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EU SON MANUEL MARÍA,  

LABREGO CON ALGO DE POETA 

Son o fillo de Antonio e Pastora, o máis vello de 

catro irmáns. Abrín os ollos en Outeiro de Rei un 6 de 

outubro de 1929. Cheguei á escola nos inicios da 

guerra e ía seguro xa que o mestre, era moi amigo de 

meus pais. Pero a lingua na que sempre falara con el 

non valía na escola e era motivo de mofa e cheguei a 

estar calado como un peto, incluso morto de ganas de 

mexar por non saber como se dicía en castelán (mejar 

soábame mal). Para preparar o ingreso no instituto ía á 

escola a Rábade e nunca esquecín o mestre con quen 

nas tardes dos sábados liamos contos e poemas de 

autores galegos, algo insólito e prohibido, que tanto me 

marabillou. As lecturas dos sábados e os xogos 

poéticos cun traballador da casa, Manuel de Paderne,  

(dicíanos un verso e nós tiñamos que inventar a 

estrofa), espertaron a miña vocación de poeta dende 

moi cativo. 

No curso 1943-1944 comecei en Lugo o 

bacharelato, pero a un mes de finalizalo, unha 

peritonite arrebatou o xefe do clan, o home bo e 

xeneroso en que todos confiaban, o meu guía, norte e 

exemplo, o meu amado pai.  Entón foi o tío paterno, 

Xosé, profesor e crego o que se encargaría da miña 

formación e tocoume entrar interno na Academia 

Galicia dos Maristas. Meu tío tamén 

formou parte do meu mundo e foi o 

guía  a lecturas imprescindíbeis, o 

conselleiro e o referente durante anos. 

Con só dezanove anos pronunciei 

a primeira conferencia que me 

achegaría á tertulia do café Méndez 

Núñez con amigos tan grandes como 

Ánxel Fole, Carballo Calero, Luis 

Pimentel ou Aquilio Iglesia e comezan 

a divulgarse os meus primeiros poemas ou o primeiro 

dos moitos poemarios, Muiñeiro de brétemas, editado 

en 1950.  

As diferenzas co querido tío comezaron ao 

escoller carreira, el decidirá Dereito e eu Filosofía e 

Letras pero só acabaría cursando un ano por libre na 

Universidade Compostelá que non chegou a bo porto.  

A morte accidental de Pepe, o meu irmán pequeno 

con só trece anos, sumiunos a todos nunha profunda 

tristura e a min levoume a unha crise íntima e relixiosa, 

motivándome a escrita do poemario Libro dos pregos.  

A “mili” tócame en Parga e logo en Compostela, onde 

as amizades de Novoneyra, Otero Pedrayo ou Carlos Maside 

serán cruciais no meu devalar. Logo de “cumprir coa patria” 

prepareime como Procurador dos tribunais, logrando o título 

en 1957 e o destino no meu querido Monforte, onde 

transcorrerán corenta anos da miña vida e  tamén da da miña 

compañeira, musa e sempre amada Saleta, casados en Lugo 

nunha cerimonia íntima na madrugada dun día de maio do 

ano 59. Aquela terra que ten o meu nome nunha rúa foi onde 

desenvolvín o traballo que nos daba para vivir e sempre coa 

miña compañeira participei no compromiso coa lingua e coa 

terra nos distintos ámbitos que puidesen ser faísca para o 

rexurdir. Implicación política nacionalista; conmemoración 

das Letras Galegas ; a edición de libros e discos; 

presentación da Nova Canción Galega; colaboración con 

asociacións culturais  …  

Chega a transición, a democracia. O meu traballo 

continúa en multiplicidade de direccións: a participación nas 

listas nacionalistas, en  entidades amigas como a Asociación 

Socio Pedagóxica Galega (AS-PG) e as súas xornadas 

anuais de formación do profesorado; na Asociación de 

Escritores en Lingua Galega, ... Sucedéronse ao longo dos 

anos os premios, recoñecementos e homenaxes que sempre 

me emocionaban. Dous deles foron especiais: a homenaxe 

nacional organizada pola AS-PG no teatro Rosalía da 

Coruña en 1995 con todas as voces amigas (poetas, músicos, 

debuxantes…) e a entrada como académico numerario da 

Real Academia Galega en 2003.  

