
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste vaise i aquél vaise, 

e, todos, todos se van. 

Galicia, sin homes quedas 

que te poidan traballar. 

Tes, en cambio, orfos e orfas 

e campos de soledad, 

e nais que non teñen fillos 

e fillos que non tén pais. 

E tes corazóns que sufren 

longas ausencias mortás, 

viudas de vivos e mortos 

que ninguén consolará. 
 

(Publicado en Follas Novas, en 1880) 24 de febreiro de 2008: 171 aniversario do 

nacemento de Rosalía de Castro 

CEIP “Carlos CasarEs” 



 

NEGRA SOMBRA 

 

Cando penso que te fuches,  

negra sombra que me asombras,  

ó pé dos meus cabezales  

tornas facéndome mofa.  

Cando maxino que es ida,  

no mesmo sol te me amostras,  

i eres a estrela que brila,  

i eres o vento que zoa.  

Si cantan, es ti que cantas,  

si choran, es ti que choras,  

i es o marmurio do río  

i es a noite i es a aurora.  

En todo estás e ti es todo,  

pra min i en min mesma moras,  

nin me abandonarás nunca,  

sombra que sempre me asombras. 

 

(Publicado en Follas Novas en 1880) 

 

 

 

 

 

 

Rosalía de castro naceu en Iria Flavia, Padrón, moi preto de Santiago 

de Compostela, o 24 de febreiro de 1837. 

Foi unha importantísima poeta e novelista que pasou á historia como 

figura central do rexurdimento da literatura galega no século XIX: foi quen de 

escribir en galego nun momento no que non estaba “ben visto” e ademais con 

maestría, tocando temas candentes para o pobo galego. A data de publicación 

dos seu libro “Cantares gallegos” conmemórase cada ano coa celebración do 

Día Das Letras Galegas (cada 17 de maio). 

Morreu o 15 de xullo de 1885, cando só tiña 48 anos, despois de sufrir 

unha terrible enfermidade. Os seus restos mortais están en Santiago, nun 

destacado lugar do Panteón de Galegos Ilustres. A súa obra, perdura para 

sempre entre nós grazas aos libros. 

No 171 cabodano do seu nacemento, queremos renderlle un sinxelo 

homenaxe obsequiando a todas as familias da nosa comunidade escolar con 

dúas das súas poesías. 

 “Negra sombra” converteuse nuha das máis emblemáticas cancións 

da música galega. O músico Xoán Montes adaptoulle unha melodía popular de 

O Incio (comarca lucense). Estreouse no Gran Teatro da Habana no ano 1892 

e desde entón atcualizouse en varias ocasións, as últimas con motivo do 

desastre do Prestige (2002) e da película “Mar adentro” (2004). A versión de 

Carlos Núñez coa voz de Luz Casal é inesquecible. 

 Na outra poesía, “Éste vaise i aquél vaise”  trata un tema tan importante 

e tan de actualidade como a emigración: a desolación que provoca o abandono 

das terras, dos fillos e fillas, das nais, do conxunto dos que quedan. 

Esperamos que lendo este pequeno díptico, disfrutedes brevemente da 

obra dunha das mulleres máis destacadas da histora de Galicia.  

 

 
Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística, 

Equipo de Biblioteca do CEIP Carlos Casares. 

 

La fecha de aparición de Cantares Gallegos se conmemora todos los años 


