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""...... mmeessttrree ddee mmeessttrreess""..

AA ssúúaa oobbrraa
Cuantitativamente o seu labor l iterario foi

pouco, pero o seu posto na renovación da

cultura galega ninguén o discute. Carballo

Calero di que “exerceu máis ben unha

influencia socrática que literaria”, foi un

mestre de mestres.

Esta función calada, escura e

desapercibida, deixou nos seus diálogos a

impronta do seu pensar e das súas

actuacións.

• Lenda :

“Camiñantes”

• Contos:

“Amañecer”.

“Varios Contos curtos”

• Un romance popular.

• Artigo sobre “Terencio Mac Swiney”

• Poesías:

“ Lonxe”

“Ano novo”.

• Obra de teatro

“A Domeadora”

• Artigos políticos:

“Orientacións. Os camiños do

agrarismo galego”

“A significación profunda do

galeguismo”.

• Ensaios:

“Encol da prosa galega”

“Teoría cuasi trascendental da

velocidade”.

NNeebbooeeiirroo
Pobres rosas, saudosas
Esperando amañecer;

Laumiñadas, deragadas
Por medrar, y arrecender.
Tristes rosas amorosas,
Todo chega y o fin chega
Cando a pola se dobrega
E non vos pode soster.

Craros soños, frolecidos
Cobizando un ideal;

Aniñados, enchoyados,
Nunha roseira lanzal.

Tristes soños noitecidos,
Todo chega y o fin chega
Se dos soños soilo queda

O imposibre no rosal.



Antonio Losada Diéguez naceu en

Boborás, Ourense, no pazo de Moldes, 0

22 de decembro de 1 884.

Procedía de familias fidalgas, da nobreza

galega do Antigo Réxime: os Diéguez de

Astureses, os Losada

de Santiago e os Arias

Correa da Ramallosa?

Quedou orfo aos 4 anos

e ingresou interno nos

Xesuítas da Garda

(Pontevedra).

Estudou Letras na

universidade de Deusto.

Faise Doutor en Madrid, lugar no que xorde

a súa vocación l iteraria.

Volve a Galicia e desenvolve unha

actividade académica a carón de Cotarelo

Valledor, do que foi profesor axudante ao

mesmo tempo que estudaba Dereito.

En 1 91 5 aproba as oposicións a

catedrático de Instituto e consigue destino

en Ourense, lugar no que fixo amizade con

Vicente Risco. Posteriormente, trasládase

a Pontevedra. Este sería o seu último

destino profesional.

BBiiooggrraaffííaa
No ano 1 91 7 ingresa nas Irmandades da

Fala, pasando a desempeñar un papel

relevante na conformación da ideoloxía

nacionalista en Galicia e dando lugar á

Xeración Nós.

O seu papel vai a ser decisivo para atraer

cara as súas ideas a Vicente Risco,

Noguerol, Otero Pedraio, Florentino

Cuevillas3

Losada Diéguez cría firmemente que a

transformación da sociedade haberíase de

facer na conciencia mesma dos homes

para que así cambiase o sistema. Foi un

bo político, guiado polo seu sentimento

galeguista desenvolveu unha actuación

intensa e polifacética no seu afán de

galeguizar ao máximo todos os ámbitos da

vida, desde o artístico ata o deportivo

acadando un alto prestixio entre os

intelectuais da súa época.

Home comprometido, propuxo

a Risco a creación da revista

Nós, que fundarían en

1 920.

Foi un dos homes da

Xeración “Nós” máis

queridos, respectados e

influentes.

En 1 924 ingresa no "Seminario de

Estudios Galegos" cun traballo titulado

"Ouservacións encol da Prosa Galega".

A Xeración Nós nace porque houbo un

Losada Diéguez que

deitou a súa semente

nuns homes

extraordinarios que

providencialmente

aparecen en Ourense,

nesa época, e entón

esa semente frutifica e

dá lugar á Xeración

Nós, á revista Nós, ao

Seminario de Estudos Galegos, a toda

aquela renacenza extraordinaria da cultura

galega. Foi un mestre de mestres.

Como mestre, quere que as persoas

aprendan a formarse, non formalas.

Procura unha educación activa, persoal.

Máis que saber cousas, hai que saber

como estudar, como formarse.

Foi membro da Real Academia Galega e

dedicóuselle o Día das Letras Galegas de

1 985.

Morreu en Pontevedra, o 1 5 de outubro

de 1 929, á idade de 45 anos. Os seus

restos descansan en San Mamede de

Moldes, no concello de Boborás.




