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Unha oitava é unha estrofa composta 
por oito versos. Velaquí a nosa parti-
cular oitava, composta de voces e non 
de versos, coa que renderlle homenaxe 
a Manuel María o ano no que se lle 
dedica o Día das Letras Galegas. 
 

Manuel María Fernández Teixeiro 
nace en Outeiro de Rei en 1929 e fina 
na cidade da Coruña en 2004, e foi un 
destacado poeta, narrador, dramaturgo, 
activista cultural e político e académi-
co da lingua galega. 
 

Na imaxe da esquerda, un dos seus 
máis coñecidos retratos, do arquivo da 
Fundación Manuel María de Estudos 
Galegos. 



 

 

 

 

 
 

 
(Orixinalmente publicado en A Voar,  maio 2005) 

 

Un xoves de abril de 1998, Manuel María veu a 

Sada, o motivo era o de presentarnos o seu libro As 

ribeiras son escuras que por aqueles tempos aca-

baba de saír do prelo. O encontro sucedeu no I.E.S. 

Isaac Díaz Pardo, onde o escritor se  reuniu con 

nós na biblioteca para participar nun club de lectu-

ra dedicado á súa obra. A nosa benquerida compa-

ñeira, Luísa Villalta, amiga do escritor, propiciou a 

xuntanza. Os afortunados fomos un grupo de alum-

nos e alumnas e profesores do centro. Ao finalizar 

a reunión tivo lugar un xantar en Sada organizado 

pola propia Luísa. As horas xenerosas que Manuel 

María compartiu con nós aquel día deixáronos para 

sempre unha lembranza inesquecíbel. 

 

CARTA A MANUEL MARÍA  

FERNÁNDEZ TEIXEIRO  

 

Benquerido Manuel María, estase aproximando a data na que celebramos as 

Nosas Letras e o noso pensamento voa xunto aqueles que coma ti nos abandona-

ron tan axiña, deixándonos o sabor amargo desta saudade anterga que vén da 

terra e que se volve carraxe e mágoa e impotencia transformada en pranto, mais 

temos o consolo da memoria na que está moi viva a lembranza de aquel día no 

que recibimos nesta casa a túa visita. Vai xa para sete anos de aquel feliz aconte-

cemento e queríamos enviarche alí onde esteas o noso agarimo e agradecemento 

por nos teres concedido o privilexio da túa presenza e xenerosidade e que saibas 

que nunca o  esqueceremos. 
 

Fora polo mes de abril de 1998 que viñeches presentarnos o teu “novo” libro 

de As ribeiras son escuras, disposto a compartir con todos nós, alumnos e profe-

sores un anaquiño do tesouro literario que che pertencía. Por fin estas tres nove-

liñas: As augas van caudais, O xornaleiro e Os alugados, que xa databan dos 

anos sesenta (e que foran publicadas separadamente e con atrancos nun momen-

to difícil das nosas letras no que todo o que fose sospeitoso de conter “literatura 

social” era rexeitado), puideron por fin saír á luz dun xeito unitario e na súa ver-

sión orixinal tal e como foran por ti concibidas inicialmente. Sobre estas e    

Manuel María no instituto de Sada  

Cris Asensio 

CEX ▌1 

Manuel María presentou     

As ribeiras son escuras no 

instituto de Sada en 1998 

 



 

 

 2 ▌CEX 

moitas outras cousas deches cumprida noticia e cando rematou o tempo da 

xuntanza cos alumnos e alumnas do centro, déronnos a feliz oportunidade dun 

almorzo na túa  compaña. 
 

En Fontán, tivemos a honra de compartir un bo xantar mariñeiro para un 

grupo pequeno de non máis de oito comensais, (entre os que destacaremos a 

nosa compañeira e tamén escritora Luísa Villalta). Estabamos a celebrar o teu 

libro e máis a túa chegada á Coruña onde decidirades, Saleta e máis ti, fixar a 

vosa residencia. Durante a comida falamos longamente, acompañando a con-

versa cunha boa pescada con ervellos como as de aqueles tempos de cando 

“non se inventaran aínda eses conxeladores prós barcos.” Mentres saboreaba-

mos moi devagar un daqueles “viños amigos” que ti apreciabas como os de 

Val de Orras. Demorabámonos tratando as cousas das letras ou da terra, ou da 

vida do noso entorno, como suxeitos a un ritmo atemporal, extraordinario, 

alleo para nós naquela mesa, enfeitizados pola maxia do teu verbo, ata que 

chegou o momento do adeus. 
 

A despedida contiña unha esperanza de reencontros futuros e un desexo de 

tempos mellores para a terra nai, mais... deixémolo aquí. 

 

En Sada, a 25 de abril de 2005 

  

 

 

Manuel María visi-

tou Sada en diver-

sas ocasións. Na 

imaxe, de esquerda 

a dereita, Celestino 

Fernández de la 

Vega, Eduardo 

B l a n c o - A m o r ,  

Nemesio Barxa e 

Manuel María, no 

Museo  Car los   

Maside no Castro 

de Osedo (Sada), o 

2 de agosto de 

1972. Arquivo da 

Fundación Manuel 

María de Estudos 

Galegos. 



 

 

 

 

 
 

Como Dieste ou Seoane, Espiña ou Fernández Ferreiro (onte), ou como Xosé 

Ramón Barreiro ou Felipe Senén (hoje)..., Saleta e Manuel Maria deixáronse 

engaiolar pola Corunha de seus íntimos Gisela, Felipe e mais Xens, até o ponto 

de aqui virem morar. Talvez Manuel seja o último clássico que, nado fora, por 

aqui andou e passeou, fervoroso passeante, flâneur ou walker, nom só pola   

Galiza mas por qualquer canto do mundo que se lhe ofertasse. 
 

Assi era de sábio. E assi pertencia a umha raça em declive, a dos Otero Pe-

draio ou Suárez Picallo, conversadores sem presa e ameníssimos fornecedores 

de anedotas e vivências próprias e alheias. Porque aí está, a maiores, a sua voz 

portentosa que um tem tam viva nos miolos, e aí temém a sua cordialidade e 

bonomia inigualáveis (maismente num mundo cada dia mais compartimentado e 

mecanizado, val dizer, isolacionista), grande coraçom que cadrava com umha 

mente aberta (bem longe de sectarismos, outro mal da nossa época). 

