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RESUMO

O artigo dá a coñecer unha carta inédita de Rosalía de Castro 
dirixida a José Villaamil que se sitúa por volta de 1865 en 
Compostela. Ademais das cuestións asociadas ás relacións 
epistolares da nosa autora, a carta lévanos a indagar de novo 
nas relacións entre Rosalía, o teatro e o Liceo de la Juventud, 
máis prolongadas do que se supuña, e a reparar no teatro 
da Compostela de mediados da década de 1860. Por último, 
a partir da resposta da autora, examínase a polémica social 
e política, con implicacións literarias que aquí se poñen en 
relación con Rosalía e Pardo Bazán, sobre o uso de mantilla ou 
sombreiro nos teatros.

ABSTRACT

This article releases an unknown letter from Rosalía de 
Castro addressed to José Villaamil circa 1865 in Santiago de 
Compostela. Apart from the matters related to the epistolary 
relations of our author, this letter leads us to take a closer look 
at Rosalía’s ties to drama and Liceo de la Juventud, that lasted 
more than we had supposed, and to pay attention to the drama in 
the middle of the 1860s in Compostela. Lastly, from the author’s 
reply, we study the social and political controversy about the use 
of mantilla or hat at theatres, with literary implications related to 
Rosalía and Emilia Pardo Bazán.
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Da carta que hoxe ve a luz da edición foinos facilitada unha copia dixital, que procede dos 
fondos documentais da familia descendente de José Villaamil y Castro, por Pablo Carou 
Barros. Trátase dun texto manuscrito polas dúas caras dunha cuartilla (21,5x14), con 
caligraf ía clara e asinado por Rosalía de Castro (Rosalía Castro de Murguía). Nin a au-
tenticidade da carta nin a atribución á nosa autora nos merecen ningún tipo de dúbidas. 
Está encabezada por unha anotación que non é da escritora e quere levar á presenteira 
do documento a autoría para póla de relevo e identificala convenientemente: “Castro 
(Rosalía)”. Tal e como nos asegura Xosé Luís Axeitos, grande experto na correspondencia 
de Manuel Murguía, a letra é de José Villaamil y Castro. A extensión da carta é breve, 
especialmente se temos en contra o corpo grande que Rosalía lle dá á súa letra. A conti-
nuación transcribimos o documento, respectando os seus pormenores gráficos orixinais, 
e reproducimos a súa copia dixital.

Castro (Rosalía)

Muy Sr. mio: 

Murguia no está en casa y me tomo la libertad de contestar 
á la atenta de V, diciéndole que aun que no voy nunca al teatro 
tengo entendido que en esta poblacion se estila mas ir a cuerpo que 
con sombrero o mantilla, ya sea a palco o luneta aun cuando en una 
forastera todo esta admitido.

Tan pronto venga Murguia que no debe tardar, le hare 
presente la atención de V. y el le dará en persona las gracias y la 
respuesta.

Tengo la satisfaccion de ofrecerme con esto su servidora
y de demostrarle mi sentimiento, por no haber podido visitar á su 
apreciable Señora a quien se servira hacer presente mis respetos, 
contando V a si mismo con una servidora y amiga.

Q B S M

Rosalia Castro de Murguia





Reprodución
da segunda 
páxina da carta
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A cronoloxía
Se seguimos a correspondencia pasiva de Manuel Murguía a través da edición de Xosé 
Luís Axeitos e Xosé Ramón Barreiro, observamos que o seu intercambio epistolar con 
José Villaamil y Castro é intenso no período que abarca os anos 1865, 1866 e 1867 (un 
total de 32 cartas), que é onde cremos nós que cómpre encadrar este texto de Rosalía 
de Castro. Dese intercambio dedúcese moi claramente a dimensión colaborativa da súa 
amigable relación. Pero este fluxo epistolar decae notoriamente a partir de xaneiro de 
1868, momento no que se inicia un novo período do seu contacto epistolar. Na edición 
de Barreiro e Axeitos atopamos só un total de 4 cartas nos anos 1868, 1873 e 1874. Son 
cartas ademais de pouca incidencia no intercambio e colaboración. Por exemplo, na de 
1874, moi concisa, Villaamil dálle a Murguía o pésame pola morte do pai. Para explica-la 
causa desta significativa mingua podemos botar man das palabras de Xosé Ramón Ba-
rreiro a propósito do Certame Literario de Pontevedra sobre o foro e a súa historia que 
se celebra en agosto de 1883 e no que participan precisamente Manuel Murguía e José 
Villaamil y Castro (Barreiro 2012, 429):

O xurado, reunido en Pontevedra o 18 de agosto de 1883, decidiu concederlle o primeiro 
premio a Murgía e un accésit a Villaamil. Os dous foran amigos pero agora estaban bastante 
distanciados porque Villaamil, tamén facultativo, non apoiara a Murguía nas súas reivindica-
cións como funcionario.

De tódolos xeitos, Villaamil escribíralle unha carta de felicitación o 26 de decembro 
de 1868, moi breve ó saber que foi “colocado” no Arquivo de Simancas (Barreiro e Axei-
tos 2003, 69). Efectivamente, Manuel Murguía tomara posesión a primeiros dese mes, o 
día 5 (Barreiro 2012, 335). Finalmente, ademais das cartas editadas, no arquivo da RAG 
figuran dúas cartas máis, de xaneiro de 1870 e de outubro de 1896, que non engaden nada 
relevante para o que aquí interesa e que van ser incorporadas ó volume IV da correspon-
dencia de Murguía, de próxima aparición. 

O contexto epistolar deste novo texto autógrafo e inédito de Rosalía de Castro cóm-
pre buscalo pois no período 1865-1868. Dentro do mesmo observamos que a correspon-
dencia é especialmente frecuente en novembro e decembro de 1866, con catro cartas 
cada mes. Son cartas que certifican a  intensa colaboración e intercambio en diferentes 
aspectos, con confrontación e mesmo polémicas incluídas: arte, historia, arqueoloxía, 
heráldica...

As alusións ás relacións entre os respectivos casais comezan na primeira carta co-
ñecida desta correspondencia. O 19 de marzo de 1865 Villaamil indícalle a Murguía que 
o visitará coa súa muller, deducimos que en Santiago, aproveitando que é Semana Santa, 
días nos que pensa estudar diferentes aspectos históricos e artísticos sobre todo da cate-
dral (Barreiro e Axeitos 2003, 282): 
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En la próxima semana espero en contrarme en esa ciudad y pasar en ella toda la santa. Tendré 
el mayor gusto de ver a U. y aun espero que me sea de alguna utilidad en lo que pienso hacer. 
No puedo decir a U. donde iré a dar con mis huesos y los de mi mujer; pero sí que en la cate-
dral pasaré la mayor parte del día.

Esta visita e o encontro, polo menos entre Villaamil e Murguía, podemos confirma-
los na carta do 13 de xullo dese mesmo ano, asinada en Mondoñedo (Barreiro e Axeitos 
2003, 310): “Mi querido amigo: hoy hace ocho días que regresé a esta su casa, después de 
haber ido dos veces a Madrid desde que vi a U. en Santiago”.

