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A CASA DE ROSALÍA

Palabras introdutorias

Como é ben sabido, a vida e a obra de Rosalía de 
Castro están moi estudadas e investigadas por au-
tores e especialistas cos seus traballos en libros, 
colaboracións, artigos (revistas e periódicos), folle-
tos e outras publicacións. Tamén son ben coñecidas 
por eventos como congresos, simposios, xornadas, 
semanas, cursos, conferencias, etc. Sendo digno de 
mención o papel museístico e divulgativo desempe-
ñado pola Casa-Museo. Pero, dito isto, o certo é que 
ata de agora había un escenario rosaliano trascen-
dental ó que non se lle prestou a atención debida. 
Refírome á finca da Casa da Matanza ou finca da 
Casa de Rosalía. Consciente desta realidade exis-
tencial, a Fundación Rosalía de Castro, nos últimos 
anos, encargoulle ó botánico Carlos Rodríguez Dacal 
un par de proxectos - libro/2014 e rotulación/2015- 
para da a coñecer e valorar o patrimonio botánico 
atesourado no soar, facéndoo desde distintas mira-
das: paisaxe, horta, xardín e plantas. 

O proxecto editorial
No mes de outubro do 2014, a Fundación Rosalía 
de Castro recibe o proxecto Estudo e Descrición do 
Patrimonio Botánico da Horta de Rosalía (RodRíguez 
dacal, 2014), cun traballo de campo laborioso e 
detallado, a realizar durante un plazo de quince 
meses: a) Recopilación de material, por consulta 
en arquivos, bibliotecas, hemerotecas e museos; 
b) Visitas á Casa-Museo de Rosalía, para a carac-
terización botánica e técnica do mundo verde da 
finca; c) Entrevistas persoais, con científicos, técni-
cos, historiadores, cronistas, lugareños e particula-
res; d) Toma de fotografías, en distintos momentos 
temporais; e) Redacción do texto orixinal, cunha 
maqueta provisional en formato de libro, para a 
súa publicación editorial.

No libro, escrito con plantexamento científi-
co-divulgativo e feito con enfoque interdiscipli-

nar, teñen cabida diferentes manifestacións do 
mundo do saber: historia, arte, cultura, ciencia, 
natureza -reino vexetal-, literatura, sociedade, 
folclore, etc. Dito con outras palabras, nos seus 
capítulos -despois da presentación polo presiden-
te da Fundación, Anxo Angueira, na que expresa 
tal necesidade e deber, e da introdución do au-
tor, co índice estructural e os agradecementos ós 
colaboradores; xunto coa listaxe documental-bi-
bliográfica, como remate- se fala da contribu-
ción do xardín rosaliano no contexto da arte da 
xardinería, da Casa da Matanza, da Horta da Paz, 
da transformación en Casa-Museo, do Xardín da 
Galeguidade, do equipamento arquitectónico, da 
carga escultórica, do catálogo florístico, dos rexis-
tros vexetais salientables (monumentais, senllei-
ros e memorables), das camelias, do patrimonio 
vexetal perdido e da ruta verde, un percorrido que 
permite a todos e cada un dos visitantes, ó cami-
ñar por dita senda, atoparse cos principais ele-
mentos do patrimonio arquitectónico, escultórico 
e botánico. No seguemento histórico-cultural da 
Casa de Rosalía, hai dous periodos temporais ben 
diferenciados, con propia identidade: a Horta da 
Paz e o Xardín da Galeguidade.

*Horta da Paz

De maior duración, abarca desde as orixes da 
Casa da Matanza -segunda metade da centuria 
ilustrada, talvez nas últimas décadas- ata media-
dos do século XX. A súa denominación ten que 
ver coa utilidade agrícola do predio padronés 
e a identidade do titular que lle alugou a finca 
a Manuel Murguía, Agustín de la Paz Bueso y 
Pineda. Nesta época, estamos ante unha casa de 
labranza rural -delimitada por muro perimetral, 
con portalón de acceso pola aldea, curral, depósi-
to acuoso e cenador-, con vocación agropecuaria 
e orientación de autoconsumo, co soar dedicado 
a horta, a base de cultivos vexetais materiais e 
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productivos, de saúde e de cociña: plantas hor-
tenses, frutais, vitícolas, cerealísticas, pratícolas 
e esenciais. Para obter unha idea descriptiva 

da finca en tempos de Rosalía, nada mellor que 
a lectura da composición poética El Hogar de 
Rosalía (eduaRdo Pato, 1887):