Dos antes aludidos, aí estám e estiverom as suas companheiras: Carmen 

Muñoz de Dieste, Maruxa Fernández de Seoane (companheira e antes curmá), 

ou connosco, para o nosso bem, Saleta Goi. Mulheres que estiverom e estám à 

altura de seus homes, com mérito de seu e com aços para ajudar a manter viva e 

presente a obra daqueles, feito que nom se valora o suficiente. 

Nom é agora cousa de falar de um e os seus frequentes encontros corunheses 

com Manuel Maria. Si, ocorre-se-me, dar conta dalguns momentos que o rela-

cionarom com O Facho, isto desde 1967 a 1988 -se cadra, ainda com posteriori-

dade-, mais de vinte anos portanto. 

É de lembrar, pois, a sua participaçom, co poeta e pintor Alfonso Gallego  

Vila, lendo nos seus poemas no Circo de Artesáns (1967), no marco do Dia das 

Letras para Curros, ou co mesmo parceiro, naquela em malora finada Sala Luís 

Seoane, falando sobre Xohán Casal no seu 25º cabodano (1986). 

(Tamém no Circo aquel tam viçoso, o Grupo de Teatro d'O Facho -dirixido 

na ocasiom polo inesquecível Xaquín Villar- dera (1973) um recital de Poemas 

e cantigas de hoxe de nove poetas, Manuel entre eles). Tenho ideia de que a 

autoridade censurara o acto com posterioridade, por se saír do censurado previa-

mente. 

No mesmo Teatro Luís Seoane falara o nosso poeta (1981) sobre a Poesía 

galega. E antes (1975, no salón da velha Casa da Cultura do edifício Arquivo 

do Reino) abordara a realidade do Teatro galego. 

No soto de Santo André da que foi Caixa Galicia (1983), celebrando o 20º 

aniversário da agrupaçom corunhesa, Manuel Maria fixo umha leitura dos seus 

poemas. E em 1988, como esquecê-lo, foi el quem, morando ainda em        

 CEX ▌3 

Manuel María e O Facho 

José-Mª Monterroso Devesa 



 

 

 

Monforte, inaugurou a longa jeira das singulares Tertúlias dos Xoves, celebradas 

no exíguo local societário, que por anos convocarom a dúzias de figuras do país, 

cuja persoalidade centrava uns colóquios espontáneos que se provarom atinados 

de vez. 

Remato estas evocaçons 

do amigo coa constância 

da apresentaçom de dous 

seus poemários, ambos 

na livraria Couceiro da 

Praça do Livro: o Ritual 

pra unha tribo capital de 

concello (1986), e (1988) 

a segunda ediçom de 

Muiñeiro de brétemas, que promovera a Federación de Asociacións Culturais 

Galegas, livro especialmente amado polo seu autor, e feito que demostra como, 

quando nos empenhamos, somos 

quem de reunir-nos para criar cou-

sas, e cousas tam boas como essa! 

Outros haverá que se mergu-

lhem no cerne da obra manuelina. 

Eu apenas quixem a-

chegar algumhas me-

mórias que dificilmente 

conheça a maioria dos 

leitores deste caderno. 

No centenário das 

Irmandades... saúde e 

Terra! 

 

4 ▌CEX 

Pilar Pallarés, Manuel 

María e J-M. Monterroso 

en 1988. Arquivo de J-M. 

Monterroso  Devesa. 

 

“Pra Xosé Mª. Monterroso 
Devesa, en lembranza de 
cando estrenaba soños. Coa 
agradecida amistade de 
Manuel María. A Coruña, 2 
maio, 88. Centenario de Otero Pedraio”. 

Arquivo de J-M. Monterroso Devesa 
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Arestora só vou lembrar a intervención de Manuel María en Sada no 1977, no 

mes das letras, cando veu falar das Irmandades da Fala, xa que tamén estamos a 

celebrar o seu centenario, e asemade facemos memoria de Manuel Lugrís nado 

aquí, un dos seus integrantes, e tamén do seu fillo Urbano Lugrís, un dos pinto-

res favoritos de Manuel María que saboreamos xunto con Saleta en recantos de 

A Coruña e ao que lle dedicou algún artigo: “Urbano Lugrís” (O Correo Galego, 

17-IX-1989). 
 

E sen afastarnos da plástica, imos descubrir trazos relacionados con Manuel 

María e Sada, porque neste caderno xa se achegan outros artigos sobre a obra 

literaria e o compromiso de Manuel María con Galiza; a min acaeme celebralo 

dende a amizade dalgúns que fixeron grande esta comarca, en concreto dende o 

Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea, un dos sinais máis senlleiro co 

que agasallades ao país e ao mundo cunha fervenza de tesouros que unen tradi-

ción e modernidade, como tedes acreditado na revista Areal. 
 

E síntome motivado neste punto de partida porque os ventanais da galería 

deste Museo, permitíronme unha das primeiras olladas desta paisaxe, aquel 20 

de agosto de 1971, cando acompañando ao amigo Manuel Espiña, ao que lle de-

dicastes un dos vosos últimos cadernos, asistín á apertura da ampliación do mu-

seo cunha nova sala e a galería para exposicións, construídas en espazos da casa 

de Díaz Pardo, un ano despois da inauguración do museo preto da cerámica do 

Castro. Naquela xornada coñecín a Luís Seoane e a Díaz Pardo, e descubrín a 

grandeza da obra de Carlos Maside. Os tres dunha entrega total, sen reservas, ao 

noso pobo coma Manuel María, e tamén coma el valedores da dignidade de Ga-

liza contra a ignominia da ditadura. 
 

O poeta era un apaixonado entusiasta dos creadores que loitaron pola liberda-

de, mesmo o seu fogar foi sempre un santuario das artes coma podemos contem-

plar hogano no Museo da Casa de Hortas, o seu lar, en Outeiro de Rei, saborean-

do a obra plástica de Maside e de Seoane e Díaz Pardo, transmisores do seu 

compromiso, e outras e outros...   
 

Manuel María alimentaba un saber enciclopédico ateigado de tenrura poética, 

e dominaba o universo das artes grazas as súas viaxes por Europa e Oriente Pró-

ximo cos Amigos dos Museos, guiados polo seu amigo e sempre compañeiro de 

andaduras Felipe Senén. 
 

En Compostela, sobre todo no servizo militar (1952), Manuel María participa 

nos parladoiros do Café Español, pero van ser as longas conversas con Carlos 

Maside as que van incidir no sentido social e político do seu compromiso co  

CEX ▌5 

Manuel María dende Sada 

Alfonso Blanco Torrado 



 

 

 

país, iniciándoo na análise marxista da realidade. Nunha homenaxe ao seu amigo 

e colega de mocidade Uxío Novoneyra cantou os “días betanceiros”, na que re-

flicte momentos partillados co autor do Courel:  

 

“(…) no fondo máis fondo do meu ser 

gardo os nosos días lugueses, 

pargueses, compostelanos, caurelanos, 

coruñeses, lemavos, betanceiros. 

a imborrable presencia de Maside…”. 