Os últimos anos, desde abril 

de1998, pasámolos na Coruña. 

Anos tamén moi felices, onde me 

reunía cos amigos en tertulias no xa 

inexistente bar Kirs. Para 

engrandecer esta miña amada 

Galicia non escatimei esforzos ata o 

último alento que foi o 8 de outubro 

de 2004. Aí a amada Saleta recibiu o afecto dos nosos e o 

meu velorio na admirada Compostela, no Panteón de 

Galegos Ilustres, onde os irmáns Rosalía, Castelao ou 

Cabanillas e logo coa miña caixa a ombros dos amigos saín 

para a derradeira viaxe, o retorno ao meu querido e sempre 

amado Outeiro de Rei acompañado de multitude de amigos. 

E nestes anos que levo repousando, Saleta seguiu e segue 

difundindo a miña obra: Grazas amada compañeira, amante 

e amiga. 

Existen persoas boas,  moi boas e algunhas que  son 

imprescindíbeis, como o noso Manuel María: un home bo e xeneroso 

que multiplicou as horas para engrandecer a terra galega, 

traballando  incansablemente e estando sempre.      (Dores Cao) 
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O POVO que deixa 

perder a súa palabra 

creada, herdada, 

usada, revelada, 

aquela que lle é propia 

e singular, a que é 

unicamente súa, está 

empobrecendo o 

mundo 

e perpetrando o seu 

propio xenocidio. 
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A  N A R R A T I V A  D E  

M A N U E L  M A R Í A  

Carné de identidade 

Eu son Manuel María. 

Nacín no 29, o 6 de Outono, 

en Outeiro de Rei da Terra Chá. 

Son dunha caste rexa de labregos 

fieles á súa terra e ao seu Deus. 

Agora son un namorado. 

Eu son Manuel María, 

cantor da Terra Chá que algunhos din. 

Cantor da terra chá que leva un 

clavada nas entrañas, penso eu. 

Eu son Manuel María, 

labrego con algo de poeta. 

Por eso gardo as albas 

no fondo dos meus ollos 

e ando de vagar o meu camiño, 

e pídolles ás cousas a súa tenrura 

e aos homes pídolles verdade. 

Non teño máis tarefa: 

son unha humilde folla que salaia 

na noite escura movida polo vento. 

Eu son Manuel María, 

un son tan só, lonxano e feble. 

        Documentos persoais, 1958 

TERRA CHÁ 

A TERRA CHÁ somentes é: 

un povo aquí, outro acolá, 

mil arbres, monte raso, 

un ceio chumbo e tráxico 

no que andan as aves a voar. 

O resto é soedá. 

           Terra Cha, 1984  

A  P O E S Í A  D A  X E R A C I Ó N  D O S  5 0   

Ou xeración La Noche ou xeración das Ferstas Minervais. Neste grupo 

M. María é o iniciador de diferentes correntes ou temáticas na chamada 

Escuela das Tebras co seu primierio libro, Muiñeiro de brétemas (1950), 

logo virá Terra Cha que segue a tradición paisaxística de Noriega Varela 

ou Aquilino Iglesia, pero cunha maior humanización. Realismo social en 

Documentos personaes, temática socialrealista en Versos para un país de 

minifundios, e intimismo en textos como As lúcidas lúas de outono.  

O  E N S A I O  D E  

M A N U E L  M A R Í A  

Notas encol da poesía de Fermín 

Bouza-Brei, separata de Boletín da 

Real Academia Galega, nº 327-333, A 
Coruña, 1958, pp. 125-140.  

