
ESCOLMA POÉTICA DE ROSALÍA DE CASTRO 

 Texto 1 
Castellanos de Castilla,  
tratade ben ós gallegos,  
cando van, van como rosas;  
cando vén vén como negros.  
  
Cando foi, iba sorrindo;  
cando veu, viña morrendo  
a luciña dos meus ollos,  
o amantiño do meu peito. 
 
…      
      
Premita Dios, castellanos, 
castellanos que aborrezo, 
que antes os gallegos morran 
que ir a pedirvos sustento. 
 
Pois tan mal corazón tendes, 
secos fillos do deserto, 
que si amargo pan vos ganan, 
dádesllo envolto en veneno. 
 
Aló van, malpocadiños, 
todos de esperanzas cheios, 
e volven, ¡ai!, sin ventura, 
con un caudal de desprezos. 
 
Van probes e tornan probes, 
van sans e tornan enfermos, 
que anque eles son como rosas, 
tratádelos como negros. 
 
¡Castellanos de Castilla, 
tendes corazón de aceiro, 
alma como as penas dura, 
e sin entrañas o peito! 
 
… 
 
 
 

 

Que Castilla e castellanos, 
todos nun montón, a eito, 
non valen o que unha herbiña 
destes nosos campos frescos. 
 
Solo pezoñosas charcas 
detidas no ardente suelo, 
tes, Castilla, que humedezan 
esos teos labios sedentos. 
 
Que o mar deixoute olvidada 
e lonxe de ti correron 
as brandas auguas que traen 
de prantas cen semilleiros. 
 
Nin arbres que che den sombra, 
nin sombra que preste alento... 
llanura e sempre llanura, 
deserto e sempre deserto... 
 

 

 

 



Texto 2 

Agora cabelos negros, 
máis tarde cabelos brancos; 
agora dentes de prata, 
mañán chavellos querbados; 
hoxe fazulas de rosas, 
mañán de coiro enrugado. 
Morte negra, morte negra, 
cura de dores e engaños: 
¿por qué non mata-las mozas 
antes que as manten os anos? 
 

Texto 3 
Daquelas que cantan ás pombas i ás frores 
todos din que teñen alma de muller; 
pois eu que non as canto, Virxe da Paloma, 
¡Ai!, ¿de qué a teréi? 

 

Texto 4 

Unha vez tiven un cravo 

cravado no corazón, 

i eu non me acordo xa se era aquel cravo 

de ouro, de ferro ou de amor. 

Soio sei que me fixo un mal tan fondo, 

que tanto me atormentou, 

que eu día e noite sin cesar choraba 

cal chorou Madanela na pasión. 

“Señor, que todo o podedes 

-pedínlle unha vez a Dios- 

daime valor para arrincar dun golpe 

cravo de tal condición”. 

E doumo Dios, arrinqueino, 

mais… ¿quen pensara…? Despois 

xa non sentin máis tormentos 

nin soupen que era delor; 

soupen só que non sei que me faltaba 

en donde o cravo faltou, 

e seica, seica tiven soidades 

daquela pena… ¡Bon Dios! 

Este barro mortal que envolve o esprito 

¡quen o entenderá, Señor…! 

 

Texto 5 

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. 

 

 



Texto 6 
Vendéronlle os bois, 
vendéronlle as vacas, 
o pote do caldo 
i a manta da cama. 
Véndéronlle o carro 
i as leiras que tiña, 
deixárono soio, 
coa roupa vestida. 
Galicia está probe, 
i á Habana me vou… 
¡Adios, adios, prendas 
do meu corazón!» 

Este 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. 
E tés corazóns que sufren 
longas ausencias mortás, 
viudas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. 

Tecín soia a miña tea, 
sembrei soia o meu nabal, 
soia vou por leña ó monte, 
soia a vexo arder no lar. 
Nin na fonte nin no prado, 
así morra coa carrax, 
el non ha de virme a erguer, 
el xa non me pousará. 
¡Que tristeza! O vento soa, 
canta o grilo ó seu compás…; 
 ferve o pote…, mais, meu caldo, 
 síña te hei de cear. 
 Cala, rula; os teus arrulos 
 ganas de morrer me dan; 
 cala, grilo, que si cantas, 
 sinto negras soidás. 
O meu homiño perdeuse, 
 ninguén sabe en onde vai… 
    Anduriña que pasache 
    con el as ondas do mar; 
    anduriña, voa, voa, 
    ven e dime onde está. 

Texto 7 
Adiós ríos, adiós fontes 
adiós, regatos pequenos; 
adiós, vista dos meus ollos, 
non sei cando 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, 
casiña d’o meu contento. 
 
Muiño dos castañares, 
noites craras do luar, 
campaniñas timbradoiras 
da igrexiña do lugar. 
 
Amoriñas das silveiras 
que eu lle daba ó meu amor, 
camiñiños antre o millo, 
¡adiós para sempre adiós! 
 
¡Adiós, groria! ¡Adiós, contento! 
¡Deixo a casa onde nacín, 
deixo a aldea que conoso, 
por un mundo que non vin! 
 
Deixo amigos por extraños, 
deixo a veiga polo mar; 
deixo, en fin, canto ben quero… 
¡Quen puidera non deixar! 
 

Por xíadas, por calores  
desde que amañece o día 
dou a terra os meus sudores 
mais canto esta terra cría 
 todo… todo é dos señores 



 

Texto 8 
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. 

 