 

CARLOS MASIDE, O MESTRE DE MANUEL MARÍA 

Este xeito de sinalar remarca a importancia de Carlos Maside na vida e tra-

xectoria de Manuel María neses anos de mocidade que son sempre unha encruci-

llada. E apostou polo ensino social de Maside que lle abriu as portas á Galiza 

real, fronte á liña máis culturalista de Ramón Piñeiro, copartícipe dos faladoiros 

de Santiago. 
 

Mesmo cando finou Maside (1958) mutiplicáronse as elexías manuelmarianas 

en varios xornais e revistas, igual que as loas no centenario do seu nacemento 

(1997). O pintor inmortalizarao en dous gravados -o primeiro, o Manuel María 

mozo en 1953-, que axuntamos aquí. 
 

Con Luís Seoane mantivo unha intensa correspondencia, mesmo entrecruzán-

dose os libros. Fernández del Riego mandoulle a Seoane o 24 de decembro de 

1950 unha das primeiras obras de Manuel María.  
 

O autor chairego estaba impactado pola sensibilidade social de Seoane, coma 

suliñou naquela conferencia, o 23 de decembro de 1967, no Centro Galego de 

Barcelona, tal como recolleu El Progreso na crónica de Ramón Clemente: 

“Manuel María tomou como punto de partida a “poesía da emigración” represen-

tada por voces xurdidas en terras americanas. Entre eles, os que acusan unha 

maior personalidade son Luis Seoane e Lorenzo Varela. Son poetas sociais, de 

apaixonada e vibradora voz. Nos seus versos está toda a dor da traxedia sufrida 

polos españois. 
 

Luís Seoane fixo a cuberta da edición do Terra Chá de 1972, que ilustrou o 

mesmo Díaz Pardo, que se repetiron na cuarta edición (1980). Era a obra máis 

apreciada por Manuel María, quen tamén agradeceu a xenerosidade do Díaz Par-

do editor, co que publica en Edicións O Castro, o seu Auto do Mariñeiro nunha 

antoloxía de teatro (1982). O poeta de Outeiro de Rei era consciente do benefi-

cio que supoñían para o país as facilidades que o editor de Sada daba aos escrito-

res e investigadores para dar a luz os libros, porque el mesmo exerceu esa     

bonhomía coa súa editora Xistral, cando non era doado poder publicar. 
 

6 ▌CEX 
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Nos III Encontros da Terra Chá (1992), no San Alberte de Parga, fun teste-

muña do aprecio de Manuel María por Díaz Pardo; asemellaba que sentía coma 

un agradecemento pola súa relación a través da venda das porcelanas de O Cas-

tro e Sargadelos no establecemento que partillaba con Saleta, a súa dona, en 

Monforte dende 1970 ata a súa residencia en A Coruña. Non só no sentido co-

mercial, máis ben pola admiración que tiña pola súa arte. Foi unha xornada na 

que nos atopamos en varios momentos, nos parladoiros, xantar, etc., e na que 

comprendín o sentido daquel artigo do Manuel María xornalista e ensaísta: 

“Isaac Díaz Pardo, o creador total” (O Correo Galego, 27-I-1991).  
 

Sempre dicía que a cerámica de O Castro e Sargadelos era a mellor, e así o 

acreditou na escrita coma neste artigo, despois dunha viaxe por Alemaña e Ho-

landa e de visitar as cerámicas de Delf: “cando imos polo mundo decatámonos 

da enorme importancia de Sargadelos e O Castro” (A Nosa Terra, 18-XII-1986). 
 

E foi Díaz Pardo o encargado pola organización da homenaxe nacional a Ma-

nuel María, no Teatro Rosalía de A Coruña, o 15 de setembro de 1995, de entre-

garlle a carpeta con óleos, acuarelas e gravados de creadores plásticos: Felipe 

Senén, Miguel Anxo Prado, Xaquín Marín, Manuel Facal, Siro, Xavier Pousa… 
 

Xa no 2009, Xermolos nomea a Díaz Pardo “Chairego de Honra”, no San 

Alberte onde estivera con Manuel María noutros actos culturais. O que isto subs-

cribe proclamou aos catro ventos como naquela celebración estaba a sentirse a 

presenza dun Manuel María inmorrente que nos animara a honrar con este reco-

ñecemento, alá polo 1991, a mulleres e homes bos e xenerosos como Díaz Par-

do. Era unha lección máis da ética coherente do poeta  

 

E SEGUE MOTIVANDO AOS CREADORES 

 

Manuel María tamén está presente na obra de Valdi, 

artista afincado en Sada, dende aquel día que o coñe-

ceu no Festival de Pardiñas, e endexamais racharon 

aquela camiñada en común, que abrollou en escultu-

ras e debuxos. Porén, na peza “Manuel María. Poeta 

Chairego”, hai coma un arado ou unha canle, que se 

converte en libro, en proclamas a prol do pobo, en 

vida… 
 

E neste diálogo e andadura fundantes entre o autor 

e a súa produción coma escultor, debuxante e pin-

tor, acerta con esta imaxe do arado, que sempre 

CEX ▌7 

“Manuel María. Poeta Chairego”, obra de Valdi.  

Arquivo de Alfonso Blanco Torrado 
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significa inspiración para o poeta e para todo creador, porque é o que vai abrindo 

o camiño na terra, e no eido literario, para que a sementeira abrolle en boas reco-

lleitas. 
 

O 8 de setembro do 2012, na xornada da MEMORIA DA CHAIRA ENTEI-

RA, Valdi foi agasallado coa “Navalla do Manuel”, un rito que se celebra todos 

os anos no cabodano do poeta dun xeito comunal, compartindo pan, viño, quei-

xo…, pero sobre todo, a súa palabra. 

8 ▌CEX 

 

 

 

 

A navalla de Ma-

nuel María en 2012 

foi entregada por 

David Otero a Xo-

sé Val Díaz, Valdi, 

compañeiro na 

directiva da A. C. 