Raimón, poeta do noso tempo, 
separata de Grial, nº 18, Editorial 
Galaxia. Vigo, 1967, pp. 463-478. 

O tema da emigración na poesía 

galega, separata de Revista da 

Comisión Galega do V Centenario, nº 3, 
Xunta de Galicia, Santiago, 1989, pp. 
131-155.  

A presencia do mar na poesía 

galega, separata de Revista 

Internacional de los Estudios 
Vascos, ano 39, tomo XXXVI, nº 2 (de 
1991), Editorial Eusko Ikaskuntza, S.A., 
Donostia, xullo-decembro, 1991, pp. 
313-338.  

A recuperación da narrativa en 

galego: Ánxel Fole, fascículo 35 

da Historia da Literatura Galega (Vol. 
IV), AS-PG e A Nosa Terra, Vigo, 1997, 
pp. 1089-1120.  



 Pra Carmina e Basilio Losada Castro. 

ACUSO á clase media -grandes e pequenos burgueses- 

porque eles foron e son os que traicionan 

o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. 

Pertenzo ao povo e falo no seu nome. 

Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, 

dos ferreiros, dos criados de servir, 

dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros; 

dos humildes carpinteiros de ribeira, 

dos alugados que ian a Castela; 

dos caseiros que non teñen terra de seu; 

dos que se ven obrigados a emigrar; 

dos pobres de espírito e dos pobres de pedir; 

do coitado xornaleiro que de sol a sol 

ainda anda virando a terra co arado romano. 

Falo en nome de todos aqueles que, 

anque teñen razón, non llela dan. 

Acuso á clase media de egoísmo, 

de non ser solidaria co seu povo, 

de brutalidade e de ignorancia, 

de lle bicar os pés aos poderosos, 

de traficar coa fame e coa miseria, 

de vivir na súa terra despreciándoa, 

intentando borrar o seu ser idioma, 

asasinando o seu ser diferenciado. 

Acuso á clase media de servil, 

de axionallarse diante dos que mandan, 

traicionando aos seus, á xente súa, 

ao povo indefenso e aldraxado. 

Acuso á clase media de imitar 

as modas que impoñen en Madrid 

e de pechar cobardemente os ollos 

ás realidades que teñen diante si. 

Clase media, grandes e pequenos burgueses, 

comerciantes enriquecidos co estraperlo, 

viñateiros, aceiteiros, contratistas, 

abogados sen lei e sen conciencia, 

propietarios de casas e de contas correntes, 

burócratas que adulades ao amo 

e que esquecedes ao povo do que vides; 

xentes que comerciades coa emigración, 

coa fame, coa inxustiza e coa miseria; 

ladróns que procurades títulos nobiliarios, 

asasinos que mercades indulxencias e autos 

derradiro modelo que vos leven ao ceo, 

no nome do povo, eu vos acuso!                

               Remol 

A poesía de Manuel María, 

faceta esta coa cal se sentía el 

máis fortemente vinculado, 

puido ter eclipsado outros perfís 

aos que tamén se tiña asomado 

con dispar fortuna durante o 

tempo todo en que veu exercer a 

súa escrita literaria. Estamos a 

falar da narrativa, do ensaio e do 

teatro, pois fóra do campo 

estritamente lírico, adentrouse 

igualmente nestoutros xéneros. É 

ben notábel, a pesar de todo, o 

especial esforzo que fixo con 

respecto ao teatro, pois trátase do 

segundo dos xéneros en que máis 

fecundo se mostrou. A vontade 

do escritor chairego, xa que logo, 

vén coincidir coa daqueles 

autores que xulgaron necesario o 

impulso dunha dramaturxia 

galega, pois que tanto se 

precisaba dela nese período de 

posguerra en que a literatura 

galega sentiu necesidade de 

remontar o voo. O teatro, como 

xa moito antes sucedera, 

precisou de ser reconstruído e 

aupado, como se fixera 

nos inicios do séc.XX .