Un ano despois, a partir do 20 de maio de 1866, as relacións entre as parellas apare-
cen de xeito explícito nos cumprimentos. Tanto Rosalía como Carmen (María del Car-
men Eduviges Santiso Cora) figuran sempre ou case sempre nas salutacións de despedida 
(Barreiro e Axeitos 2003, 392, 396, 400, 420, 425, 441, 442, 443, 446, 454, 458, 459, 473, 
495, 504): “Afectos a Rosalía y para todos ustedes de Carmen incluso a su compañera Ale-
jandra” o 20 de maio; “Mis afectos a Rosalía y de Carmen” o 26 de maio; con esa mesma 
expresión o 9 de xuño; “Afectos de Carmen y especialmente a Rosalía” o 9 de agosto; “A 
los pies de Rosalía, recuerdos a Carmen” o 29 de agosto; “nuestros recuerdos a Rosalía y 
U. recíbalos de Carmen” o 6 de novembro; “A Rosalía (c.p.b.) mis recuerdos para U.U. de 
Carmen” o 10 de novembro; “afectos a Rosalía” o 14 de novembro; “A Rosalía mis finos 
recuerdos, recíbanlo U.U. de Carmen” o 17 dese mesmo mes; “A Rosalía cuanto U. quiera 
afectos de Carmen” o 3 de decembro; “A Rosalía mis recuerdos, recíbanlos U.U. de Car-
men” o 20 de decembro; “Nada más se me ocurre felicísimos por Navidad y año nuevo; 
a Rosalía (c.P.b.) mis recuerdos, U. recuerdos de Carmen” o 26; “Mis recuerdos a Rosalía 
recíbanlos U.U. de Carmen” ó día seguinte; o 21 de xaneiro de 1867 Villaamil dálle conta 
a Murguía do nacemento da primeira filla do matrimonio, Petra Juaquina: “Carmen dio 
a luz unha niña con toda felicidad”; “Recuerdos a Rosalía, recíbanlos U.U. de Carmen” o 
22 de marzo; “A Rosalía mis recuerdos, recíbanlos U.U. de Carmen” o 9 de abril. A partir 
desta carta as salutacións de cumprimento desaparecen. Da seguinte, que é do 27 de maio 
dese ano de 1867, á última das editadas, que é do 5 de decembro de 1874, un total de 17 
cartas, Rosalía e Carmen desaparecen do texto das misivas. Tamén se conserva unha 
carta moi posterior, do 16 de outubro de 1896, pero nesa altura xa Carmen e Rosalía, as 
respectivas esposas, estaban mortas.

O texto autógrafo que agora coñecemos cómpre asocialo a outras cartas da parella 
Murguía - Castro nas que se reflectían cumprimentos similares que ían vinculados a 
relacións persoais da parella, como son do caso nesta época as cartas de Narciso Pérez 
Reoyo, Ramón del Valle, Juan Manuel Paz e Ventura Ruiz de Aguilera entre outros; non 
así de, por exemplo, Víctor López Seoane. En todo caso este texto só pode encadrarse 
cronoloxicamente nun contexto de relacións coma o que se describe nese período que 
vai de maio de 1866 a abril de 1867 e que se anuncia xa na primeira das cartas, o 19 de 
marzo de 1865. A aparición dos cumprimentos nos que se inclúen Rosalía e Carmen pa-
récenos de relevo para a localización cronolóxica, pero non determinante. Non se pode 
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excluír que a resposta de Rosalía sexa de 1865, da viaxe a Compostela que pola semana 
santa dese ano realizaron efectivamente Villaamil e sa súa dona: cabe perfectamente a 
posibilidade de que se dese este intercambio epistolar sen un coñecemento persoal e este 
tivese lugar ó ano seguinte, cando os cumprimentos se estenden ás parellas respectivas. 
De feito a propia Rosalía de Castro pide desculpas por “por no haber podido visitar á su 
apreciable Señora”, algo que, como explicaremos, só ten sentido se situamos a ámbalas 
parellas en Santiago.

En Compostela, “esta población”.
Tódalas cartas deste período enviadas por Villaamil a Murguía están asinadas en 

Mondoñedo, lugar de residencia habitual da súa familia ata que en 1873 se vai de Gali-
cia e acaba residindo en Madrid, como nos conta nestas mesmas páxinas Pablo Carou 
Barros. Polo tanto, entre maio de 1866 e abril de 1867 e xa antes desde marzo de 1865, 
as cartas procedentes de Mondoñedo tiñan como destino Compostela. Era en Santiago 
onde Rosalía e Murguía residían nestes anos, polo que parece claro que “esta población”, 
como di no seu texto a nosa autora, é Compostela, e que foi aquí onde probablemente se 
coñeceron as parellas e estableceron algún tipo de relación persoal. Esa mesma expresión 
referíndose a onde vive está tamén presente na carta que lle envía a Waldo Álvarez Insúa, 
asinada en Padrón o 4 de febreiro de 1884. Dise aí: “mi antiguo amigo, señor don Ángel 
Baltar, alcalde de esta población”.

Se seguimos a Bouza Brey, estrela nunca apagada na bibliograf ía rosaliana, Rosalía 
vivía con Murguía, Alejandra, Teresa de Castro e a madriña María Martínez na Rúa do 
Vilar. Despois da morte da nai de Rosalía a familia foi morar á casa de López Ferreiro na 
rúa do Mercado Vello, hoxe Praza da Universidade, aínda en 1862. De aquí mudáronse 
posteriormente á rúa de Callobre, moi próxima, onde Bouza Brey sitúa a familia en 1867. 
Pero esta mudanza debeu producirse xa en 1866 segundo se deduce da carta que lle envía 
Narciso Pérez Reoyo o 26 de agosto a Murguía (Barreiro e Axeitos 2003, 424):

Mi querido amigo: en los cortos momentos que a mi regreso de Cuntis me he detenido en 
Santiago fui a ver a U. y tuve el sentimiento de no conseguirlo, porque la casa estaba en repa-
ración y nadie supo darme noticia de la nueva morada de U., así es que llegué a pensar si con 
su Sra. e hija habría U. salido a algún puerto de mar según acostumbra algunos años.

Por outras cartas posteriores do propio Narciso Pérez Reoyo e de Justo Gayoso (Ba-
rreiro e Axeitos 2003, 428 e 429) sabemos que neses días de verán a familia fora ás augas 
a Caldas, un lugar frecuentado pola nosa autora. Polo tanto, é moi probable que en agosto 
de 1866 xa a familia non vivise na Praza da Universidade por causa das obras que se fa-
cían na casa onde tiñan o seu domicilio e que ó volveren de Caldas se instalasen moi per-
to, na rúa Callobre. Será na casa desta rúa onde naza Aura, a segunda filla do matrimonio, 
en decembro de 1868, xusto cando Murguía toma posesión da súa praza en Simancas, e 
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a onde se desprazará Rosalía moi pouco tempo despois para iniciaren unha volta máis do 
seu remuíño vital. 

Son estes anos moi fecundos literariamente para a parella. Manuel Murguía publica 
os dous primeiros tomos da súa Historia de Galicia (1865 e 1866). Pola súa banda, Rosalía 
de Castro publicara en 1863 A mi madre e Cantares gallegos e en 1864 “Contos da miña 
terra”, ano no que escribe tamén “El Codio”. De 1866 son “Las literatas. Carta a Eduarda”, 
“El cadiceño” e Ruínas e de 1867 é El caballero de las botas azules. Trátase do período 
tamén de estreita vinculación da parella co editor lugués Soto Freire.

O domingo de Pascua de 1865 cadrou no 16 de abril. Polo tanto, podería esa primei-
ra carta conservada aludir á viaxe que favorecería o encontro dos matrimonios, ou polo 
menos a presenza en Compostela a un tempo das dúas parellas. Pero, como vimos, na 
correspondencia de Villaamil con Murguía os cumprimentos con Rosalía e Carmen non 
aparecen ata o ano seguinte. En 1886 o domingo de Pascua cadrou o primeiro de abril e a 
carta que conservamos cos primeiros cumprimentos é do 20 de maio. 

Sexa como for, independentemente do domicilio ó que ía dirixida a carta de Villaa-
mil que responde Rosalía, ou a data concreta da carta, o que parece non admitir dúbida 
é que “esta población” é Santiago. 