   Hay en Iria Flavia
una casa vieja
con un balcón pobre
y una enredadera.
Este hogar humilde
con su rota puerta
defendida sólo
por un montón de piedras;
su cocina oscura
como infernal cueva;
su mezquino patio
que alfombra la yerba,
en la mente agita
tan tristes ideas,
¡que el suspiro brota
y el alma se apena!
A este hogar anciano
dulce sombra prestan
árboles frutales
de pobre apariencia.
En uno cantaba
cuando entré en la huerta,
¡pajarillo hermoso
como la inocencia!
¡Quien sabe, Dios mío,
si el pájaro era
del ángel que ha muerto
el alma poética!

   Yo seguí mirando
flores y maleza,
blancas rosas mustias,
una parra seca,
fuente cenagosa,
granítica mesa
por revuelto manto
de verdor cubierta;
el muro que a trechos
à derruirse empieza
y álzase a la margen
de la vía férrea;
el nido y las hojas,
la casa y la huerta...
¡¡todo en abandono
funeral se encuentra!!
¡Pobre Rosalía!
¡ni tu fosa ostenta
un humilde nombre
que ilustrarla quiera!
Flores amarillas
hay sobre tu huesa,
mas ni cruz de palo
ni de bronce o piedra!!
Son tu hogar y fosa
el exacto emblema
del fatal olvido
en que el genio queda.

Ese é o panorama verde que atopou a Familia 
Murguía-Castro a súa chegada á Casa da Matanza, 
a principios da década de 1880, permanecendo 
sen moitos cambios durante a súa estancia e vi-
vencia, de curta duración, ata a morte de Rosalía 
en 1885. Como aportación ou novidade, Rosalía 
ideou e creou un xardín, entre a casona residencial 
e o muro do mediodía, traballado e coidado coas 
súas propias mans. Botando unha ollada retros-

pectiva e un pouco de imaxinación, podemos ver 
a Rosalía cultivando verduras, hortalizas e patacas. 
Podemos ver a Rosalía recibindo visitas e falando 
cos veciños. Podemos ver a Rosalía diseñando e 
arreglando o xardín. Podemos ver a Rosalía senta-
da no cenador, para disfrute familiar ou como fonte 
de inspiración literaria. Podemos ver a Rosalía co-
locando a Murguía e os fillos, diante do Loureiro 
dos Poetas, para facer a célebre foto en setembro 
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de 1884, tomada in situ por Juan Palmeiro e Hijos, 
gabinete fotográfico compostelano.
Xa nada queda da Horta da Paz, como tal formacion 
vexetal, a excepción dun par de árbores emblemá-
ticas: a Figueira de Rosalía e o Loureiro dos Poetas. 
A creación do Xardín da Galeguidade puxo fin a 
aquela realidade existencial que acompañou a vida 
e a obra de Rosalía. Pero somos capaces de per-
cibila, de representala, de vela grazas ó concurso 
de descripcións literarias e de fotografías de época.  

*Xardín da Galeguidade

Abarca desde mediados do século pasado, coa 
adquisición da posesión/1946, constitución do 
padroado/1947 e posterior proxecto de transfor-
mación en casa-museo, no que se contempla a 
creación dun novo establecemento xardinístico, 
que comeza a estruturarse no primeiro lustro da 
década de 1950 e chega ata a actualidade en 
plena madurez, despois de experimentar un pro-
ceso evolutivo prolongado, moi acertado e provei-

toso. Como queira que, durante anos, a Casa da 
Matanza estivo alugada a unha empresa madeirei-
ra -Candeira y Esténs, S.L.- pola última propietaria 
privada, Ramona Castro Figueroa, que converteu a 
propiedade nunha piñeira por almacén e depósi-
to de apeas de pinos, deixando o chan estragado 
pola casca e o serrín desprendidos durante anos, o 
Padroado tivo que recuperar previamente o terreo, 
para o cal contou coa colaboración de Luis Iglesias 
Iglesias/catedrático de Bioloxía da Universidade de 
Santiago e Cruz Gallástegui Unamuno/director da 
Misión Biolóxica de Galicia, empregando para a 
consecución de tal finalidade carros de area, sa-
cos de cianamida de cal, abonos e fertilizantes, así 
como terra nova. 

