
ESCOITANDO A ROSALÍA:
O prazo de entrega desta tarefa voluntaria remata o 7 de xuño ás 23.55

A través destas actividades de confinamento fostes coñecendo a situación
das  mulleres  escritoras  no  século  XIX e  percorrestes  a  obra  da  autora
fundamental do noso Rexurdimento, Rosalía de Castro.
Hoxe rematamos escoitando algúns dos seus poemas musicados en versións
moi  diferentes,  xa  vedes  que  os  versos  de  Rosalía  dan para  moito...  A
maioría deles tratan dous temas recorrentes na obra da poeta: a muller e a
emigración. Pero ollo, non todos!! 
Se  queredes  consultar  as  letras  lembrade  a  páxina  da  Biblioteca  virtual
galega: http://bvg.udc.es/ 

DAQUELAS QUE CANTAN
UXÍA: https://www.youtube.com/watch?v=vToMPbQkw_0 

• Que quere dicir Rosalía con estes versos?

PRA HABANA!
AMANCIO PRADA: https://www.youtube.com/watch?v=3vd981kRK2I 

• Unha das partes de Follas Novas titúlase: As viúvas dos vivos e as viúvas dos 
mortos. A quen se referirá Rosalía cando fala das viúvas dos vivos? Por que?

A XUSTIZA POLA MAN
AID: https://www.youtube.com/watch?v=H6hikXIl5g4 

• Que nos conta o poema? 
• Que denuncia a voz poética? 
• Cal é a reacción da sociedade?

NEGRA SOMBRA
LUZ CASAL: https://www.youtube.com/watch?v=gdnVZE5I8Os 

• Que pensas que pode ser a negra sombra? Xustifícao

TECÍN SOIA
GUADI GALEGO : https://www.youtube.com/watch?v=bRW8wKF8r90 

• Quen é a voz poética do poema? Cal é o seu estado de ánimo?
• De que versos podemos deducir onde está o seu home?

CASTELLANOS DE CASTILLA
ROSALÍA ft ROSALÍA: https://www.youtube.com/watch?v=8MSpUi7qWTs 

• Que visión nos ofrece Rosalía do trato que lles daban os casteláns aos galegos 
que ían traballar as súas terras?

NEGRO CARAVEL
Sabela: https://www.youtube.com/watch?v=slp6_BxJUSk 

• Cal é o tema do poema?
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ADIOS RIÓS
Astarot: https://www.youtube.com/watch?v=UCk-Judop0I 

• Este poema xa o traballaches noutra actividade. Pero seguro que non coñeces 
esta versión musicada. Escóitaa a ver que che parece...

E XA PARA REMATAR...

•  Que poemas son os que non falan da muller ou a emigración? Que
temas tratan?

• Sabes cal deles formou parte da banda sonora dunha famosa película
de Alejandro Amenábar do ano 2004?

• Cal dos poemas-cancións che gustou máis e por que?

Cando  envíes  as  respostas  non  esquezas  escribires  sempre  o  título  do
poema para poder identificalo. 
Hai  moito tempo ata  o 7 de xuño...  É unha actividade para gozala  con
calma, e por suposto, para aprender!
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