
ROSALÍA DE CASTRO 
 

( 24 de febreiro de 1837-  

-15 de xullo de 1885 ) 

 

 

 

 



1837 

Nace en Santiago de Compostela. A súa madriña foi 

María Francisca Martínez (asistenta e man dereita da 

súa nai, dona Teresa de Castro Abadía), quen a 

inscribiu cos nomes de Rosalía Rita. Segundo a 

partida do bautismo, é filla de pais descoñecidos por 

ser a nai solteira e de ascendencia fidalga e o pai, 

José Martínez Viojo, sacerdote. 

 



Non se pode probar en que fogar ou fogares viviu os 

primeiros anos, pero a familia paterna aseguraba 

que foi coidada polas súas tías María Josefa e Teresa 

Martínez Viojo na parroquia de Ortoño. 

Hai constancia documental de que en 1843 vivía en 

Padrón xunto coa súa nai María Teresa e a criada 

María Martínez.  

 

 



1850 

Trasládanse a Compostela, onde viven varios anos e 

onde Rosalía participa nas actividades literarias e 

musicais que se celebraban no Liceo de La Juventud. 

 

1851-1855  
En Compostela recibe unha educación superior á da 
media das mulleres do seu tempo.  



En 1854 protagoniza “Rosamunda”, de Gil y Zárate, 
no Liceo de la Juventud,  onde coñece os poetas 
Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal, figuras 
destacadas da mocidade intelectual de Compostela. 
 

 

1856-1858 
O 2 de marzo de 1856, os poetas Aurelio Aguirre e 
Eduardo Pondal asistiron ao Banquete de 
confraternización de obreiros e estudantes en 
Conxo, preto de Compostela (Banquete de Conxo); é 
pouco probable que Rosalía estivese presente nel. 



En abril de 1856 viaxa a Madrid e reside na casa de 
Carmen Lugín, unha tía súa, moi preto da casa de 
Gustavo Adolfo Bécquer.  

En 1857 publica o seu primeiro libro de versos La 
flor. A preparación desta edición provocará o 
primeiro contacto entre Rosalía e Manuel Murguía, 
co que casa en 1858 na igrexa de San Ildefonso de 
Madrid. 

Por cambios de destino de Murguía, comezarán 
unha vida itinerante e estarán en moitas ocasións 
separados e pasando dificultades económicas.  



En 1857 publica tamén Lieders, no Álbum de El Miño, 
en Vigo. 

En xullo dese ano morre na Coruña, aos vinte e catro 
anos, o poeta Aurelio Aguirre. 
 

1859 
Publica a primeira novela, La hija del mar, e nace en 
Santiago a súa primeira filla, Alejandra. 

 

 

 



1861 
Reside algún tempo en Madrid.  

Publica, en El Museo Universal, o primeiro poema en 
galego, o que glosa o cantar “Adiós ríos, adiós 
fontes”. 

Publica por entregas Flavio, novela ambientada na 
Terra de Iria. 
 

1862 
Falece a nai en Compostela de xeito repentino; 
Rosalía vivía con ela naquel momento. 



1863 
Vive en Santiago no Mercado Vello, hoxe Praza da 
Universidade. 

Publica en Vigo o poemario A mi madre e a obra 
clave do Rexurdimento galego, Cantares Gallegos, 
na imprenta de Juan Compañel na rúa Real. A data 
da dedicatoria que figura neste libro foi escollida 
para a celebración anual do Día Das Letras Galegas. 

 

 

 



1864 
Publica o seu único conto en galego, “Contos da 
miña terra”, título que suxire un proxecto máis 
amplo.  

 

1865 
Escribe o artigo “Las literatas”, onde describe as 
dificultades que atopa unha muller que decide 
dedicarse á literatura. 

 



1866-1867 
Publica as narracións Ruinas, en Madrid, en El Museo 
Universal, e El Cadiceño e El caballero de las botas 
azules, en Lugo. 
 

1868 
Murguía é nomeado xefe do Arquivo de Simancas 
(Valladolid). A vida do matrimonio oscila entre 
Madrid e Simancas. 

En decembro nace Aura, a segunda filla, en 
Santiago. 



1869-1870 
En Simancas escribe gran parte do poemario Follas 
Novas. Murguía é nomeado xefe do Arquivo 
Rexional de Galicia e a familia establécese na 
Coruña. 

 

1871 
Nacen, nas Torres de Lestrobe, os xemelgos Gala e 
Ovidio.  

 



 

1872 
Publícase a segunda edición de Cantares Gallegos, a 
única reedición en vida do libro de Rosalía. 

 

1873-1877 
Nacen Amara, na Coruña, e Adriano e Valentina, en 
Santiago. 

 

 



 

1879-1881 
Mentres Murguía está en Madrid, Rosalía alterna a 
súa residencia en Santiago con estancias en 
Lestrobe.  

 
 

1880 
Publica en Madrid Follas Novas, obra que a 
consagrará como poeta. 



1881 
Publica varios artigos titulados “Costumbres 
gallegas”, en El Imparcial, e “Padrón y las 
inundaciones”, en La Ilustración Gallega y Asturiana. 

 

1884 
Publica este ano En las orillas del Sar.  

Desde 1883 vive no lugar de A Matanza (Padrón), 
que é, desde 1972, Casa Museo. 

 



 

1885 
Falece o 15 de xullo aos 48 anos. É soterrada o día 16 
no cemiterio de Adina (Iria Flavia). 

 

1891 
O 25 de maio foi exhumado o seu cadáver e levado 
solemnemente a Santiago á igrexa de San 
Domingos de Bonaval, hoxe Panteón de Galegos 
Ilustres. 