(…) 

 O grande poeta 

chairego pon a súa 

pluma, de modo 

definitivo, ao servizo 

do teatro. A 

normalización dunha 

cultura, a galega, e da súa literatura 

debía pasar igualmente polo xénero 

dramático. Cousa semellante tiña 

realizado R. Carvalho Calero, seguindo 

a senda emprendida polos homes das 

Irmandades da Fala, ao se involucrar no 

xénero teatral, malia que, no seu foro 

interno, o seu xenio tirase para poeta, ao 

igual que o de Manuel María. A fasquía 

dramática deste gravitou entre o 

divertimento e a crítica social e cultural, 

aínda que sen 

renunciar nunca 

ao plano 

vindicativo.   

 

M A N U E L  M A R Í A  E  O  T E A T R O   CANCIÓN  

PRA CANTAR TODOS OS DÍAS  
 
HAI que defender o idioma como sexa:  

con rabia, con furor, a metrallazos.  

Hai que defender a fala en loita rexa  
con tanques, avións e a puñetazos.  

 

Hai que ser duros, peleóns, intransixentes  
cos que teñen vocación de señoritos,  

cos porcos desertores repelentes,  

cos cabras, cos castróns e cos cabritos.  
 

Temos que pelexar cos renegados,  

cos que intentan borrar a nosa fala.  
Temos que loitar cos desleigados  

que desexan matala e enterrala.  

 
Seríamos, sen fala, unhos ninguén,  

unhas cantas galiñas desplumadas.  

Os nosos inimigos saben ben  
que as palabras vencen ás espadas.  

 

O idioma somos nós, povo comun,  
vencello que nos xungue e ten en pé,  

herencia secular de cada un,  

fogar no que arde acesa a nosa fe .  

           Cancións de lusco ó fusco,  

 

O POVO que deixa perder a sua palabra  

creada, herdada, usada, revelada,  

aquela que lle é propia e singular,  

a que é unicamente sua,  

está empobrecendo ó mundo  

e perpetrando o seu propio xenocidio.  

Ese povo vil  

ollará aniquilada a sua lembranza  

e o seu nome indigno  

borrárase, sen máis, do universo:  

hai agresiós á beleza e ó espíritu  

que a vida non tolera nen perdoa.  

 

           Os Lonxes do Solpor, 1993  

 

A C U S O  Á  C L A S E  M E D I A  
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«Dende os lonxanos días da nosa 

adolescencia ademiramos e amamos a 

esta fermosísima cidade de Betanzos dos 

Cabaleiros que, xentilmente, nos dá 

serventía de paso cando as xentes da 

Terra Cha viaxamos á clara e cristaíña 

cidade de A Coruña pra ollar o mar do 

que nós carecemos. En Betanzos temos 

demorado moitas veces e paseado as 

súas rúas, gastando nelas as nosas 

necesarias vagancias, gozando do 

resplandor dos seus días e do misterio 

das súas noites. Como non tiñamos outra 

cousa que ofrecerlle, deixámoslle un 

molliño de versos pra decirlle o noso 

amor pois a língoa do amor é sempre 

musical e poética. Unhos poemas 

entusiasmados, máis cheos de emoción 

que de perfeción formal. Con nós 

levamos, 

ademais da gracia do seu viño, o feitizo 

dos seus vellos poetas medievais. [E 

refírese a Pero de Ambroa e Pero Amigo 

de Sevilla]» 

«Das nosas lembranzas betanceiras 

destacamos a inesquencible alegría dos 

Caneiros, a maxia do globo sanroqueño e 

a voz das súas campanas: Santiago, San 

Francisco, Santa María do Azougue... 

