
Un rapaz de aldea

Antón Fraguas Fraguas nace en 
1905 en Insuela, parroquia de
Loureiro, Cotobade, na provincia de 

Pontevedra. Aquí aparece nunha foto de 
neno coa súa tía, o seu tío e a súa nai.
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Seminario de Estudos Galegos

Na Universidade de Santiago de 
Compostela entra en contacto con 
numerosos intelectuais e pasa a 

formar parte do Seminario de Estudos 
Galegos, unha institución que tiña como 
fin o estudo e difusión das raíces históricas 
e culturais da terra.
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Irmandades da Fala

As Irmandades da Fala foi un dos 
movementos culturais e políticos 
máis importantes na historia de 

Galicia. Antón Fraguas é un dos moitos 
intelectuais da época que participaron nel.
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Radio en galego

Unha faceta interesante de Antón 
Fraguas, pouco habitual para a 
época, é que foi un dos primeiros     

en usar a nosa lingua na radio. Este medio 
de comunicación serviu para achegar o 
idioma ao pobo.
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Político

En 1936 preséntase á alcaldía do 
concello da Estrada, onde impartía 
clase, e incorpórase ao Movemento 

Galeguista. Mais a chegada da guerra civil 
vai ter graves consecuencias para el.
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Amigo dos libros

Exerceu de bibliotecario tanto no 
Seminario de Estudos Galegos como 
no Instituto de Estudios Gallegos 

Padre Sarmiento. Na década dos noventa 
fai unha doazón pública dos seus primeiros 
libros ao Museo do Pobo Galego.
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San Fraguas,o docente

Don Antonio exerceu con moito 
agarimo e vocación a docencia en 
distintos lugares de Galicia, tanto 

na Universidade como na educación        
secundaria. Foi un mestre entregado e 
querido polo seu alumnado. 
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Investigador insaciable

Antón Fraguas é un persoeiro moi 
polifacético: xeógrafo, arqueólogo, 
historiador, biógrafo... 

Aquí podemos apreciar o seu labor como 
etnógrafo.
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Museo do Pobo Galego

Antón Fraguas foi un dos seus    
fundadores, exerceu como director 
e foi clave no seu desenvolvemento. 

Nel atópase un compendio da diversidade 
cultural e popular de Galicia.
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O legado de Fraguas

Antón Fraguas finou en Santiago de 
Compostela en 1999, deixando 
unha forte pegada na cultura 

galega e sendo artífice da Galicia que está 
por vir. Gañou numerosos premios e foi 
moi recoñecido pola súa traxectoria.

10