Irmáns Suárez  

Picallo, en recoñe-

cemento á súa tra-

xector ia como  

escultor. O cartaz 

do acto, organizado 

pola Asociación 

Xermolos,  foi ela-

borado polo propio 

Valdi, e acompañá-

bao un poema que 

lle dedicou ao   

escultor o poeta 

Xosé Fernández 

Abella do cal, neste 

mesmo caderno, 

reproducimos uns 

versos que escribiu 

no pasamento de 

Manuel María. 

 



 

 

 

 

Non ofrece tantas facianas como pra confundilo, desvirtualo e desactivalo. 

Poucos creadores houbo e haberá tan coherentes en teoría e praxe, no seu huma-

nismo e no nacionalismo galego, ambos confluentes na Historia dos “bos e xene-

rosos” e que pasa polos seus admirados, Rosalía, Castelao... Otero..., entre os 

clásicos e os humanistas do mundo que chegaron en formato de libro as súas mans, 

Francis Jammes, Mistral, os Machado, Neruda, Cardenal... Todo é social en   

Manuel María, son versos pra dar, ler e compartir a grandeza da vida e da orixe. 
 

En plena apoteose literaria de Manuel María non se lle abriron as portas edi-

toriais como merecía. Eran anos de frontes españolistas e galeguistas ben marca-

dos, de veráns nos que por abandono, degradación e ignorancia, causa política, 

ardían os montes e algún periodista teimaba e acusaba en que eran os nacionalis-

tas. Anos de demonización galeguista, cando había alcaldes que os acusaban de 

“profetas do non”, de coroneis e cegueira a un “progreso” de pailáns... e en mo-

vidas poéticas artificiais, pseudourbáns de sábado noite, rompendo ou cavando 

cravos verbais fendíase con tradicións apuntando ao que clasificaban de ruralis-

mo. Pola contra, non se apuntaba a esas resesas de seguir a venerar en versos á 

“Purita de turno” mesmo algún crítico da transvangarda e de arte dixo que 

“Castelao era o cancro de Galiza”, falábase do ruralista Manuel da vaca marela, 

de Manuel Maruja, dos versos de Pedrucho e que se prefería o rock and roll aos 

“cantos rodados para alleados e colonizados”. E cando pediamos a publicación 

de “O camiño é unha nostalxia”, nunha editorial, sen esperalo por boca de quen 

viña, espetáronnos aos nacionalistas “... nós unimos e non dividimos”. Mesmo se 

negaba ao autor nos discursos oficiais e mesmo nas comerciais antoloxías de 

poesía galega contemporánea, editadas polos críticos urbanos de neon e moque-

ta. E non tanto nas clases do ensino ou da mesma Universidade, onde xa non se 

podía tapar o obvio e o que reclamaba parte dun alumnado comprometido. Can-

do a Triple A pintaba Monforte apuntando a Manuel e Saleta... e no 79, cando 

Manuel María era concelleiro de Limpeza da cidade do Lemos, erguía cruceiros 

con soidades de pedra e abriu o Museo de Arte Sacro das clarisas, con algúns 

asubíos negábasenos o pregón oficial das festas... Ausente nas editoriais comer-

ciais, a pesar de ser solicitado como ningún outro intelectual polo asociacionis-

mo cultural de aquí e de acola, da emigración, de onde latexase un sentimento 

galego, en galego. Convén comprobalo, pero non están estas xornadas de festa e 

divulgación pra dar nomes senón para reivindicar o que as perspectivas da Terra 

e do Tempo nos confirman. Sen esquecer e para entender mellor, que por aquela 

o Delegado do Goberno de España era tamén, entre outras, o Presidente da Aca-

demia Galega. 

CEX ▌9 

A orixe, principio de orixinalidade e universalidade en Manuel María 

Felipe-Senén 



 

 

 

UNHA FRONTE CULTURAL PRA SENSIBILIZAR SOBRE                

QUE A CULTURA É O QUE CULTIVAMOS... 

 

Así pois, vivila para contala, agora que o Manuel María de onte, de agora e 

de sempre xa está entre os clásicos da literatura galega e universal, por entrar en 

fondura na súa mestría tanto pra esa literatura retranqueira de feira e romaría 

como na arte de versificar en fondo e forma. Iso si, deixando ben nidio de onde 

se é, desa súa Ítaca, embigo  do seu mundo, que é Outeiro de Rei, na Chaira. 
 

E pola banda maioritaria, o pobo que busca as raiceiras pra ofrecer fores e 

primaveras, fai de Manuel María o poeta máis cantado, o máis solicitado en pre-

góns, conferencias, longos parladoiros..., sempre mirando pra diante, co seu pe-

culiar dandismo, como un soñador, como Curros retratado por Asorey nese altar 

da Patria no recheo coruñés: paso adiante, tras os megálitos atlánticos mirando 

10 ▌CEX 

Manuel María viaxou moito –na imaxe, o propio Felipe-Senén fotografando a Manuel 

María na vila de Orgosolo, Sardeña, en 1991-, mais sempre tivo claro que a súa Ítaca, a 

onde sempre volver, chamábase Outeiro de Rei. Curioso o lema pintado na parede e que 

sen dúbida se quixo inmortalizar: “Felice il popolo che non ha bisogno di eroi”, parafra-

seando una cita de Bertolt  Brecht dentro da súa obra “Galileo”, que ven significar: 

“Feliz o pobo que non precisa de heroes”. Arquivo de Felipe-Senén. 



 

 

 CEX ▌11 

pra o futuro, guiando ao pobo, aos homes e ás mulleres do traballo, da terra e do 

mar. Sobre del a Venus feita luz de Alborada. 
 

E nesa andaina ou misión de humanismo e de Galiza, non se poden esquecer 

agora os amigos e compañeiros de lei, a quen o levou e trouxo, denantes de non 

conducir Saleta no seu Corsa: Goianes, Raxo e tantos taxistas de Monforte... Por 

todo Bergantiños da man  e xenerosidade dos irmáns Fraga, acollido naquela 

casa, querido, seguido e admirado até a derradeira hora por Xan Fraga: “Cando a 

árbore vella cae, xa non se pode pór en pé”, sentenciou finalmente. Animando a 

agrupación cultural Lumieira de Carballo, arredor de tantos amigos e mestres 

que multiplicaban a acción.  Reclamado e agasallado por Alfonso Blanco Torra-

do cando se acendía o verán co Festival da Música e da Arte en Pardiñas, para 

engrandecer o encontro, sen faltar Díaz Castro, para xuntárense arredor dunha 

mesa cos cantares de Mini e de Mero..., saudando aos que viñan da emigración.    