Para a traza do xardín, usáronse os planos do 
arquitecto Manuel Gómez Román e as instruccións 
dadas polo historiador Francisco Javier Sánchez 
Cantón, sendo reseñable a contribución prestada 
por Camilo Agrasar Vidal, persoa coa que o xar-
dín está en débeda permanente. Básicamente, se 
trazaron os parterres e os cadros, se marcaron as 

Plano con 
compartimentación 
e sectorialización 
territorial do Xardín da 
Galeguidade:
1) Entrada, 2) Patio, 3) 
Xardín do Centenario, 
4) Parterre de Maruxa 
Villanueva
e 5) Contorna do 
Centro de Estudos 
Rosalianos
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carreiras con borduras de buxo, se encespedou 
o solo e se practicaron as plantacións vexetais, 
primando as plantas de carácter ornamental, con 
protagonismo para as camelias, sen olvidar a súa 
pretérita condición hortense por incorporación de 
especies frutais e vitícolas.   

Bautizado no libro como Xardín da Galeguidade, 
é un espazo composto por cinco compartimentos: 
Entrada, Patio, Xardín do Centenario, Parterre 
de Maruxa Villanueva e Contorna do Centro de 
Estudos Rosalianos. Para a súa caracterización 
vaille ó pelo o dito “a esencia gárdase en frascos 
pequenos”. Quere iso dicir que, non acadando no 
cuantitativo media hectárea de extensión superfi-
cial, debe todo o que é a conxunción dunha serie 
de parámetros e de feitos cualitativos: dimensión 
histórico-cultural, equipamento arquitectónico, 
carga escultórica e mundo vexetal.

No que ten que ver coa dimensión histori-
co-cultural, a presencia do xardín orixinal na Horta 
da Paz, entre o casarón e o muro do mediodía, re-
móntase á estancia e vivencia de Rosalía na Casa 
da Matanza, souliñando como fito trascendente o 
feito de ser creado e coidado pola escritora, men-

Equipamento arquitectónico do xardín rosaliano: 
casa-museo e cenador

Monólito do Centenario

Busto de Maruxa Villanueva
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tres que o Xardín da Galeguidade, que lle sucede, 
é un establecemento que recibe, acolle e despide 
a todos os visitantes que pasan pola Casa-Museo, 
sendo ademáis escenario de realización de eventos 
e lugar de memoria e de homenaxe rosaliano.     

Con respecto ó equipamento arquitectonico, 
pola súa entidade e calidade, sen dúbida é un ben 
patrimonial de primeira categoría, con edificios e 
instalacións que se reparten por doquier: casa-mu-
seo, auditorio, casa da mestresa, centro de estudos 
rosalianos, caseta de servizos, porche, cenador, 
pozo, lagar, pérgolas-emparrado, muros e muretes, 
portalóns, pasarela, escalinatas, isletas, mesas, 
bancos, graderías, rampas, barandillas, mástiles, 
luminarias, rótulos e outros obxectos decorativos. 
No tocante á carga escultórica, parámetro que 
potencia a impronta do recinto, está repartida 
entre monumentos escultóricos (Monumento do 
Centenario, Busto de Rosalía de Castro e Busto de 
Maruxa Villanueva) e lápidas conmemorativas. 

Figueira de Rosalía de Castro

Loureiro dos Poetas
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A flora, como elemento determinante do mun-
do vexetal, se caracteriza pola súa diversidade, 
universalidade e monumentalidade, con medio 
centenar de especies, de todos os continentes, e 
catro rexistros que figuran nos catálogos das ár-
bores monumentais e senlleiras do país: Figueira 
da Casa de Rosalía, Loureiro dos Poetas, Eritrina 
da Casa de Rosalía e Ombú da Casa de Rosalía. 
Sendo tamén noticiables os rexistros memora-
bles: Camelia Híbrida “Rosalía de Castro”, Loureiro 
do Portalón, Camelia do Patio, Oliveira de Camilo 
Agrasar Vidal, Pereiras de Avelino Pousa Antelo, 
Emparrado do Cenador, Loureiro Real e Flores da 
Cama de Rosalía.

