
XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE



BIOGRAFÍA

Xosé Fernando Filgueira Valverde, nado en Pontevedra o 28 
de outubro de 1906 e finado na mesma vila o 13 de setembro 
de 1996. 



Realizou estudos de Dereito, Filosofía e Letras (alcanzando o título 
de doutor) e Psicoloxía nas Universidades de Santiago de 
Compostela e Zaragoza. En 1923 formou parte do grupo de 
fundadores do Seminario de Estudos Galegos, onde dirixiu a 
sección de Historia da Literatura. Desde ese momento e até a súa 
morte,  o erudito pontevedrés mantería unha gran actividade na 
promoción de iniciativas culturais.
     



Filgueira Valverde iniciou o seu amplo labor docente en 1927 no 
Instituto de Ensino Medio de Pontevedra. En 1935 gañou unha 
cátedra no Instituto Balmes de Barcelona e posteriormente 
exerceu en Lugo e na cidade do Lérez, da que foi alcalde. Pola 
súa dedicación ao ensino recibiría o alcume do "vello profesor".



Cofundou o Seminario de Estudos Galegos, dirixiu o 
Instituto Padre Sarmiento e o Museo de Pontevedra.

Presidiu o Consello da Cultura Galega e foi membro da Real 
Academia Galega. 



Director do museo de Pontevedra



Adícaselle o Día das Letras Galegas de 2015 polo seu 
traballo divulgativo a prol da lingua e da cultura galega. 
Trátase dunha figura que suscita controversia e ao mesmo 
tempo resulta un persoeiro fundamental no decorrer da 
cultura e literatura galegas ao longo do século XX.



Resulta polémica a súa figura. Por que?

Porque ocupou cargos 
públicos no franquismo. Foi 
alcalde de Pontevedra (nos 
anos 60), procurador en 
cortes... 



Que é o franquismo? 

● Réxime político vixente en España entre 1939-1975.
● Autoritario e fascista, no que Francisco Franco exercía a 

xefatura vitalicia como caudillo.



Por que produce este rechazo?

● Porque este réxime supuxo un retroceso para a cultura e a 
lingua galega.

● Porque supuxo o corte nas liberdade de  expresión...
● Porque supuxo que os intelectuais máis representativos da 

nosa cultura, viranse na obriga de exiliarse, xa que eran 
perseguidos ou asasinados polas súas ideas...



A SÚA OBRA

Ten unha obra moi extensa, tanto científica coma literaria, 
fundamentalmente divulgativa, que supera os trescentos títulos 
entre libros e folletos,máis de mil artigos en xornais e revistas e 
máis de 1.600 conferencias, en galego e en castelán.



OBRA EN GALEGO

A primeira obra narrativa foi a recolleita de narracións 
breves: Os nenos, en 1925, recollida despois en Quintana 
Viva (Galaxia, 1971). Como articulista publicou numerosas 
colaboracións en diferentes medios, quedando recollidas 
todas ellas na serie Adral, editada entre 1979 e 1996.



Colaborador habitual de El Pueblo Gallego e Logos. A súa obra 
literaria atinxe a narrativa, a poesía, o ensaio e o teatro. Así, na 
súa producción figuran o libro de relatos Os nenos e a 
semblanza O vigairo; o texto teatral Agromar. Farsa pra 
rapaces ; as antoloxías Cancioneiriño de Compostela e 
Cancioneiriño novo de Compostela ou o volume de prosas 
literarias Quintana viva.
     



A maior aportación de Filgueira Valverde constitúena os seus 
traballos no campo da investigación. Moitas destas prosas,  
foron recollidas polo autor nos nove volumes editados baixo o 
título xenérico de Adral. As súas aportacións ao coñecemento 
da lírica medieval verían a luz no libro Estudios sobre lírica 
medieval.



LIBROS DO AUTOR



POETA

Porque non seca a morte a fonte das cantigas
eu vos chamo, segreles, que veñades cantar
onde os verdes loureiros gardan vellas ermidas,
cabo das sabias ondas sulcadas do luar,
das insuas da ribeira nun antigo lugar,
¡San Cremenço do mar!

         6 canciones de mar "in modo antico", 1941.



CEIP REBORDÁNS

EDLG

● CURSO 2014-2015
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