Servimos de testemuña na Coruña, nun estudo de gravación audiovisual no 

Monte Alto, da editora musical “Ruada”, de horas e horas de sesión recital de 

Manuel María, guiado por Mero. Algo que haberá que buscar por algures, pra 

recobrar a voz do vento chairego coa calidade técnica que prometían e non che-

gamos a comprobar. En terras de Betanzos dos cabaleiros o leal embaixador ser-

vidor era Xesús Torres, que lle abriu xanelas e lle ofreceu aquela Mariña, como 

fixo igualmente o Xan Alfonso García do Carballiño pra que “Avantar” dese 

pasos de descolonización... O Suso do Baía en Foz, que todo canto novo centro 

cultural se abría, insistía, tería que ser coa presenza ou coa lembranza de Manuel 

María... e así foi... As conversas con Batán, o distribuidor de libros, e os seus 

agasallos tradicionais do bo facer culinario caseiro. E arredor, a admiración in-

mensa dos que se foron e xa vagan xuntos en Santa Compaña de Albas, comple-

mentando a súa escintilante presenza de bardo galego, Suso Vaamonde, quen 

popularizou e liberou “Os soños na gaiola”; a sensibilidade do polifacético artis-

ta, animador Carlos Varela, traxicamente desaparecido nunha mañanciña de ve-

rán en Malpica... a lembranza do historiador e animador Lois Obelleiro de Sou-

tomaior, de Pepe Agrelo Ermo, autor e actor teatral de Noia, de Carlos Díaz que 

o levou a Xenebra e máis alá e aquí, que lle editou obra, que lle deu á proba os 

mellores viños do mundo, produto das terras e do traballo de homes e mulleres 

que saben o que vale a interacción dos Catro Elementos, por algo o viño é sacra-

mento, afirmaba...  Carlos, que lle editou en luxo de papel e debuxos o Terra 

Chá... E na lembranza sempre Moncho Valcarce, imprescindible, compañeiro en 

primeira liña de manifestación, tras a pancarta, en mitins reclamando dereitos 

populares e tradicionais nas Encrobas, en Baldaio, en Xove... e o querido Padre 

Carballo, que tantas bendicións e esperanzas compartimos, que tantos cartiños 

deixaron uns e outros en proxectos de nación. Pra non saberse hoxe, perdidos 

entre tanta liturxia e escaparate cultural, en que mans andan, como o xornal “A 

Nosa Terra”. Proxectos onde se informaron e formaron moitos mociños que logo 



 

 

 

acabaron en políticas que non eran precisamente as dos bos e xenerosos, gale-

guistas, antiemperialistas. E o emigrante Raul Río, traballador en altos fornos do 

ferro bilbaíno, tan solidario, formado na universidade da vida, que o trouxo e 

levou a súa casa de Santurtzi, subindo chanzo a chanzo polo monte Serantes..., a 

Barakaldo, a Bilbao, velando sempre por eles, ben atendidos, que o entregaba ao 

quirogués Pepe Estévez, profesor en Donostia para que continuase conferencian-

do en Trintxerpe, en Oyarzun, en Hernani, aproveitando e tripando terras vascas 

da outra banda dos Pireneos, a Hasparren e ollar casa e tumba do seu admirado 

poeta Francis Jammes, quen ensinou a cantar a casa, a Terra, o traballo... E Luis 

Fernández, alcalde de Sober, que até mercou, por admiración, o piso monforti-

no... E “o pequeno” o leal Lois Diéguez, que aprendeu literatura e compartiron 

militancia, multas e persecucións, e negacións... os que o levaron e trouxeron, os 

que espallaron e espallan a  cerna galega da súa obra. E tantos outros que enxer-

gamos dende a oportunidade que se nos deu naquela rolda de compañeiros, aos 

que dedica, agradecido, versos e crónicas. Quen fixo ben e compartiu Terra, tra-

dición e innovación, non podía ter outro pago, final feliz que é este novo punto 

de partida, cunha Fundación Manuel María de Estudos Galegos, construída con 

xenerosidade pola súa necesidade de ser. Saleta, Alberte Ansede, López Foxo, 

Fran Rei... á fronte para abrir portas da vella Casa de Hortas, Casa Museo Ma-

nuel María, e como na fonte de auga limpa, beber e dialogar co espírito galego, 

inconfundible, insubornable de Manuel María. 

 

CANDO A UNIVERSIDADE E AS ACADEMIAS SE ATUFAN EN       

BOTAFUMEIROS ENTRE TANTO NEOESPERPENTO 

 

E os concorrentes ao parladoiro do coruñés do Kirs, ese concorrido café, dos 

que el gustaba, que abría a dúas concorridas rúas, á Mariña e á Rúa Real, no 

mesmo sitio onde tantas veces se atopaba coa Coruña feita carne revestida dese 

dandismo que representaba Carlos Martínez Barbeito, da saga do Martínez Sala-

zar, o que apoiou a Murguía en días de soidades, fronte a aquela outra Coruña 

protagonizada pola Condesa sabelotodo. Faladoiro no que non faltaba o seu cur-

mán Manolo Fernández, cargado desa mesma señardade chairega familiar, tras o  

bigotísimo floreado, ao vello estilo maragato... Roca, Pancho Pillado, Luis Do-

mínguez, Xan Fraga, Manolo López Foxo, Carlos Martínez e, de cando en vez, 

aparecía servidor que non é moi amigo de cafés, a non ser dos tranquilos da Dár-

sena, os que lle recomendaba este seu compadre. Pero ben dito está que el gusta-

ba destes cafés que expresan o estado da cuestión do país, tan transitados, tal cal 

cantou e contaba... E moi atrás vivimos historias, cando se achegaban a Manuel 

poetas novos, vestidos de negro e cabelo ao seu xeito, para entregarlle os seus 

versos e recibir certa bendición con parabéns... Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Li-

no Braxe,... Luísa Villalta e que facía música cos seus versos. 
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 A cousa non ten fin, en tan longa e produtiva andaina, na que atoparemos a 

capacidade creativa e a mestría no traballo de “facer versos” como el dicía. Pero 

soamente hai unha faciana en Manuel María, a dun galego normalizado, con to-

do canto implica fronte ás imposicións. E ben sabemos que ao meternos en cues-

tións de nomes que daquela veneraban e arroupaban a Manuel María, hai moitos, 

moitos que se multiplicaron co paso dos días, que corremos o risco de esquece-

los, eles saberano disimular neste intento breve de contextualizar feitos no seu 

tempo. 
 

