
ROSALÍA DE CASTRO 

 
QUÍXENTE TANTO MENIÑA 
 
Quíxente tanto, meniña, 

tívenche tan grande amor, 

que para min eras a lúa, 

branca aurora e craro sol; 

auga limpa en fresca fonte, 

rosa do xardín de Dios, 

alentiño do meu peito, 

vida do meu corazón. 

Así che falín un día 

camiñiño de San Lois, 

todo oprimido de angustia, 

todo ardente de pasión, 

mentras que ti me escoitabas 

depinicando unha frol, 

porque eu non vise os teus ollos 

que refrexaban traiciós. 

Dempois que si me dixeches, 

en proba de teu amor 

décheme un caraveliño 

que gardín no corazón. 

¡Negro caravel maldito, 

que me fireu de dolor! 

Mais a pasar polo río, 

¡o caravel afondou!... 

Tan bo camiño ti leves 

como o caravel levou. 

 



O  anterior  poema  era  obra  da  autora  galega  Rosalía  de  Castro,  e  podémolo
encontrar no libro “Cantares galegos”, o que publicou o 17 de maio de 1863.

Esta  composición  trata  principalmente  sobre  o  desamor.  Nela  podemos
identificar  como  unha  persoa  se  namorou  dunha  moza  pero  esta  rompeulle  o
corazón.  Ademais  esta  rapaza  faille  promesas  e  dálle  falsas  esperanzas,  as  cales
nunca cumpre, provocándolle unha dor indescritible.

O  que  me  gustou  deste  poema  foi  a  forma  coa  que  trata  o  amor,  xa  que  en
moitos  poemas  só  se  fala  da  feliz  vida  que  están  tendo  os  namorados.  En
cambio  este  tamén  fala  sobre  a  parte  dolorosa  á  que  ninguén  lle  gusta
tratar.  Á  vez  mostra  como  todo  ten  unha  parte  dura  e  escura,
incluso  algo  tan  especial  como  o  amor.  Escollino  porque  simplemente  me
parece  un  poema  interesante  e  fermoso,  e  tamén  porque  penso  que  merece
ser coñecido polas demais persoas.

Desde  a  miña  opinión  creo  que  trata  sobre  un  tema  da  actualidade  porque
os  sentimentos  nunca  pasan  de  moda,  debido  a  que  os  temos  presentes
sempre  no  noso  día  a  día,  tanto  os  bos  como  os  malos.  Da  mesma  forma,  a
través  deste  tipo  de  poemas  moitas  persoas  poden  chegar  a  sentirse
identificadas  con  estas  obras,  a  causa  do  asunto  que  se  trata  e
conseguir  que  os  sentimentos  da  autora,  reflectidos  na  composición,  poidan
ser compartidos polo lector.
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