
IES LOSADA DIÉGUEZ , A ESTRADA
BIBLIOTECA/ENDL/DEPARTAMENTO DE GALEGO



A. En que día, mes e ano naceu Rosalía?
B. Como se titula o seu primeiro poemario, 
que escribe aos 20 anos?



A. Quen eran os seus pais?
B. Que obra de Rosalía marca o 

inicio do Rexurdimento pleno?

Imaxe do pazo de Arretén, onde 
naceu a nai de Rosalía

Imaxe do pazo de Arretén, onde 
naceu a nai de Rosalía

Imaxe da casa de Ortoño, en Ames, 
da familia paterna da autora

Imaxe da casa de Ortoño, en Ames, 
da familia paterna da autora



A. Quen foi o marido da escritora e 
cantos fillos tiveron?

B.  En 1864 a autora publica un conto 
en galego, como se titula?



A. Cal dos fillos de Rosalía pintou o cadro da 
imaxe ?
B. Este poemario, que inclúe textos de temática 
diversa, contén dous poemas que se inclúen na liña 
intimista. Saberías dicir o seu título?



A. En 1854, Rosalía interpreta un papel 
nun drama de Gil y Zárate, no Liceo de 
La Juventud; cal é?
B. En que ano edita Follas novas?



A. De que templo era crego o pai de Rosalía?
B. O poemario Follas novas está estruturado en 5 
seccións; como se chama cada unha?



A. Cantos anos tiña Rosalía cando pasou a vivir en 
Padrón con súa nai?
B. Cal é o seu poemario escrito integramente en 
castelán?



A. En que mes e ano marcha Rosalía a Madrid?
B. Que novela da autora ten como obxectivo  
satirizar a hipocrisía e a ignorancia da sociedade 
madrileña?



A. Rosalía foi soterrada, nun primeiro momento, no cemiterio que ela 
pedira, e máis tarde os seus restos foron trasladados a outro. En cal 
estaba e a cal foi levada?
B. Con motivo do traslado dos seus restos, Curros Enríquez escribe un 
famoso poema titulado “A Rosalía”. Cales son os dous últimos versos 
desta composición? 

“Canto te quixen  nun tempo, 
cemiterio encantador

canto te quixen  e quero, 
eso ben o sabe Dios".

“Canto te quixen  nun tempo, 
cemiterio encantador

canto te quixen  e quero, 
eso ben o sabe Dios".



A. Cantos anos tiña Rosalía de Castro 
cando morreu? 
B. Por que se celebra o Día das Letras 
Galegas un 17 de maio?



BUSCADE A INFORMACIÓN EN:

 A PÁXINA WEB DA FUNDACIÓN ROSALÍA
 A WIKIPEDIA
 OS LIBROS DA BIOGRAFÍA DA AUTORA QUE 

ESTÁN NA BIBLIOTECA
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