
PESCUDA DE INFORMACIÓN  
 

1. Onde naceu e cando? 
 

 
2. Na súa infancia, onde viviu? 
 

 
3. Pega ou debuxa unha imaxe de Rosalía de Castro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Cando e onde morreu? 
 

 
 
 
5. As súas obras principais en prosa: 
 

 
 
 
 
 
6. Obras principais en verso: 
 

 

 
 
 
 
 
7. Cal foi a primeira obra que se publicou en galego e cando? 
 

 
8. Con que conmemoramos anualmente esta data? 

 

 

9. Le o seguinte poema: 
 

 

Iste vaise i aquel vaise 
e todos, todos se van.  

Galicia, sin homes quedas  

que te poidan traballar.  

 

Tés, en cambio, orfos e orfas  

e campos de soledad,  

e nais que non teñen fillos  

e fillos que non tén pais… 

  



Ilustra o poema de Rosalía e ponlle título 
 
 

  



ADIÓS RÍOS, ADIÓS FONTES 
 

Adiós, ríos; adiós, fontes; 
adiós, regatos pequeños; 
adiós, vista d'os meus ollos, 
non sei cándo nos veremos. 
 
Miña terra, miña terra, 
terra donde m'eu criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei. 
 
Prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento, 
paxariños piadores, 
casiñas d'o meu contento. 
 
Muiño d'os castañares, 
noites craras d'o luar, 
campaniñas timbradoiras 
d'a igrexiña d'o lugar. 
 
Amoriñas d'as silveiras 
que eu lle daba ô meu amor, 
camiñiños antr'o millo, 
¡adiós para sempr'adiós! 
 
¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento! 
¡Deixo a casa onde nascín, 
deixo a aldea que conoço, 
por un mundo que non vin! 
 
Deixo amigos por extraños, 
deixo a veiga pol-o mar; 
deixo, en fin, canto ben quero... 
¡quén puidera non deixar! 
 
Adiós, adiós, que me vou, 
herbiñas d'o camposanto, 
donde meu pai se enterrou, 
herbiñas que biquei tanto, 
terriña que nos criou. 
 
Xa s'oyen lonxe, moi lonxe, 
as campanas d'o pomar; 
para min, ¡ai!, coitadiño, 
nunca máis han de tocar. 
 
Xa s'oyen lonxe, máis lonxe... 
Cada balad'é un delor; 
voume soyo, sin arrimo... 
miña terra, ¡adiós!, ¡adiós! 
 
¡Adiós tamén, queridiña... 
Adiós por sempre quizáis!... 
 
Dígoche este adiós chorando 
desd'a veiriña d'o mar. 
Non m'olvides, queridiña, 
si morro de soidás... 
tantas légoas mar adentro... 
¡Miña casiña!, ¡meu lar! 



 

 

CAMPANAS DE BASTABALES 

 

Campanas de Bastabales, 

cando vos oio tocar, 

mórrome de soidades. 

 

Cando vos oio tocar, 

campaniñas, campaniñas, 

sin querer torno a chorar. 

 

Cando de lonxe vos oio, 

penso que por min chamades 

e das entrañas me doio. 

 

Dóiome de dór ferida, 

que antes tiña vida enteira 

e hoxe teño media vida. 

 

Só media me deixaron 

os que de aló me trouxeron, 

os que de aló me roubaron. 

 

Non me roubaron, traidores, 

¡ai!, uns amores toliños, 

¡ai!, uns toliños amores. 

 

Que os amores xa fuxiron, 

as soidades viñeron... 

De pena me consumiron. 

 

Campanas de Bastabales, 

cando vos oio tocar, 

mórrome de soidades. 


