de  pena.   Dareiche  un  refaixo. 
 

Canta,  meniña,   Co  son  da  gaitiña, 

na  beira  da  fonte;    co  son  da  pandeira, 

canta,  dareiche   che  pido  que  cantes 

boliños  do  pote.   rapaza  morena. 
 

Canta,  meniña,   Co  son  da  gaitiña, 

con  brando  compás,  co  son  do  tambor 

dareiche  unha  proia  che  pido  que  cantes, 

da  pedra  do  lar.    meniña,  por  Dios. 
 

Papiñas  con  leite   Así  mo  pediron 

tamén  che  darei;   na  beira  do  mar, 

sopiñas  con  viño,   ó  pe  das  ondiñas 

torrexas  con  mel.   que  veñen  e  van. 
 

Patacas  asadas    Así  mo  pediron 

con  sal  e  vinagre,   na  beira  do  río 

que  saben  a  noces.   que  corre  entre  as  herbas 

Que  ricas  que  saben!   do  campo  frorido. 

 

Que  feira, r apaza,   Cantaban  os  grilos, 

se  cantas  faremos!   os  galos  cantaban. 

Festiña  por  fóra,   O  vento  entre  as  follas 

festiña  por  dentro.   ruxindo  pasaba. 
 

                                   Canta,  se  queres, 

                                   rapaza  do  demo; 

                                   canta,  se  queres; 

                                   dareiche  un  mantelo. 
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