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CANTAR DA EMIGRACIÓN.

Este baixe e aquel vaise

e todos, todos se van;

Galicia sen homes quedas

que ten poidan traballar.

Tes en cambio, orfos e orfas,

tes campos de soidade,

e  nais que non teñen fillos,

E fillos que non ten pais.

E tes corazóns que sufren

longas ausencias mortás,

Viúdas de vivos e mortos

que ninguén consolará.

                                                                                          ROSALÍA DE CASTRO.

 Este poema, escrito por Rosalía de Castro, vai sobre a emigración. Nel dise que os
homes marchan e que Galicia queda sen homes. Isto aféctalles ás mulleres que non
teñen ninguén que as console, aos nenos que quedan sen pais e ata ás hortas e ás leiras
que non teñen quen as coide, xa que eran os homes quen as traballaban.



Pra a Habana 

vendéronlle os bois,

vendérolle as vacas,

e a manta da cama.

Vendéronlle o carro

as leiras que tiña,

deixárono soio

coa roupa vestida.

María eu son mozo,

pedir non me é dado,

eu vou polo mundo

para ver de ganalo.

Galicia está pobre,

e Habana me vou…

Adiós, adiós prendas

so meu corazón.

                                                           ROSALÍA DE CASTRO, Follas novas (1880).

 Este poema de Rosalía de Castro pertence ao seu libro Follas Novas (publicado o ano
1880). Trata sobre a emigración, neste caso a emigración a Cuba, que era a onde
emigraban moitas persoas. Rosalía di que a persoa que emigra tivo que vender os
animais, as leiras por mor de emigrar. Tamén di que lle dá moita pena marchar de Galicia. 

Estes poemas tanto un coma outro gustáromme moito, xa que reflicten moi ben que
Galicia tivo unha época de crise e que aos galegos e galegas lles daba moita pena
marchar. Mais tíñano que facer porque non había en Galicia traballo para todos.

A EMIGRACIÓN HOXE EN DÍA.

Hoxe en día segue habendo persoas, tanto mulleres como homes, que emigran a países
estranxeiros por culpa da falta de traballo. De feito un dato moi triste é que en Galicia nos
últimos anos máis de 500.000 persoas emigraron ao estranxeiro na procura de traballo.
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