OUTRAS OBRAS REALIZADAS

Os eidos 2. Letanía de
Galicia e outros poemas (1974)

Poemas caligráficos
(1979

SE O PASADO É PASADO
“Se o pasado é pasado
i o presente é o urgente
por qué inda busca a xente
aquil soño clausurado?

DIA DAS LETRAS GALEGAS
2009-10

Vido visto ben Santiago
i esa cuestión non resolta
fago camiño de volta
camiño de volta fago.
Camiño de volta fago
volvo do cabo do Mundo.
Terra sólo en ti me fundo:
é a certeza que trago.”

Muller pra lonxe
(1987)
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UXÍO NOVONEYRA

BIOGRAFÍA
Naceu no mes
de xaneiro de
1930 no lugar
de Parada.
De cativo percorreu as carballeiras
que había preto da súa
casa.
Estudiou bacharelato
en Lugo.
Sendo estudiante en Lugo coñeceu
a Manuel María con quen frecuentou
o trato de intelectuais da anterior xeración como Luís
Pimentel, Anxel
Fole, ou Ramón
Piñeiro.
En Madrid estudiou na Facultade de
Letras.
Regresou a facer o
servicio militar a
Galicia e recuperou
o trato con Manuel
María e os demais
intelectuais.

É entón cando coñece a María Mariño
que chegou ao Courel acompañando ao
seu home.
En 1962 volve a
Madrid; pero tivo
que regresar ao
Courel para coidar
aos seus pais ,xa vellos e enfermos.

Coñeceu a Elba Rei
coa que casou e tivo
3 fillos.

En 1982 foi nomeado presidente da
Asociación de Escritores en Lingua Galega e foron vivir a
Santiago.
Foi un poeta de entrega total, pero non de
minorías, xa que sempre tivo unha gran
preocupación pola comunicación co pobo.
Durante estes anos adicouse a recitar,
chegando a ser un gran “dicidor” como
a el lle gustaba ser chamado.

OBRA
Uxío Novoneyra, considerado un
dos poetas máis relevantes en lingua
galega de tódolos tempos, proxecta a
súa obra enraizada na tradición e no
popular, aínda que con destacadas tonalidades vangardistas nas que destaca o lirismo da palabra..

En 1955 publica o
seu primeiro libro
de poemas, Os Eidos, con prólogo de
Ramón Piñeiro.

Seguíronlle Elegías
del Caurel y outros
poemas (1966), en
edición bilingüe.