Sen agardar a Murguía
Por outro lado, fose na Semana Santa de 1865 ou na de 1866, parécenos claro que a 

carta enviada por Rosalía vai dirixida a un Villaamil que está no mesmo Santiago. Para 
referirse á propia cidade a autora non di o seu nome, escolle “esta población”, forma que 
dalgún xeito sitúa a cidade no mesmo contexto de emisor e receptor. Por outro lado, a 
inmediatez conque a nosa autora responde, sen agardar a Murguía (“Murguia no está en 
casa y me tomo la libertad de contestar á la atenta de V.”), só pode entenderse se o correo 
vai chegar ó seu destinatario de xeito tamén inmediato. Esta inmediatez é a que está 
tamén detrás do feito de que Murguía “le dará en persona las gracias y la respuesta”. Se 
esta comunicación é “en persona”, supomos que ámbolos amigos están o suficientemente 
próximos como para poder facelo. Finalmente tamén nos parece que encaixa nesta lóxica 
o feito de que Rosalía se desculpe “por no haber podido visitar á su apreciable Señora”. 
Entendemos que se trata de visitala e cumprimentala na propia residencia temporal en 
Compostela. 

En realidade, segundo cremos, o que fai Rosalía de Castro coa súa resposta é emitir 
un xesto de cordialidade. Aínda que ela non fose interpelada directamente, como Mur-
guía non está na casa, “me tomo la libertad de contestar á la atenta de V.”. A natureza da 
interpelación que recibe Murguía e que contesta Rosalía, aínda que non o pareza, non é 
propia ou exclusivamente “feminina”, como veremos, aínda que afecte a vestimenta e a 
moda referida á muller. Cremos que Rosalía, de paso que contesta con amabilidade sobre 
esta interpelación, aproveita para mostrarlle os seus cumprimentos á parella de amigos, 
o que inclúe a desculpa por non visitar a Carmen . 
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En realidade a relación de amizade dáse entre Murguía e Villaamil e deducimos que 
na carta que orixina esta contestación había máis temas có desta interpelación. Non cre-
mos que se trate, por outro lado, de ningún tipo de subordinación nin tampouco de in-
tromisión da nosa autora nas relacións do seu home. Descoñecemos infelizmente a maior 
parte do caudal epistolar da nosa autora, que intuímos ben rico, sobre todo se temos en 
conta o seu hábil manexo do código epistolar nas probas de que dispomos. Pero estas 
poucas mostras que a día de hoxe podemos consultar indican que Rosalía ten a súa parti-
cular correspondencia e o seu círculo de amizades, aínda que loxicamente ese círculo fose 
en boa parte común co de Murguía. E aínda así está moi clara segundo a nosa opinión a 
súa autonomía na relación con, pomos por caso, Eduardo Pondal (Manuel Ferreiro 2017). 
Na propia correspondencia conservada de Murguía e editada por Xosé Ramón Barreiro e 
Xosé Luís Axeitos tamén achamos correspondencia pasiva perfectamente autónoma de 
Rosalía de Castro, como a referida a Soto Freire, o seu editor naqueles mesmos anos en 
que, segundo a nosa opinión, cómpre encadrar esta carta.

Outra vez Rosalía, o teatro e o Liceo de la Juventud.
“No voy nunca al teatro”. Se deducimos pola carta que o interese de José Villaamil e 

da súa muller María del Carmen Santiso era o de ir ó teatro, podemos preguntarnos en 
primeiro lugar: teatro, que teatro? O teatro ó que fai referencia implícita o texto non pode 
ser outro có Teatro Principal de Santiago. Non hai outra posible conclusión se seguimos a 
Jesús Ángel Sánchez García e a súa La arquitectura teatral en Galicia (1997). Podía haber 
e había salóns habilitados para teatro ou teatriños coma o do Liceo de la Juventud, pero 
o único recinto que podía recibir o nome de teatro durante o século XIX era o Principal. 
E aínda que non se diga en ningures, tivo por forza que ser no Teatro Principal de Com-
postela, aínda hoxe activo, onde Rosalía interpretou o seu derradeiro papel como actriz, 
cuestión da que máis adiante falaremos.

Obra de Manuel de Prado e inaugurado a primeiros de 1841, a súa fachada, adaptada 
ó contexto arquitectónico da Rúa Nova e perfectamente integrada desde o punto de vista 
urbanístico, permanece inalterada a día de hoxe, pero si foron modificados diferentes 
elementos interiores orixinais despois de varias intervencións de distinta envergadura, 
algunha delas derivadas da súa adaptación a cinematógrafo a primeiros do século XX. En 
1860 ou 1865/66 o seu estado e aspecto era o mesmo có da súa inauguración en 1841, se 
seguimos a Sánchez García (1997, 253), que nos indica que as primeiras reformas, máis 
ben decorativas e de mantemento, son de 1875. Tanto os diferentes andares destinados 
ás localidades de palco, como aquelas de luneta (cadeiras de brazo), é dicir, da platea ou 
patio de butacas, estaban organizadas nunha planta elíptica truncada só no escenario, 
aínda hoxe en parte mantida, e para atender ás mellores condicións acústicas e visuais. 
Na súa distribución primitiva, tamén incluía na platea un pequeno espazo para especta-
dores de pé. O seu aforo total oscilaba entre os 650 e os 700 espectadores, un número que 
Sánchez García (1997, 250) consideraba excesivo tendo en conta o estreito que resultaba 
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o solar en que se edificaba. O feito de que na actualidade o aforo sexa de 434 tamén é un 
indicador que apunta moi claramente ó mesmo. Polos datos que atopamos en La Joven 
Galicia con referencia ó recadado nas funcións benéficas para os soldados de África de 
1860, puidemos contabilizar por volta das mil entradas na primeira función e máis de 
setecentas na segunda, a de Rosalía. En todo caso, o Teatro Principal de Santiago foi con-
siderado xa naquel tempo, pola súa arquitectura e a súa decoración interior da sala, un 
teatro fermoso e moi de xeito.

Era a Semana Santa, segundo cremos, o momento concreto da viaxe a Compostela 
do matrimonio mindoniense, un tempo de teatro no que se estreaban pezas. La Joven 
Galicia convida ós seus lectores de abril de 1860 a acudiren ó teatro nesas datas:

  
Se halla ya en esta ciudad una compañia dramática, procedente de Ferrol, que va á actuar en 
este teatro en la temporada que empezará en las próximas pascuas. Deseamos que el público 
corresponda á sus deseos y acoja sus trabajos con benevolencia.

 
Grazas ó suplemento Semana Santa en Santiago de El Diario de 1865, podemos 

saber a carteleira que tería ó seu dispor unha espectadora coma María del Carmen Edu-
viges Santiso Cora, muller de Francisco Villaamil, no caso de que a carta de Rosalía se 
situase cronoloxicamente nestas datas. A publicación, a cargo de Félix Moreno Astray, 
coma outras deste tempo en Compostela, comenta as actividades relixiosas e cívicas para 
conmemorar a Semana Santa, entre as que destaca o teatro. Grazas a ela sabemos tamén 
que hai un novo liceo con actividades culturais, como é o Liceo de Artesanos, que inau-
gura a súa actividade teatral o Domingo de Resurrección con Una nave sin piloto. O luns 
de Pascua os alumnos do colexio de Federico Fernández Calvete representaron Cenar a 
tambor batiente, Acertar por carambola e El diablo cojuelo e tamén o alumnado de pri-
meira e segunda ensinanza do Colexio de Román Torres, que realizaron a súa función e 
declamaron varios poemas. Como pode observarse, había importante actividade teatral 
en Compostela arredor da Semana Santa, pero toda a aquí descrita é a cargo de afeccio-
nados e escolares, e a destes desenvolta maiormente en salóns adaptados que despois de 
ofreceren teatro, música e declamación axiña son arranxados para un baile.

