
 

 
María Mariño 

Día das Letras Galegas 2007 
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Hai nas ribeiras verdes, hai nas risoñas praias 

e nos penedos ásperos do noso inmenso mar, 
fadas de estraño nome, de encantos con sabidos, 

que só con nós comparten seu prácido folgar. 
 

Hai antre a sombra amante das nosas 

carballeiras, 
e das curtiñas frescas no vívido esprendor, 

e no romor das fontes, espritos cariñosos 

que só ós que aquí naceron lles dan falas de 

amor. 
 

I hai nas montañas nosas e nestes nosos ceos, 
en canto aquí ten vida, en canto aquí ten ser, 

cores de brilo soave, de trasparencia húmida, 

de vaguedade incerta, que a nós só dá pracer. 
 

Vós, pois, os que naceches na orela doutros 

mares, 
que vos quentás á llama de vivos lumiares, 

que só vivir vos compre baixo un ardente sol, 

calá, se n'entendedes encantos destos lares, 
cal, n'entendendo os vosos, tamén calamos nós. 

 
Rosalía de Castro 

Día das Letras Galegas 1963 

 

       blog de literatura en femenino 
 

 

NA MATRICIAL GALIZA, SEMPRE TÚA,  

que dende a Torre de Hércules ao Miño 
un facho acenderá por cada illa, 
cando ti volvas polo mare; 
de toxo unha fogueira en cada monte; 
cando ti volvas polo mare; 
dos castros na coroa unha cachela, 
cando ti volvas polo mare; 
unha loura candea en cada pino, 
cando ti volvas polo mare; 
o seu cirio de frouma os alciprestes, 
cando ti volvas polo mare; 
luces de ardora branca en cada mastro,  
cando ti volvas polo mare; 
un farol mariñeiro en cada dorna, 
cando ti volvas polo mare; 
veliñas á xanela en cada casa, 
cando ti volvas polo mare; 
e as pérolas das bágoas derramadas, 
cando ti chegues polo mare; 
cando ti chegues polo mare... 

 

Valentín Paz Andrade 

Día das Letras Galegas 2012 
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Querendo un gran poema cantar, 
dúbidas teño; que se falo galego non 
me entenden; e a cantar castillán non 
me comprendo. Así mesmo 
pregúntome, se en prosa hei de 
escribir ou ben en verso; e ríome 
soíña deste meu dubidar; que é un 
aletexo igual ó dun poliño que se 
debate, coidándose atrapado no 
poleiro por un espanta-paxaros de 
trapo movido polos ímpetus do 
vento. Ninguén ha de le-lo meu 
escrito nin naide ha de folla-lo meu 
pensamento... abonda con deixar 
corre-la pruma; abasta con cumpri-lo 
meu desexo.  
 

Francisca Herrera Garrido 

Día das Letras Galegas 1987 
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