A rotulación florística
Por encargo da Fundación Rosalía de Castro, 
presentouse o proxecto Catálogo e Rotulación 
Florística con Rexistros Senlleiros, Monumentais e 
Memorables da Horta da Casa de Rosalía (RodRíguez 
dacal, 2015), con data de 24 de Outubro, deposi-
tado no Arquivo da Fundación Rosalía de Castro, 
do que resumimos os aspectos de maior interese 
e incorporamos apuntes e noticias corresponden-
tes ó proceso de posta en práctica. Para facilitar 
información de primeira man ós visitantes e usua-
rios, de cara a identificación e a ponderación dos 
rexistros vexetais (senlleiros, monumentais, me-
morables) seleccionados, establécese un modelo 
de rótulo florístico composto por un soporte me-
tálico, sobre o que descansa unha placa de PVC 
que contén datos nomenclaturais (nome propio e 
nome científico), área de distribución xeográfica 
e unha lenda descritiva breve con aspectos his-
tóricos, culturais e botánicos salientables. Do so-
porte encargouse Xosé García Lapido, de maneira 
altruista e desinteresada. A placa,  deseñada por 
Lois Rodríguez, foi materializada en Gráficas Lasa, 
S.L./Padrón.

Ombú da Casa de Rosalía

Eritrina da Casa de Rosalía
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O distingo entre rexistros senlleiros, monumen-
tais e memorables está feito en base ás seguintes 
consideracións: a) Rexistro Senlleiro: aparece no 
Catálogo das Árbores Senlleiras de Galicia (diaRio 
oficial de galicia, 2007); b) Rexistro Monumental: 
presente no Catálogo das Árbores Monumentais 
de Galicia (RodRíguez dacal & izco, 2003); c) 
Rexistro Memorable: merecente de aprecio e de 
notoriedade no soar rosaliano, polos seus valores, 

sen figurar nos catálogos das árbores senlleiras e 
das árbores monumentais de Galicia. 
Nos catálogos de rexistros monumentais e sen-
lleiros aparecen catro representantes: Figueira da 
Casa de Rosalía, Loureiro dos Poetas, Ombú da 
Casa de Rosalía e Eritrina da Casa de Rosalía. No 
catálogo de rexistros memorables, once: Camelia 
Híbrida “Rosalía de Castro”, Camelia do Patio da 
Casa de Rosalía, Pereiras de Avelino Pousa Antelo 
(2), Oliveira de Camilo Agrasar Vidal, Carballo 
de Gernika, Emparrado do Cenador, Ciprés 
Mediterráneo da Casa de Rosalía, Loureiro Real da 
Casa de Rosalía, Castiñeiro da Casa de Rosalía e 
Loureiro da Casa de Rosalía. 

O Xardín, Museo da Arte e Aula 
da Natureza 

Os proxectos (libro e rotulación) plantéxanse como 
instrumentos de ensino e de aprendizaxe ó servizo 
da comunidade educativa e profesional, e de co-
ñecemento e utilidade xeral, dirixidos a todos os 
colectivos sociais e cidadáns. O fin primordial que 
se pretende é o fomento da Cultura Verde do país 

a través do mundo vexetal da Casa de Rosalía, ám-
bito sen parangón, polo que é e o que representa, 
por tratarse dunha das sinais de identidade botá-
nica por antonomasia da Terra Galega.

Expresado doutra maneira, o libro e os rótulos 
constitúen ferramentas ideais de emprego para 
comprobar ata onde chega o papel museístico 
desempeñado pola Casa de Rosalía que, como se 
pode ver, sae da mansión residencial para espallar-
se por toda a propiedade. Porque, o meu entender, 
o xardín rosaliano é un auténtico museo da arte ó 
aire libre e unha verdadeira aula da natureza.

Rosalía, a través da súa obra literaria, como 
Cantora e Voz da Natureza por antonomasia do país 
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galego, fixo falar o mundo verde do Finisterrae, do 
que non formou parte, inexplicablemente, a vexe-
tación da Casa da Matanza. Seguindo o seu modus 
operandi, a través da publicación e dos rótulos, 
como mostra de memoria e de homenaxe, fala o 
patrimonio botánico da súa casa, almacenado na 
Horta da Paz e no Xardín da Galeguidade. 