“No voy nunca al teatro”. Pode chama-la atención que Rosalía afirme tan categorica-
mente que nunca vai ó teatro cando fora actriz e autora de polo menos unha peza dramá-
tica de título Romana, xa rematada nestes anos se seguimos o Diccionario de escritores 
gallegos de Murguía (1862, 149). Os camiños da investigación biográfica sobre a relación 
de Rosalía co teatro desde o Liceo de la Juventud, abertos de xeito pioneiro por Bouza 
Brey e logo continuados fecundamente por Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda, demostraron 
a intensa vinculación da nosa autora coa arte dramática. Sabíase por fontes orais, reco-
llidas por González Besada (1916, 36 e n. 27) ou Carré Aldao (1927, 53-54), que Rosalía 
participara das actividades teatrais do Liceo de la Juventud e mesmo fora actriz de éxito, 
para o que se aducía a súa interpretación do papel protagonista de Rosmunda (1839) de 
Gil y Zárate. Bouza Brey (1955) documenta que Rosalía nos anos 1855 e 1856 vive con 
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súa nai onde tiña a súa sede o Liceo de la Juventud, no ex-convento de San Agustín, en 
dependencias dos monxes que despois da Desamortización se lle alugaban ós particula-
res, algo que facilitaría non só a súa participación xeral nas actividades do Liceo, senón 
que principalmente as do xénero dramático. Posteriormente Victoria Álvarez (2000) do-
cumenta a presenza de Rosalía de Castro en seis obras teatrais do Liceo, maiormente 
comedias, con diferentes papeis, incluído o protagonista. Ela formaba parte da Sección 
de Declamación e era unha das actrices máis destacadas. Todo o anterior tivo importan-
tes repercusións na configuración que temos tanto da imaxe da moza Rosalía, como da 
dimensión teatral e da importante literatura dialóxica da escritora. Desde Bouza Brey e 
antes xa se interpretaba a viaxe a Madrid coma unha viaxe, polo menos en parte, inducida 
pola actividade e a formación teatral da nosa autora, algo que a levaría tamén á creación 
dramática, como demostraría a peza Romana, hoxe perdida, e que Victoria Álvarez vin-
cula ó proverbio dramático estilo Feuillet. E á volta de Madrid, en 1860, aínda Rosalía foi 
en Compostela reclamada como actriz para unha función a beneficio dos soldados feri-
dos na Guerra de África (Victoriano García Martí, 1947; Borobó, 1961; Carballo Calero, 
1973). O 31 de xaneiro dese ano de 1860, na segunda das funcións, Rosalía volveu ser 
aclamada polo seu talento na interpretación dramática, como certifica La joven Galicia 
no seu número do 5 de febreiro ó face-la crónica da velada. 

Daquela, como entender ou interpretar ese “no voy nunca al teatro”? A propia Vic-
toria Álvarez Ruiz de Ojeda (2000, 38) aventuraba esta posibilidade despois da actuación 
coñecida de 1860: “Despois desta data, é improbable que Rosalía volvese a un teatro, 
nin sequera como espectadora”. Para argumentalo aduce un texto de Murguía, ó que lle 
atribúe un claro condicionamento: “Teñamos en conta que ó marido da escritora non lle 
interesaba o teatro e non pisou unha sala despois da súa etapa xuvenil en Madrid”. E aí 
cítase a carta de Murguía a Antonio Rey Soto de 1918 (Álvarez de Ojeda 2000, 38): 

 
Yo no fui nunca, ni soy, aficionado a las representaciones escénicas, ni por lo tanto me creo 
apto para juzgar debidamente de su importancia y valor literario. Puedo además asegurarle 
que pasa de cincuenta años ¡medio siglo! que no traspaso las puertas de ningún teatro, a no 
ser el del Real de Madrid, por esencia, como V. sabe, lírico, y por lo tanto sin valor para el caso.

O capítulo de “Ignotus” de Los precursores (1885), publicado moito antes por Mur-
guía como “Un artista” en El Album del Miño (1858), que acaba falando de música e fame 
na Compostela de 1853, nace a partir da asistencia ó teatro dunha parella detrás da cal 
están sen dúbida os nosos autores mozos no Madrid de 1857 e 1858. Os dous están fas-
cinados por Dalila (1857), de Octave Feuillet, “drama, al que conocíamos de antemano, 
yo por el Proverbio, tu por lo que de él te había hablado” (Murguía 1885, 262). De feito, 
Rosalía subtitula Romana, a súa peza teatral perdida, como Proverbio, en relación ó mes-
mo subxénero dramático. 

Non cremos que Rosalía deixase de ir ó teatro inducida por Murguía, como deduce e 
apunta María Victoria Álvarez. O que nos parece moito máis probable é que nin a Rosalía 
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nin a Murguía lle interesase o teatro que se representaba en Compostela, ese mesmo no 
que ela chega a participar como actriz en 1860 e antes na Sección de Declamación do 
Liceo de la Juventud. 

Unha lectura máis demorada da primeira época de La Joven Galicia, que vai de xa-
neiro a xuño de 1860 e que agora é accesible grazas á edición facsímile desta publicación 
compostelá dirixida por Margarita Santos Zas (2002), permítenos puntualizar algún dos 
detalles expostos en estudos anteriores e tamén os que achega Ruiz de Ojeda (2000), que 
probablemente non puido acceder á colección completa dos números da revista. Efec-
tivamente, La joven Galicia era periódico dominical subtitulado Revista de instrucción 
pública, ciencias, literatura y bellas artes, vinculado ó mundo universitario e dirixido 
polo catalán José Planellas Giralt. Recolleu algunha publicación de Pondal, de Luís Rodrí-
guez Seoane e outros, aínda que nunca en galego, e polemizou con El Miño sobre arte, a 
consecuencia do cal reproduciu un artigo de Murguía a instancias deste. La Joven Galicia 
participa, practicamente desde que sae á rúa o primeiro de xaneiro de 1860, do entu-
siasmo patriótico español que provoca a Guerra de África, celebra a tomada de Tetuán 
e dá lóxica conta das funcións teatrais que se celebran a beneficio dos soldados españois 
feridos da guerra. No número do 17 de xaneiro, na “Crónica” asinada por El Estudiante e 
no ton desenfadado xeral e ás veces satírico que teñen este tipo de textos procedentes da 
pluma de José Domínguez Izquierdo, igual cós asinados por O Morcego, encontramos, 
nos termos que o tema merecía e antes de falar do camiño de ferro a Padrón, o anuncio 
da función benéfica, 

que, si grandes é inesperados obstáculos no se presentan, se llevará á efecto, en beneficio de 
los heridos que resulten en nuestro valiente ejército espedicionario, y que tan acreedores se 
hacen á nuestro reconocimiento, escribiendo con su sangre brillantes páginas para nuestra 
historia nacional.

Indícase un pouco máis adiante:

Los estudiantes, llenos del entusiasmo propio de los pocos años y firmes en su propósito 
de llevar adelante un pensamiento tan noble, están haciendo esfuerzos heróicos, felizmen-
te coronados ya, con tener organizada una variada función, con probabilidades de poderla 
anunciar para el día 23 del corriente, gracias á la amabilidad de algunas, muy pocas, Señoritas 
de la poblacion, á las que nunca se podrá pagar que se hayan prestado á contribuir á un tan 
filantrópico objeto.

Efectivamente, como Victoria Álvarez (2000, 33) dixera, “a Compostela do século 
XIX non recibiría como algo desexable que unha rapaza formase parte dun grupo teatral”, 
así que tanto Josefa Fernández Guerra de Otero, na primeira das funcións, coma Rosalía 
Castro de Murguía na segunda, foron aclamadas polo público e colmadas de presentes. 
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As dúas funcións foron organizadas polo “cuerpo escolar” e con efecto a primeira delas 
tivo lugar o luns 23 de xaneiro e a segunda o 31 de xaneiro. Coa crónica das dúas funcións 
acompáñase o detalle de ingresos recadados coa venda de entradas e mailas doazóns. A 
primeira foi máis concorrida e xuntáronse 5.900 reais, mentres que na segunda 4.500. 
Nas crónicas faise descrición dos enfeites para a ocasión que vestían o teatro. Este é o 
caso da primeira función (La Joven Galicia, 29.01.1860, 39):

Una magnífica greca de mirtos entretegidos con frescas camelias rodeaba los palcos principa-
les, en que estaban escritos con doradas letras los nombres de los ilustres generales de nuestro 
valiente ejército. A la entrada del foro lucían las banderas españolas, entre las cuales se leían 
los memorables nombres de nuestra historia moderna: Castillejos, Serrallo, y en la puerta del 
teatro, en su hermoso tarnsparente [sic] se leia:

Al valiente ejército de África
El cuerpo escolar santiagués.