A obra de Manuel María deféndese por si soa, aínda que pertence a todos 

pola súa forza humanista e máis propia dos que levan na fronte unha estrela e no 

bico un cantar galego, esa vía de luz que se perde na galaxia da nosa Historia, 

tan en contra de tan estridente neoesperpento. 
 

A súa preferida rosa vermella e amada rosa branca... non a toquemos máis, 

que así é de pura, estrelecida. 

CEX ▌13 

Manuel María e Felipe-Senén nunha foto do arquivo deste último. 



 

 

 

 

Este é o ano de Manuel María, un ano sobradamente merecido tendo en con-

ta a gran produción poética do autor da Terra Chá. Poderíase dicir moito da per-

soa e da obra, non en tanto necesitamos centrarnos e analizar dende diversas óp-

ticas o inmenso legado poético que nos deixou. Neste artigo quero destacar que a 

poesía do Manuel ten unha clara intención pedagóxica xa que persegue educar 

no coñecemento dunha terra e dun país. Exemplos disto son os seus libros “Os 

soños na gaiola” (1968) e “As rúas do vento ceibe” (1979), nos que se dirixe 

directamente aos nenos de Galicia, intentando transmitirlles como é a súa terra, 

como é a súa xente e como foi a historia que nos levou a ser o que somos. No 

primeiro libro, describe distintos aspectos de Galicia e a vida rural e mariñeira. 

Son poemas rítmicos, xeralmente con rima e que intentan describir determinadas 

labores típicas do mundo rural, como por exemplo o poema “O aradiño” onde se 

conta como se fai e que leva un aradiño de pau. No segundo céntrase máis na 

historia e en efemérides derivadas da mesma como o 25 de xullo. 
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O Manuel María pedagóxico 

Iago Santalla 

Unha nova edición de Os soños na gaiola (esquerda), ilustrado maravillosamente por 

Noemí López, pode adquirirse na tenda da Casa-Museo Manuel María. Talvez o autor 

lembraba a súa propia nenez (á esquerda, con 11 anos) cando foi debullando o contido 

dos seus versos. Arquivo da Fundación Manuel María de Estudos Galegos. 



 

 

 

A pedagoxía poética de Manuel María vai moito máis alá do mundo infantil e 

empeza cando no 54 publica o “Terra Chá”, un auténtico tratado antropolóxico 

sobre a vida rural da Galicia dos anos corenta e cincuenta do século pasado. No 

“Terra Chá” está todo o que unha persoa pode saber do agro galego e a súa evo-

lución: é un poemario que vai máis alá da propia poesía e adquire unha dimen-

sión de testemuña que o torna imprescindible para o estudo da historia de Gali-

cia. É unha obra totalmente estruturada que ten en conta a paisaxe, a fauna, a 

flora, o ciclo da natureza, a relixión, as tradicións, as xentes, os lugares así como 

unha  definición xeográfica exacta do que é a Terra Chá. Este libro contribuíu a 

crear unha identidade forte: o ser chairego mudou coa forza que lle proxectaron 

os poemas de Manuel María ata converterse nun entorno sociocultural que aínda 

hoxe constitúe un foco esencial de dinamización da cultura galega.  
 

O alento pedagóxico do Manuel déixase sentir en moitos outros libros como 

“Cantos rodados para alleados e colonizados” (1973), onde se fai unha dura críti-

ca a todo o que implica o colonialismo e se incita á defensa do propio ou, como 

lle gustaba dicir a Manuel María, da tribo. Neste poemario destaca o ton irónico 

de determinadas poesías como “O alleado” ou “Poema romántico”. A través da 

ironía, o poeta é capaz de transmitirnos a súa verdadeira ideoloxía e a súa indig-

nación ante determinadas realidades. Quizais esa mesma ironía o levou a compo-

ñer anteriormente “Odas nun tempo de paz e alegría”. Dende distintas ópticas 

nunca deixou de ser un poeta da realidade, da realidade que vivía e sentía e ante 

a que nunca se mantivo neutral. Cando morreu o Manuel escribira un poema en 

prosa para el que levaba por título “Quero ser un home sucio”, inspirado naque-

les versos de Celaya que dicían “maldigo la poesía de quien no toma partido/ 

partido hasta mancharse”.  Certamente foi un poeta que tomou partido por Gali-

cia ata tal punto que cos seus poemas pódese explicar a historia, a cultura e a 

idiosincrasia que nos fixo evolucionar ata o presente. Por iso, compre reivindi-

car un Manuel María pedagóxico que ten que estar máis pre-

sente que nunca na escola porque escribiu para a escola,  

escribiu para ensinar e escribiu para facilitar o coñecemento 

dunha terra, Galicia, que, baixo unhas condicións específi-

cas, xerou unha cultura e unha lingua únicas no mundo.  
 

O ano de Manuel María é un bo ano para, a través do autor, 

promover Galicia no mundo e impulsar aos galegos a coñe-

cer a terra a través da súa poesía. Tendo en conta que os 

seus poemas piden camiños e camiñantes, aproveitemos 

para camiñar xuntos nas verbas e nos versos deste 

“labrego con algo de poeta”. 

CEX ▌15 

                            “Labrego con algo de poeta” é tamén o título elixido por Mercedes 

Queixas Zas para a súa  biografía sobre Manuel María editada este 2016 por Galaxia. 



 

 

 

 

 

“O POEMA” (De A luz resucitada, 1984) 
 

Un poema é un ser vivo que anda,  

respira, soña, chora, salouca,  

ama, berra, centila e escurece,  

cala, aborrece a mentira,  

sente odio e tenrura, desángase,  

fala de intimidade a intimidade 

coas cousas e coa xente, suxere 

mundos posíbeis e imposíbeis,  

suda, cansa, ten sede e fame,  

adoece, agoniza.  

E nunca morre.  
 

Sería imposíbel comprendermos a poesía  -a obra toda-  de MANUEL MAR-

ÍA prescindíndomos do cálido e profundo humanismo que a envolve. Contrario a 

todo egotismo, nunca foi escritor-para-si, senón para asegurar e mellorar a co-

municación cos demais. Esta súa entrega a unha causa de significación colectiva  

-cal era contribuír desde a literatura e coa literatura á elevación da lingua galega, 

á recuperación da autoestima social como galegos- cobra especial importancia 

na sincronía en que se produciu. Aínda non valoramos en todo o que o merece a 

(re)emerxencia das letras galegas no ecuador do século XX, rompida a comuni-

cación coas xeracións inmediatas anteriores, após o brutal hiato imposto pola 

guerra civil española e o seu desenlace. Por enésima vez, a Galiza volvía padecer 

consecuencias terríbeis dunha historia que, reiterada e repetitivamente, afundía 

aínda máis as feridas da dependencia e da represión de calquer signo galego. 