Valor simbólico e carácter 
conmemorativo

No Xardín da Casa de Rosalía, o valor simbólico e 
o carácter conmemorativo son parámetros primor-
diais, de moita importancia para a determinación 
da categoría que ostenta o espazo verde rosaliano 
na xardinería galega.

Botándolle unha vista á estrutura xardinís-
tica do establecemento, pronto nos decatamos 
de compartimentos e de sectores portadores de 
identidades nomenclaturais cargadas de mensaxe 
e cheas de significado. Na entrada, a Praciña 
Onomástica recibe tal designación pola presencia 
do busto e da camelia da poetisa. O Xardín do 
Centenario conmemora o seu pasamento mentres 
que o Camiño do Monumento indica a colocación 
dun monólito na súa honra. O Parterre de Maruxa 
Villanueva é un xusto recoñecemento á labor da 
súa discípula máis querida. O Centro de Estudos 
Rosalianos é un compartimento presidido por tan 
sinalado edificio. 

Se centramos a nosa atención no equipamen-
to arquitectónico, á Casa-Museo correspondelle 
todo o protagonismo, non só desde unha óptica 
artística senón tamén histórica, cultural, museísti-
ca, literaria, vivencial, tradicional, etc. O Auditorio 
é un ámbito de acollida popular para a realiza-
ción de eventos rosalianos. Na Casa da Mestresa/
Gardesa viviu moitos anos Maruxa Villanueva. O 
Edificio do Centro de Estudos Rosalianos fomenta, 
sostén e difunde o culto á memoria da cantora. 

Falando da carga escultórica, o Busto de Rosalía, 
o Busto de Maruxa Villanueva e o Monólito do 
Centenario, xunto coas lápidas conmemorativas, 
están colocados no lugar que ocupan para rendir 
memoria e homenaxe a personaxes ou feitos con-
cretos de moita sona no mundo rosaliano, ligados 
a proxectos e actuacións nos que participan en-
tidades, colectivos cidadáns e persoal especiali-
zado.    

No concernente á flora, hai que souliñar a nó-
mina de rexistros vexetais, maiormente arbóreos, 
revestidos de propia personalidade: Figueira de 
Rosalía de Castro, Loureiro dos Poetas, Camelia 
Híbrida “Rosalía de Castro”, Oliveira de Camilo 
Agrasar Vidal, Pereiras de Avelino Pousa Antelo, 
Ombú da Casa de Rosalía, Eritrina da Casa de 
Rosalía, Flores da Cama de Rosalía.

A modo de despedida

En referencia ó mundo verde, o ano 2017 mar-
ca un antes e un despois na andaina da Casa de 
Rosalía. Tempo de ledicia e de parabéns con moti-
vo da presentación do libro e da incorporación da 
rotulación vexetal monumental, senlleira e memo-
rable. O evento tivo lugar o 11 de maio pola tarde, 
no auditorio rosaliano, que se encontraba ateiga-
do de xente, contando coa intervención de Anxo 
Angueira Viturro, presidente da Fundación Rosalía 
de Castro, Goretti Sanmartín Rei, vicepresiden-
ta da Deputación da Coruña, Antonio Fernández 
Angueira, alcalde de Padrón, e Carlos Rodríguez 
Dacal, autor do libro e da rotulación. 

É un día de ledicia porque a Casa de Rosalía 
dispón dunha publicación e de rótulos florísticos 
que dan a coñecer e poñen en valor o patrimonio 
botánico do soar, desde distintas olladas: paisaxe, 
horta, xardín, plantas. É un día de parabéns que hai 
que expresar á Fundación Rosalía de Castro, e fa-
cémolo a través do seu presidente, Anxo Angueira. 
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Institución que se ocupou e se preocupou, de 
principio a fin, para que ambos proxectos sexan 
hoxe unha feliz realidade editorial. Parabéns que 
espallamos por todo o mundo rosaliano, polo Fogar 
de Breogán e por alén das fronteiras, como desti-
natarios e beneficiarios.
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