Despois da función tamén se fala de lectura de poemas e cantos de himnos que re-
matan con vítores e vivas. Este era o ambiente. Tamén se fai especial gabanza das dúas 
actrices, como se dixo, singularmente no caso de Josefa Fernández Guerra de Otero,

que haciéndose superior á necias preocupaciones, y comprendiendo su noble corazón lo lau-
dable del fin que los escolares se proponían, ha dado una prueba de su laudable talento artís-
tico desempeñando en Traidor, inconfeso y mártir el dif ícil papel de Aura, con su inimitable 
maestría, haciéndose así acreedora á la gratitud eterna de todos los escolares y de todos los 
corazones generosos.
Aplaudida varias veces con entusiasmo, fue por fin llamada al foro, donde le arrojaron palo-
mas, varias coronas y se leyeron dos poesías, la una del señor Mosquera Montes y la otra de 
mi mejor amigo y compañero de esta redacción D. Guillermo Alonso.

Asina a crónica O Morcego, que é o propio Guillermo Alonso, quen anuncia a fun-
ción do seguinte martes, na que intervén como actriz Rosalía de Castro. A crónica desta 
segunda función, que foi dada a coñecer por Borobó (1961), aparece en La Joven Galicia 
do 5 de febreiro, de novo asinada por O Morcego:

La autora de la “Hija del mar”, la notable escritora gallega, ha dado en la noche del martes 
una cumplida prueba de su talento artístico, que el público ha sabido apreciar con repetidos 
aplausos, llamándola al final al foro, a donde se le arrojaron palomas, coronas, y se leyeron un 
bellísimo soneto del joven señor Paz y una composición del Sr. Seijas, que fue unanimemente 
aplaudida. 

Leyéronse también otra notable composición del señor Castro Pita, que se repartió im-
presa, y otra del Sr. Alonso.
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Conservamos o soneto impreso, que descubrira García Martí (1977), aínda que 
errando na data, e o programa da función, publicado por Carballo Calero (1973), quen lle 
atribúe o soneto a Paz Novoa, o futuro defensor de Curros Enríquez na primeira instan-
cia (1880), e publica copia dos dous documentos. Temos que engadir, aínda que só sexa 
unha curiosidade, que esta crónica complétase co cómputo de ingresos e agradecemen-
tos. Neste último capítulo aparece Juan Palmeiro, pai de Manuel Palmeiro, a quen se lle 
atribúe a autoría do derradeiro retrato de Rosalía en que aparece coa familia na horta da 
Casa da Matanza.

Aquí cómpre advertir que polo programa sabemos que nesta función se represen-
taron Antonio de Leiva de Juan de Ariza e un xoguete cómico titulado Nuevo sistema 
conyugal, do que non consta autor. Antonio de Leiva é un drama histórico en verso de 
1849. Este tipo de teatro, asociado ó romanticismo, foi moi común durante case todo o 
século XIX.  Nuevo sistema conyugal, como reza na portada da súa edición (1855) é unha 
“comedia nueva en un acto arreglada del francés por Antonio Alverá Delgrás”. Tamén 
este tipo de pezas menores e traducidas ou en versión do francés son abundantes neste 
tempo. Trátase, pois, de obras similares ás seis que contaron coa participación de Rosalía 
de Castro na súa etapa xuvenil e que documenta Victoria Álvarez (2000): E. H. de 1850, 
¡¡Vaya un par!! de 1852, Un par de alhajas de 1852, Un dómine como hay pocos de 1849 e 
El preceptor y su mujer de 1850 son comedias de un só acto, menos esta última que é de 
dous, e finalmente La verdad en el espejo de 1851 é unha comedia histórica en verso. Hai 
un detalle non resolto en canto á interpretación de Rosalía de Castro nesta segunda fun-
ción: fixo o papel de Diana en Antonio de Leiva?, o de Enriqueta en Nuevo sistema con-
yugal?, ou os dous? A nota de La Joven Galicia acláranolo no parágrafo correspondente, 
despois das gabanzas recibidas pola actriz e das lecturas dos señores Castro Pita e Alon-
so: “cantose un himno que nos hizo recordar ciertas escenas del “Estreno de un artista” y 
terminó la función con la graciosa comedia en un acto titulada “Nuevo sistema conyugal”. 
Queda polo tanto aclarado que Rosalía interpretou o papel de Diana en Antonio de Leiva.

Pero ademais destas dúas aínda hai unha terceira función da que non tiñamos no-
ticia. Foi realizada coa mesma finalidade benéfica e desenvolvida no mesmo teatro, o 
Teatro Principal de Compostela. Trátase da que organiza o Liceo de la Juventud. Efectiva-
mente, a institución á que Rosalía estivera vinculada na súa mocidade e de cuxa Sección 
de Declamación formaba parte, aparece citada en La Joven Galicia en diferentes oca-
sións, xeralmente como entidade organizadora de actos, especialmente de bailes. Pero 
neste caso o Liceo ofrece o perfil que tiña cando Rosalía participaba das súas actividades 
antes de se marchar para Madrid en 1856, catro anos antes. A función do Liceo de la Ju-
ventud, así literalmente, se seguimos a “Crónica. Contestación que da El Estudiante á su 
amigo O Morcego” (como dixemos os dous seudónimos esconden a autoría de Guillermo 
Alonso) publicada no número do 4 de marzo, tivo lugar o sábado 25 de febreiro. Nela 
volve a adornarse o teatro “con gusto y sencillez”, con homenaxes e dedicatorias, aínda 
que o autor se queixa da iluminación. E coma nos casos anteriores non faltan as gabanzas 
da actriz principal:
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La función muy buena, como todas las que nos proporciona esa amable sociedad. Pudimos 
admirar en ella á la Srta. Doña Angustias Luces, que tantas pruebas nos ha dado de las brillan-
tes dotes que posee para la escena, y que vino esa noche a confirmar. (…) 

Pero amigo, lo que nos conmovió a todos profundamente fue el momento tierno y su-
blime en que, llamados los aficcionados á las tablas, se presentó la Sra. de Otero á tributar un 
homenaje de cariño y de admiración á su amable compañera, con una corona en la mano, que 
colocó sobre su frente, pronunciando un corto y expresivo discurso, que siento no recordar 
en esta ocasión, pues no por su brevedad carecía de bellas y elegantes formas, nin faltaba en él 
novedad y erudición. El entusiasmo del público en este momento no conoció límites y tuvie-
ron ambas damas una ovación completa. 

A actriz Angustias Luces, como nos indica Victoria Álvarez (2000), fora compañeira 
de Rosalía no Liceo de la Juventud. Ambas coincidiron, polo menos, na representación de 
dúas comedias: Un dómine como hai pocos (Angustias como Rosita e Rosalía como Julia 
de Mendoza) e El preceptor y su mujer (María e Clara, respectivamente). Viñeron despois 
os naturais poemas á actriz e os himnos. Pero nesta crónica hai outros datos para nós de 
interese, ademais do anterior. Despois de gabar o traballo de Angustias Luces, o cronista 
fala tamén de outros actores do reparto (non cita o título da obra representada) e di: 

Don Ricardo Taboada como siempre, inimitable, y sacando inmenso partido de su papel. Lo 
mismo hicieron los demas Señores que tomaron parte en la representacion. En la pieza estu-
vieron en su lugar la Srta. Doña María Carderelle y los ya mencionados.