Que, nestas circunstancias, un mozo de vinte anos volva os ollos á literatura ga-

lega coñecida e sele con ela un pacto tácito de servizo e de continuidade, conci-

liando a un tempo saber letrado e coñecemento empírico, nunhas condicións am-

bientais, sociopolíticas, absolutamente inclementes, case semella un milagre. É, 

pois, Manuel María o primeiro escritor novo deste tempo que enlaza cunha tradi-

ción brutalmente truncada e, asemade, o primeiro escritor que incorpora á poesía 

galega rexistros absolutamente contemporáneos. 
 

Comeza así unha longa traxectoria literaria que certificará a intelixencia e a 

arte do escritor para, acordeonicamente, abrir ad infinitum a corda temática e 

estilística da súa poesía e, así mesmo, para servir á lingua galega escrita en todos 

os xéneros. O poema que reproducimos no comezo destas liñas amosa a eficacia 

dunha metaforización orgánica que ten orixe, como se sabe, na experimentada 
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Manuel María na lembranza viva 

María Pilar García Negro (Universidade da Coruña) 



 

 

 

pola propria lingua. En puridade, as linguas non viven nen morren: úsanse ou 

non se usan (lingua é uso da lingua, tout court), mais, en sendo a lingua condi-

ción inseparábel da humana, do proprio ser humano, a metaforización biolóxica 

está servida. Por iso falamos de vida reducida ou anémica da lingua; da súa falta 

de saúde; da terapia precisa para garantir a súa recuperación; dos remedios nece-

sarios a tal fin; por iso, afirmamos que o galego non é unha lingua morta senón 

unha lingua mortificada… Na mesma liña, o poeta humaniza, alegoría mediante, 

o poema, que corporeiza con todos os atributos da grandeza e da servidume hu-

mana, con todas as capacidades e con toda a vulnerabilidade que nos constitúe. 

Mais nunca morre, porque, ao igual que nós estamos a salvo da liquidación total 

mercé a memoria (a vida que os que nos continúan procuran para nós), así a lite-

ratura é a lápida permanentemente renovada na mente e no corazón dos seus lei-

tores. Non epitafio, non arqueoloxía: memoria rediviva, reavivada.  

Máis unha mensaxe 

de modernidade esté-

tica nos oferece este 

poema. A poesía é 

omnívora, como a 

propria lingua. Limi-

tala ou acadarmala 

sería privala de toda a riqueza que a vida ten. Todo cabe nela: amor, dor, ale-

grías e penas, desalento e esperanza, intimidade e solidariedade, realidade tanxí-

bel e soños, presente e utopía… Nen máis nen menos. 
 

Este poema, pois, érguese a xeito de cifra ou síntese da obra toda de Manuel 

María. Lonxe de ser retórica de autopoética non verificada, el é a xustificación  -

e o anuncio-  de toda a dedicación socioliteraria de Manuel María, en verso e en 

prosa, na poesía, no teatro, na narrativa, no ensaio, no artigo xornalístico, na so-

cialización constante da literatura galega, na divulgación xenerosa e entregada 

de tanto coñecemento enciclopédico como o que posuía… Sempre ao servizo de 

conxurar a negatividade da afasia pública e da agrafía da nosa lingua, herdadas 

dunha historia de alienación e de subordinación. 
 

Fiel a este espírito, na intelixencia de que as homenaxes hai que as acompa-

ñar sempre de obras prácticas, a Fundación e a Casa-Museo que levan o nome do 

escritor realizan un constante e meritísimo labor de edición, difusión e achega-

mento popular da súa obra, con múltiplas iniciativas editoriais e culturais que 

visan achegar a todos os públicos obra tan rica, variada e moderna como a que 

alumou, ao longo de máis de cincuenta anos, o noso escritor. Sirvan estas liñas, 

pois, a convidar á leitura da obra do escritor dedicatario das Letras Galegas deste 

ano 2016, a maior mostra de cariño e de recoñecemento que poidamos facer du-

nha persoa que tanto amou a Galiza, que tanto fixo por ela, isto é, por nós todos, 

galegas e galegos. 

CEX ▌17 

 
 

“ESTA SÚA ENTREGA A UNHA CAUSA DE SIGNIFICACIÓN CO-

LECTIVA  -CAL ERA CONTRIBUÍR DESDE A LITERATURA E COA 

LITERATURA Á ELEVACIÓN DA LINGUA GALEGA, Á RECUPERA-

CIÓN DA AUTOESTIMA SOCIAL COMO GALEGOS- COBRA ES-

PECIAL IMPORTANCIA NA SINCRONÍA EN QUE SE PRODUCIU.” 



 

 

 

 

Coñecino xa desde moi neno. Na casa falábase del porque un amigo da fami-

lia, O Anido (Xaime de Bullas) era tamén moi amigo do meu pai e compañeiro 

de andainas e pillerías do Manuel, que viña frecuentemente á casa e sempre tiña 

ansia de me levar a comer a ensalada rusa do Bar Calvo, mentres el razoaba co 

meu pai. Invitábanme e falaba moito das súa trasnadas, mentres falaba picaraxa-

das que facían, coas que eu ría, como cando foi aquela das “Sanjurjas” que che-

garan, da man deles, a ser copla de cego e deran lugar a unha pequena rifa. 

Aquelas andainas pasaron e pasou o tempo. Moito tempo e volvín topar co Ma-

nuel en mil aconteceres culturais e defensivos da dignidade. Conteille das miñas 

cousas, alá por Monforte, e lembramos xuntos ao de Bullas, tristemente falecido 

recentemente nun accidente de moto, e aquela mesma mágoa sentida deunos vín-

culos de alento para seguir camiño. Manuel María foi cabal e bo amigo. Non só 

comigo, tiña certamente moitos e bos amigos. Falábanos deles con veneración, 

sobre todo daqueles tan admirados que nós non atinabamos a recoñecer, porque 

serían para nós descoñecidas persoas da Cultura que ninguén poñía en valor. El 

si que os lembraba, e falábanos de Leiras Pulpeiro, de Noriega, de Peña Novo, 

de Luís Pimentel, de Fernández de la Vega, de Trapero Pardo, de Anxel Fole, de 

Díaz Castro. Aínda lembro cando me falou e describiu o poema de “Penélope” 

do libro de Nimbos deste último autor. Con que luz e cores me falou daquel poe-

ma que, co tempo, musiquei entusiasmado grazas á súa explicación inesquecible. 