Pronunciar estes nomes é como evocar 

unha música celeste. Lembrar o sartego 

de Fernán Pérez de Andrade o Bó –o 

moimento funerario máis fermoso de 

Galizaé despertar en nós o son das 

trompetas e dos cornos de caza que 

atronaban a fraga de antano. O cruzar a 

Ponte Vella é deprender a xeometría do 

círculo, espellándose nas mansas ondas 

do Mandeo... ¡E ese delirio esborrallado 

que é o Pasatiempo!» 

M A N U E L  M A R Í A  

E  B E T A N Z O S  

Canción para dicirlle a Saleta 

¡Ouh amiga e compañeira cotidián; 

sinxela, doce costume habitual: 

ti éresme necesaria como o pan, 

como o ar, como o lume, como o sal! 

Ti es o meu pasado, o meu porvir, 

auténtica muller, sangue do pobo. 

Ti décheslle claridade ao meu vivir: 

un camiño sinxelo, puro e novo. 

¡Ouh compaña fiel, maina sorrisa: 

estrela cintilante, arrolo e canto! 

Ti es o furacán, e es a brisa 

que limpa, no meu ceo, tanto espanto. 

Ti es o que eu soño; luz e rosa 

recendendo vida, froleando a eito. 

¡Es a realidade máis fermosa 

que levo latexando no meu peito! 

Ti trócasme en ledicia cada coita, 

dáslle ao meu espírito rumbo certo. 

¡Es o esteo preciso para esta loita 

de sementar de flores o deserto! 

Canciós do lusco ao fusco ,1970 

O POEMA 

UN POEMA é un ser vivo que anda, 

respira, soña, chora, salouca, 

ama, berra, cintila e escurece, 

cala, aborrece a mentira, 

sente odio e ternura, desángase, 

fala de intimidade a intimidade 

coas cousas e coa xente, suxere 

mundos posibeis e imposibeis, 

suda, cansa, sente sede e fame, 

adoece, agoniza. 

                         E nunca morre. 

A Luz Ressuscitada, 1984  

Galiza somos nós 
a xente e mais a fala 
¡Se buscas a Galiza 
en ti tes que atopala! 

“Nos derradeiros tempos este que escribe 

viaxou varias veces a Ferrol. De cada viaxe 

foi traguendo unha impresión distinta da 

cidade. Primeiramente paseou todo o que 

queda -que non é moito- do Ferrol Vello, un 

rincón evocador que garda o engado dos 

pequenos portos mariñeiros. Logo andivo a 

urbanización do século XVIII, que é moi 

fermosa. O racionalismo do XVIII sóupolle 

dar ó trazado urbano, do que hoxe podemos 

chamar Ferrol clásico, un senso poético e 

executar unha xeometría elemental e poética 

que, pese a todo, ten algo de rural. Esa 

xeometría da que falo, a un labrego como 

servidor, evócalle as cumpridas cortiñas da 

súa Terra Chá, (…). Son rúas humanas e 

racionais. Cada casa está individualizada e 

os balcós e galerías son unha leción de bo 

urbanismo. Por Ferrol andan moitos 

descendentes de xentes da miña tribu natal. 

Esta pequena colonia chairega tróuxoa, aló 

nas dúas primeiras décadas deste século, 

don Manuel Montes, que morreu sendo 

párroco de San Xulián e que denantes o fora 

de Outeiro de Rei e de Pontedeume.Os 

chairegos que don Manuel Montes trasladou 

ou trasplantou a Ferrol traballaron de 

consumeiros, de empregados do 

axuntamento, algunhos sentaron plaza na 

Mariña e outros establecéronse de 

carniceiros, maiormente pola banda do 

Inferniño, nome que, cando servidor era 

rapaz, moito lle chamaba a atención e que, 

aínda hoxe, xa un vello feito coa barba 

prateada e o cabelo cano, non deu 

pescudado a razón deste topónimo que lle 

causa un pequeno e vago desacougo.  

M A N U E L  M A R Í A  

E  F E R R O L  