Ricardo Taboada e Rosalía de Castro coincidiran na representación de Un par de 
alhajas de Enrique de Cisneros: el como Isidoro e ela como dona Petra,  probablemente 
caracterizada como “a vella” que segundo Carré Aldao (1927, 54) entusiasmou o públi-
co. Pero ademais estaba no cadro de actores desa obra, e polo tanto tamén da Sección 
de Declamación do Liceo de la Juventud, a mesma na que estivera Rosalía de Castro na 
súa etapa compostelá anterior a 1856, unha moza, a “Srta. María Carderelle”, que non 
pode ser outra ca María Cardarelly, que ás veces figura tamén como Carderelly. Como se 
sabe, esta moza nada en Zaragoza e que tiña en febreiro de 1860 mal 15 anos, foi unha 
fotógrafa, aínda que fugaz, de forte impacto na Compostela do seu tempo e na Galicia 
contemporánea. A súa figura e a súa obra, estudadas por Carlos Castelao (2018, 106-11), 
son de especial interese por dous motivos: foi a primeira fotógrafa muller que coñecemos 
en Galicia e foi fotógrafa de Rosalía de Castro, da que nos deixou dúas imaxes da mesma 
sesión, unha delas descuberta en 2013 e ambas situadas por Carlos Castelao arredor de 
1865. Se o vínculo establecido entre elas até o día de hoxe era o da fotograf ía, agora sa-
bemos tamén que tiñan outro e anterior, que as unía o teatro e maila común pertenza ó 
Liceo de la Juventud.

Pero se combinamos esta crónica da función do Liceo do 25 de febreiro coas an-
teriores, responsabilidade do “cuerpo escolar”, celebradas o 23 e o 31 de xaneiro, po-
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deremos observar ata que punto hai coincidencias. E non só as derivadas do formato 
e do obxectivo benéfico. Josefa Fernández Guerra de Otero, protagonista da primeira 
función, como lembramos, rendeulle cariño e admiración a Angustias Luces “su amable 
compañera”, na terceira. Tamén o 23 de xaneiro se comentaba a actuación dos actores 
de reparto:

Los Sres. Costoya, Enriquez, Tojo, Buceta, Pereira y demás que tomaron parte en la funcion 
estuvieron tambien á la altura de sus papeles y de su reputación artística. Nada, absolutamen-
te nada, se echó de menos; hasta el jóven Sr. Carames, que por primera vez salió á las tablas y 
desempeño el papel de Alguacil, estuvo oportunísimo.

Terminada la funcion leyó el Sr. Jaspe una brillante composicion á España, del joven 
poeta gallego Sr. Paz. (…) El alumno D. José Antonio Seijas recitó tambien otra entusiasta que 
arrancó unánimes aplausos.

Cantóse despues un himno, música del jóven escolar D. Gerardo Neyra y letra de D. 
Ramón Mosquera, que el público ha sabido apreciar haciendo que se repitiese y contestando 
con entusiastas vítores y vivas. Los Srs. D. Marcelino Soto y D. Felipe Neri que cantaron las 
estrofas, supieron interpretar perfectamente el pensamiento del autor.

Se temos en conta os nomes de actores e actrices que María Victoria Álvarez (2000) 
documenta, podemos entender ata que punto as coincidencias existentes entre o período 
anterior a 1856 e estas tres funcións de 1860 son relevantes para supor que as actividades 
do Liceo de la Juventud continuaban, como continuaban as representacións do seu cadro 
de actores e actrices. Na súa función de febreiro de 1860 alí os estaban, polo menos, An-
gustias Luces e Ricardo Taboada, que traballaran conxuntamente con Rosalía e seguían 
no Liceo. Pero tamén é de interese observar como se entretecían os papeis entre o Liceo 
de la Juventud e o  “cuerpo de escolares”, non só polo perfil das funcións que organiza-
ban, o teatro no que tiñan lugar e o común obxectivo benéfico. Costoya e Mosquera, que 
participan na primeira función organizada por este “cuerpo”, están documentados como 
actores do Liceo de la Juventud e coincidiron con Rosalía na representación de diferentes 
obras. Varios dos que len poemas ou cantan tamén aparecen entremesturados. E Josefa 
Fernández Guerra de Otero, actriz aclamada na primeira función, muller casada coma 
Rosalía, cumprimenta a unha moza na terceira, Angustias Luces. 

Concluímos polo tanto que en 1860 o Liceo de la Juventud aínda estaba activo e que 
as súas actividades dramáticas xeradas arredor das funcións organizadas en Compostela, 
entremesturábanse como é lóxico coas do “cuerpo escolar”, pois estudantes eran moitos 
dos seus membros. Todo isto non fai máis que facernos deducir que a participación de 
Rosalía de Castro na función do 31 de xaneiro de 1860 estivo condicionada pola súa 
relación cos membros da Sección de Declamación, algúns deles aínda activos e cos que 
coincidiu, con seguridade, durante a súa representación de Diana en Antonio de Leiva, 
aínda que nolo silencie o cronista de La Joven Galicia, moito máis xeneroso coas outras 
funcións desde o punto de vista informativo. Agora podemos asegurar que si que é lícito 
imaxinar, como quería Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda (2000, 38) ó final do seu artigo, 
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que entre o público que a aplaudiu na súa derradeira intervención como actriz estaban os 
seus antigos compañeiros do Liceo de la Juventud. Non só os seus antigos compañeiros 
estaban entre o público, agora podemos asegurar que tamén a acompañaron no escena-
rio. Rosalía volvía ós seus anos do Liceo. Tampouco pasara moito tempo: marchara con 
19 acabados de cumprir e facía 23 anos semanas despois da representación.

Parece que o fervor do cronista non é o mesmo en cada unha das funcións nin 
con cada unha das actrices principais. Josefa Fernández Guerra de Otero e de Angustias 
Luces están magnificadas polo seu encontro no escenario durante a terceira función. A 
función de Rosalía Castro de Murguía ten menos público e carece da descrición que te-
ñen as outras dúas. Non se nos di nada dos seus compañeiros de reparto. Iso si, valórase 
o talento da actriz e tamén o feito de que sexa “notable escritora gallega”, cando levaba 
publicados La flor, “Lieders” e La hija del mar. 

“No voy nunca al tatro”. Non asistiu Rosalía, ou o cronista non deixou constancia 
dese feito, á función propia do Liceo de la Juventud, á que si asistiu, e con protagonismo 
mediático, outra actriz recoñecida e casada coma ela, Josefa Fernández Guerra de Otero, 
e probablemente tamén algún tempo pertencente ó Liceo. Xuntas desafiaran as “necias 
preocupaciones” contra as mulleres, e casadas, que se atrevían a facer teatro. Pero men-
tres a Sra. de Guerra subiu ó escenario a coroar unha moza máis nova e do Liceo, como 
era Angustias Luces, Rosalía preferiu non ir ó teatro a unha función protagonizada por 
unha compañeira da Sección de Declamación do Liceo coa que cadrara sobre as táboas 
na representación de varias obras. 

Entendemos que non fose nesa ocasión nin en xeral se prodigase quer no teatro 
quer na vida social compostelá. Rosalía ía ó teatro en Madrid, e especialmente ó teatro 
lírico, como tamén ía Murguía. Temos constancia implícita da asistencia á representa-
ción de Dalila (1857) de Octave Feuillet e nas crónicas xornalísticas da época circulou a 
presenza de Rosalía na estrea de La forza del destino de Verdi o 21 de febreiro de 1863 no 
Teatro Real de Madrid. Pero non cremos que fosen do seu gusto nin o ambiente nin as 
obras representadas en Compostela neses anos, mesmo aquelas nas que participou como 
actriz. A carteleira teatral de Santiago (como a de outras cidades de Galicia) era pobre, 
con abundancia de funcións benéficas realizadas por compañías de afeccionados e outro 
tipo de espectáculos, bailes, zarzuelas... Continuaba tendo naquel tempo tamén certa 
presenza o drama histórico en verso, coma o Rosmunda ou o Antonio de Leiva, ou Trai-
dor, inconfeso y mártir (1849) de José Zorrilla que interpretara a súa compañeira Josefa 
Fernández Guerra. Na Coruña estréase en febreiro de 1866 María Pita, de José Domingo  
Barberá e en Pontevedra, en abril dese mesmo ano, Payo Gómez Charino de Emilio Álva-
rez Giménez. Pero sobre todo estaban tendo éxito de público as pezas breves, cómicas ou 
satíricas, de un só acto e “arranxadas” do francés, como Nuevo sistema conyugal. Iso si, 
ás veces tamén había un repertorio de outra índole. O mércores 29 de febreiro de 1860, 
poucos días despois de que o Liceo de la Juventud fixese a súa función benéfica, chega 
a Compostela outro tipo de teatro, segundo sabemos por La Joven Galicia e a crónica 
consabida, neste caso de El Estudiante:
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El miércoles hemos tenido la ventura de admirar á la eminente trágica Adelaida Ristory. El 
teatro completamente lleno; pero falto de una cosa... de luz (...). Nada te digo de su mérito, 
porque no es propio de este lugar, ni me creo competente para formar un juicio sobre él; ha-
blen por mi las principales poblaciones de Europa y su gloria alcanzada.