Aran os bois e chove! 

Aqueles moitos que non tiveron a sorte de coñecelo, hoxe poden aprecialo 

desde a obra escrita e desde aqueles relatos que se poidan contar del. Ía firme e 

confiado, entrañable con todos nós, galgaba entre ilusións irrepetibles que se-

mentaban unha Galicia Nosa, e non esquecía aos que un día se puidesen sentir 

orfos de calquera soidade. Chamándoos para se xuntar a nós, facendo un corpo 

de resistencia. Sementou así o amor pola Matria, a nós chairegos, e o amor por 

Galicia a todas as persoas de bo entendemento e sentir da orixe. A súa xenerosi-

dade só se podía prodigar senón desde aquela chamada veraz e de compromiso 

que el mesmo desprendía directamente, nos encontros, nun viño cos amigos, ri-

tual –por certo- no que apreciaba os caldos de aquí e especialmente os bos rio-

xas. Fumar con el era un ritual de compracencia. Era un pousar no tempo e na 

distancia, fumar tabaco negro ás agachadas de Saleta, nunha nube de fume que 

conciliaba acordos e pensamentos cheos de memorias. Desde o seu exemplo es-

pallaba vínculos sedutores, coa súa voz grave, redonda e recreada no perfecto 

acento de anécdotas meigas do sinxelo, do cordial e tenro. Xa non desde as obras 

que deixou en herdo senón desde a enorme memoria que posuía e coa capacida-

de coa que relataba as cousas que contaba. Falador empedernido, compilador de 
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O MANUEL MARÍA, da Terra Chá. 

Baldomero Iglesias Dobarrio. Mero 



 

 

 

saberes, de descricións de personaxes, de “aqueles” misteriosos que só el podía 

relatar e, sabendo como sabiamos, que era escrupulosísimo na palabra, mesmo 

na escrita da estilográfica, coa que corrixía os erros da imprenta nos libros e ta-

mén perfilaba desexos liberadores, sensible a calquera brisa que o vento movese. 

Lembro o seu triste acompañamento escrito cando morreu a miña mai (para nós, 

os da Chaira, é mai con “eme”.  Vén de miña, de mamar, de mamai e madre, de 

matria, de man e manancial, de xuntar os beizos en bicos nun fonema que só 

pode ser bilabial e carnal –pese a calquera norma ortográfica que nunca poderá 

explicar tenruras). Volvendo ao rego…,  sabía desa miña enorme dor -porque 

había pouco perdera á súa, que fora unha gran muller, tamén connosco na Casa 

de Hortas do seu Outeiro de Rei e que moi atentamente nos servía sempre un 

café familiar cheo de afectos, musa tamén dos arrolos e de moitos dos seus eter-

nos soños. Muller moi querida, como Saleta a quen amou sempre, desde que 

atravesaba a Chá en bici para ir cabo dela á Reigosa da Pastoriza, cando anoiva-

ron, e xa sen fin para toda a vida. A min chamábame, como facía con todos os 

CEX ▌19 

Manuel María conversa con “Dobarrio” -como chamaba a Mero- durante o  

festival de Pardiñas de 1997. Arquivo de Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero. 



 

 

 

amigos, polo segundo apelido: Dobarrio. Metíase comigo, sabendo que eu tamén 

viña de Duarría –dalí os meus pais e eu, por descendencia, aínda que nado en 

Vilalba- co dito aquel, co que nos poñía a caldo, considerándonos trepadores da 

noite. Sempre me dicía: “…tede tino cos de Duarría, que andan de noite e dor-

men de día”. E ao pouco engadía: …que tal Dobarrio?. E, non habería que voltar 

a Portugal? Lembrabamos aquela viaxe feita anos atrás, para un programa de 

televisión e varios de radio, nos que nos entrevistara Gonçalo Nuno e na que os 

dous o pasaramos moi ben e foramos escoitar fados pola noite ata as altas horas. 

Despois, de volta xa no cuarto do hotel, puxérase a escribir versos para un libro 

desde o insomnio dos “cafeses” que ambos  tomaramos moi competentemente 

aloufando fumes de cigarros intempestivos. 

Por certo, sempre lembrarei agradecido aquel día en que engordei vinte quilos 

polo satisfeito da música que eu lle puxera á canción de “O Carro”, cando me 

dixo que se tivera que escribir de novo a súa letra, non o podería concibila xa sen 

a música que eu lle puxera! Foi a primeira canción que fixen na vida e sempre 

estarei debido da súa axuda incondicional, da confianza e alento para seguir e 

facer moitas máis cancións. Lembranza agradecida, como non podía ser doutra 

maneira, pero non só para o escritor enorme que era e é, non só para o gran rela-

tor, non só para o compañeiro de tantas viaxes e arelas, lembranza agradecida 

sobre todo para o amigo que tanto estraño! Porque corremos tempos nos que a 

amizade, a verdadeira amizade, esa que non entenden de traizóns nin beneficios, 

cotiza á baixa. Lembranza agradecida, sobre todo, tamén pola súa honestidade e 

coherencia e pola petada que deixou en min para saber erguer desde as propias 

cinzas, nas sempre que nos queimamos. 

20 ▌CEX 

Mero –á dereita, coa guitarra, en Pantón– musicou O Carro de Manuel María  

–ao seu carón-, quen dende entón xa non imaxinaría o seu poema sen esa música.  

Arquivo de Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero. 

  



 

 

 

(Do meu libro Poemas de amor, loanza, condena e outros. Santiago: Follas Novas, 2011) 
 

Alto exemplo de amor comprometido    

coa súa nobre visión da nosa Terra; 

coherencia total na que se encerra 

a súa esencia, a súa forza, o seu sentido. 
 

Súa Terra Chá, milagre conseguido 

por quen ó universal nunca se cerra: 

amor, xustiza, paz ós que se aferra 

seu corazón, sempre ó mellor rendido. 
 

Ansiando fose nosa a nosa escola 

regalounos “Os soños na gaiola” 

para os nenos, os mestres e Galiza. 
 

Excelso e prolífero poeta, 

foi para el labarada a súa Saleta, 

onde o amor se estremece e se eterniza. 
 

Os Tilos, 9 de setembro de 2004 

CEX ▌21 

Manuel María coa súa 

dona, Saleta Goi, durante 

una viaxe a Grecia en 

1984. Arquivo da Funda-

ción Manuel María de 

Estudos Galegos 

No pasamento de Manuel María 

Xoán Xosé Fernández Abella 
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