Alto teatro, pero en condicións precarias, non só de iluminación:

Siento muy de veras que no ponga en escena la Isabel de Inglaterra en que tanto, segun dicen, 
luce su talento; pero el no tener aquí los trajes se lo impide, y no puede acceder á representarlo 
con los que de alquiler tiene D. Guillermo, porque no se prestan a la propiedad y al carácter 
que ella sabe imprimir á semejante papel.

Por outro lado, aínda cómpre ter en conta que en Compostela, tanto Manuel Mur-
guía coma Rosalía de Castro, fixeron pouca vida social. Consta en varios lugares e de 
distinta forma certa aversión por esta cidade levítica. Nunha das súas cartas a Murguía, 
no seu retorno de Madrid, o 16 de decembro de 1861, dille ó chegar a Compostela: “Por 
ahora me encuentro aquí en extremo descontenta. Santiago no es ciudad; es un sepulcro”. 
E esta idea está presente na obra rosaliana posterior. Así comeza o artigo “Padrón y las 
inundaciones” (Castro 1881, 63): “Huyendo al eterno clamoreo de las campanas de Com-
postela, cuyos ecos, mezclados á los bramidos de las tempestades invernales, parecen 
perseguir con saña los ánimos entristecidos”.  A propósito de El primer loco (1881) dinos 
Fernando Cabo Aseguinolaza (2016, 234) que Conxo é unha contrafigura de Compostela 
fronte ó “silencio desmovilizador, burgués y ensimismado de la ciudad de Santiago”. En 
1884, con En las orillas del Sar, aínda Rosalía de Castro volve sobre o tema no itinerario 
que a levará deica a Santa Escolástica (Castro 2019, 273): “¡Cementerio de vivos!”.

Aquel xaneiro de 1860 era tempo de aceso patriotismo español. Uns meses antes, 
en Vigo, co inicio da Guerra de África e Murguía á fronte de El Miño, se lle facemos caso 
a unha testemuña, Pascual Ruiz y Enríquez, que nolo conta moito tempo despois e con 
Rosalía xa morta, a nosa autora empuñaba a pluma, de súpeto e posuída, para redactar un 
texto poético supostamente patriótico por causa da arribada a porto do vapor Rita, o 6 de 
novembro de 1859, destinado a levar tropas para a guerra: “durante los minutos que duró 
la tarea de escribir aquellos versos, Rosalía se había casi transfigurado, su sangre fluía viva 
y potente al rostro y su mano corría sobre el papel con un entusiasmo febril” (Barreiro 
2012, 218). O ardor literario é o da testemuña, sen dúbida.

E ben, aquela muller de aínda 22 anos, recentemente casada e nai dunha pícara de 
nove meses, deixaba a casa da Rúa do Vilar, a nena, a nai e maila madriña e, poida que 
acompañada de Murguía ou poida que soa na noite sen fin, cruzaba pola canella de En-
trerrúas para a Nova e camiñaba ó abrigo dos soportais deica o Teatro Principal. Tiña 
que volver ós escenarios. Así llo pediran varios dos seus compañeiros da Sección de 
Declamación. Non ía subir ó pequeno teatriño do salón do Liceo de la Juventud, aquel 
que acabou os seus anos co século XIX. Ía pisa-las táboas dun gran teatro, pero ía estar 
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rodeada na representación, no proscenio e mais no foro, de varios dos seus compañei-
ros. Outros estarían entre o público. Volvía ó teatro, ó Teatro Principal agora enfeitado 
para unha ocasión especial, benéfica pero especial, con nomes castrenses, combatentes 
ramos, bandeiras españolas. Entendemos que Rosalía accedese a acompañar o Liceo de 
la Juventud e o “cuerpo escolar” para participar como actriz protagonista. Ía facer de 
Diana no Antonio de Leiva. No drama histórico en verso e tres actos de Juan de Ariza 
que canta a este grande de España tería que declamar, pomos por caso, estes versos do 
longo prólogo:

Enjugaré tu sudor 
cuando dejes el arado, 
y sobre el rostro tostado 
dará un ósculo mi amor. 
Recibiré, de tu mano, 
arrodillada el racimo 
sabroso, dorado, opimo, 
y el rubio y fecundo grano. 
Para premiar tu faena 
y tus fuerzas restaurar, 
sazonaré en el hogar 
limpia y nutritiva cena. 
Y sobre el blanco mantel, 
al lado del pan moreno, 
verás oloroso y lleno 
un jarro de moscatel. 
Mas no pienses que á mi atan 
faltarán flores hermosas; 
el vino pondré entre rosas 
y entre azucenas el pan. 
Y asi un dia, y otro dia, 
á nuestros castos amores 
cadenas darán las flores 
y las aves armonía.    

Escaseaban as mulleres dispostas e capacitadas para facelo. Agora ben, tamén enten-
demos que non se prodigase nestas funcións. Se no tempo en que cremos nós que debe 
situarse esta carta Rosalía andaba ben atafegada con “Las literatas. Carta a Eduarda”, “El 
cadiceño”, Ruínas e El caballero de las botas azules, a primeiros de 1860 Rosalía estaba 
traballando con seguridade en Flavio (1861) e tamén se estaba preparando para darlle 
un golpe de temón á nosa historia contemporánea con Cantares gallegos (1863), do que 
publicará as primicias que recollen El Museo Universal (1861) e El Álbum de Caridad 
(1862). Non podía nesa noite de inverno bulirlle na cabeza aínda unha réplica rabuda a 
“La gaita gallega” de Ventura Ruiz Aguilera, porque o poema que o salmantino lle dedica-
rá a Murguía aínda non vai estar publicado até novembro dese mesmo ano. Pero seguro 
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que xa tiña en mentes a meniña gaiteira e a súa alborada de gloria, a Vidal, ós segadores, 
á costureira... Personaxes que non viñan no teatro da época. Personaxes, decorado e diá-
logos para unha función moi distinta.

“Sombrero o mantilla”?
Na carta que lle escribe Villaamil a Murguía había unha pregunta fundamental á 

que quere responder Rosalía neste texto. A cuestión sobre o uso do sombreiro ou da 
mantilla no teatro. Non é cuestión menor. Non se trata en todo caso dunha cuestión 
de moda e máis concretamente de moda feminina. Mantilla e sombreiro conviviron 
en controversia ó longo do XIX en España, significándose como prendas que levaban 
aparellada unha posición ideolóxica, uns valores e unhas convencións moi marcadas 
que reflectían ó seu xeito algunhas das tensións políticas e sociais da época. A literatura 
e a prensa do XIX ofrecen unha abondosa presenza desta controversia. Desde finais xa 
do XVIII a mantilla estendeu o seu uso e a súa simboloxía: pasou de ser unha prenda 
popular e de majas a unha prenda aristocrática e de elites ó tempo que, especialmen-
te coa denominada Guerra de Independencia, adquiriu algo así como a condición de 
emblema para o nacionalismo español máis tradicionalista, posición que o transcurso 
do século non fixo máis que acentuar. Da outra banda estaba o sombreiro, parisiense e 
liberal, asociado á apertura e á renovación: á modernidade. Algúns apuntes desta con-
troversia e tamén algunhas das súas implicacións literarias poden seguirse no estudo de 
Inés Corujo Martín (2017), quen apunta especialmente os artigos de Larra en defensa 
do sombreiro a propósito da prensa romántica española (1830-1850) e logo repara nas 
novelas realistas de Pardo Bazán e Pérez Galdós, dunha cronoloxía posterior á carta 
que hoxe nos ocupa, máis proclives á mantilla. Tiveron certo impacto artigos coma “La 
mantilla se va” (31.03.1888) ou a súa variación “¿Volverá la mantilla...?” (21.12.1892) de 
Enrique Sepúlveda, feitos desde o exabrupto, a intransixencia e o varonil españolismo 
(Sepúlveda 1892):

La mantilla fué, pues, desde el primer momento gala del amor y del recato, que influyó en el 
destino de la patria, dando á los varones iberos el arrojo indomable de que han hecho gala, 
siempre que el extranjero, atraído por el misterio de los velos, ha pretendido mirar de cerca 
el rostro encantador de nuestras mujeres. (...) Abajo, pues, los cubiletes de la fashión cursi, y 
vivan las mantillas.

Pardo Bazán, que defendera a mantilla, apostilou as posicións tan vehementes de 
Sepúlveda con “Mantillas y sombreros” (1892), onde mostra agora unha posición máis 
ecléctica para dirimir o litixio. E aí aparece a conveniencia de un toucado ou outro se-
gundo os contextos, algo que para o que aquí estamos comentando nos parece de interese 
(Pardo Bazán 1892, 91-93):
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Nos es que yo haya mudado de parecer: sigo sosteniendo que un tocado tan bonito, tan arioso, 
tan nuestro como la mantilla, merece restaurarse (con ciertas restricciones). En la iglesia está 
indicada la mantilla. En las salidas de mañana también, a no ser cuando hace frío y se llevan 
abrigos altos de cuello; con esos la mantilla es incolocable. En primavera y verano, -excepto 
en el campo y las playas-, sería feliz novedad usar mantilla; permitiría llevar flores en la ca-
beza –poética y encantadora costumbre de nuestras provincias meridionales que va perdién-
dose ya– y completaría y realzaría con su negro marco los trajes claros, á veces demasiado 
vistosos. Para el teatro, yo obligaría á llevar mantilla á toda señora que no quisiese ir con la 
cabeza descubierta, pues no sé en virtud de qué abuso al espectador que paga su localidad ha 
de imponérsele la perspectiva de un tejadillo de fieltro ó paja, en vez de la función que tiene 
derecho á ver. O en pelo ó mantilla. Creo que ya se han tomado medidas contra los biombos y 
canoas que molestan en el teatro, y en algún sitio se ha impuesto la capota. Pero si las capotas 
se hacen muy anchas ó muy empingorotadas, estorban lo mismo que los redondos.

Ello es que las mujeres non han de ir sólo á la iglesia, al teatro, á paseo en verano y á 
tiendas de mañanita; y el mérito del sombrero consiste en adaptarse á otros múltiples aspectos 
–más numerosos cada vez– de la vida femenil.

No teatro a escritora coruñesa teno claro á altura de 1892: ou en pelo ou en mantilla. 
Pero as súas palabras apuntan outra polémica máis, tamén de longa controversia: o uso 
de toucados, especialmente sombreiros, nas funcións teatrais. Por outro lado, a propia 
condesa deixounos imaxes nas que ela mesma se toucaba con mantilla. Son ben coñeci-
dos neste sentido o retrato ó óleo de Gustav Wertheimer de 1887 e a fotograf ía que se lle 
fixo con 16 anos, en 1867, e que despois súa nai, Amalia de la Rúa, pasou a óleo en 1875.

Por volta de 1865 ou 1866 Rosalía de Castro non opina sobre a controversia. Descri-
be os costumes, aínda que ela nunca vai ó teatro, e quítalle ferro ó tema: “en esta pobla-
cion se estila mas ir a cuerpo que con sombrero o mantilla, ya sea a palco o luneta aun 
cuando en una forastera todo esta admitido”. Na súa literatura os toucados son bastante 
irrelevantes. Os sombreiros aparecen de forma dispersa e pouco significativa e asociados 
ós homes, coma os de palla que portan os mariñeiros en La hija del mar (1859). Pola 
súa banda, a mantilla é unha prenda moi rara. Aparece en Cantares gallegos (1863), no 
poema de “Nosa señora da Barca”, falando das de Muros (Rosalía de Castro 2013, 151):

elas de negro se visten,
delgadiñas e lixeiras,
refaixo e mantelo negro,
zapato e media de seda,
negra chaqueta de raso,
mantilla da mesma peza

E só volve aparecer no artigo “El Domingo de Ramos” (1881), ó falar das mozas que 
non poden levar palma na procesión por “desventura conocida” ou por “pobres y olvida-
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das”. Están condenadas ó estigma da ponla de oliveira ou da mantilla (Rosalía de Castro 
1881, 159):

La que en vez de palma, le lleva de olivo, se oculta cuanto puede en la sombra; procura con-
fundirse entre viejas, casadas y pecadoras aun cuando ella no lo sea, é inclinando sobre el 
contristado rostro ya el pañuelo de colores, ya la negra mantilla, permanece meditabunda, 
como la Margarita del Fausto, entre sus compañeras, porque la vergüenza la tiene sobrecogi-
da, y hállase tan tímida y desairada, como si en concurrida romería fuese ella la única a quien 
ninguno hubiese invitado a bailar.

Por outro lado, non coñecemos ningunha imaxe con sombreiro nin con mantilla de 
Rosalía de Castro, prenda esta última que nos parecería insólita na nosa autora. Nos dous 
retratos de María Cardarelly, aquela actriz do Liceo de la Juventud que como Rosalía de 
Castro participou nas funcións benéficas a primeiros de 1860 e primeira fotógrafa de Ga-
licia coñecida, retratos que Carlos Iglesias Castelao (2018, 110) sitúa sobre 1865, Rosalía 
deixa ver, especialmente na que descubrimos en Vigo no 2013 (Angueira 2013), un reco-
llido do peiteado cunha rediña adornada de abelorios ou perlas. Moi pouco posteriores 
teñen que ser tamén os dous retratos de Louis Encausse (de 1866 ou 1867), ós que Carlos 
Iglesias Castelao (2018, 13-131) lles puxo localización e autoría certas. As dúas lembran 
o peiteado das fotos de María Cardarelly, aínda que agora sen a rede do recollido. A cro-
noloxía destas imaxes é a que nós supomos, aproximada, para esta carta. Rosalía andaba 
daquela nos 28-29 anos. A foto de Sellier, de 1877, preséntanos unha Rosalía moito máis 
madura, de 40 anos. É a única na que lle atopamos un toucado, talvez de plumas de aves-
truz. É esta a imaxe máis “amábel”, podemos dicir, de Rosalía de Castro, a máis coñecida 
e difundida. Como indica Pepe Barro (2014), transmite “a idea dunha muller modesta, 
humilde, toda dozura e amabilidade” e coa inclinación da cabeza configura “unha pose 
que transmite esa idea da muller perfecta para a sociedade patriarcal do século XIX”. Foi 
esta unha imaxe que inspirou ademais moitísimas outras versións. Entre elas cómpre 
destacar polo seu impacto a de Antonio Portela (1902), cuxa autoría e datación descubriu 
Lois Rodríguez (2013). No debuxo en branco e negro Portela fixo o que case todos fixeron 
despois, incluída a versión Andy Warhol de Rei Zentolo, retirarlle a touca. Finalmente, o 
óleo de Isidro Brocos (1880) e o retrato familiar convencionalmente atribuído a Manuel 
Palmeiro (1884), derradeira fotograf ía que temos de Rosalía, volven mostrarnos a imaxe 
máis usual que temos da nosa autora: unha muller que vai en pelo, a corpo, sen touca 
ningunha na cabeza. Era este Manuel fillo de Juan Palmeiro, aquel que colaborara xene-
rosamente tamén na derradeira función teatral de Rosalía.
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