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Biografía

Manuel María Fernández Teixeiro naceu en Outeiro de Rei (Lugo) en 1929. Con

13 anos trasladouse a Lugo para estudar o bacharelato e alí  comezou a súa precoz
carreira literaria participando, á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias "Jóvenes
valores lucenses" e entra en contacto cos integrantes da tertulia do café Méndez Núñez
(Pimentel, Fole...) que o poñerán en contacto coa realidade galega, tanto interior como
do exilio. Nesta primeira etapa da súa vida, publica o primeiro poemario dun poeta da
nova xeración dos 50   Muiñeiro de brétemas (1950), co que se inaugura a denominada
"Escola da Tebra".

   En 1958 instálase en Monforte como Procurador dos Tribunais e ao ano seguinte
casa con Saleta Goi. Nos axitados anos sesenta e setenta, Manuel María participa na
reorganización  política,  na  clandestinidade,  dos  partidos  nacionalistas,  e  atende  os
chamamentos e peticións que lle chegan das organizacións que andan a traballar pola
recuperación cultural: imparte conferencias, recita poemas e presenta á Nova Canción
Galega. A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos:
ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar o cultivo da poesía. Do existencialismo e o
seu pesimismo radical evolúe cara á unha poesía que rompe, tanto no formal como na
temática, con esta liña subxectiva para se comprometer co ser humano, coa súa xente,
coa súa realidade social, en definitiva, co seu pobo.

   A súas  actividades políticas culminaron coa súa elección  como concelleiro  en
1979. Son anos duros, e a súa participación nas campañas en defensa da lingua foi
moi  activa.  En 1985 abandonou a militancia política para se dedicar  por  completo á
actividade literaria e cultural e, desde a súa xubilación, residiu na cidade da Coruña ata a
súa morte (no 2004). A súa xenerosa entrega foi recoñecida en 1995, na  Homenaxe
organizada pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega na Coruña.

   Non  é  doado  resumir  en  poucas  liñas  a  obra  deste  insigne  poeta,  referencia
imprescindíbel  no  panorama  literario  da  segunda  metade  do  século  XX, pola
amplitude  dos  seus  rexistros,  das  súas  propostas  e  da  súa  temática:  intimismo,
paisaxismo,  socialrealismo  crítico  ou  satírico,  preocupación  relixiosa,  reivindicación
lingüística... e, como fío condutor de todo este mundo poético, a construción da patria.
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Algunhas das súas obras máis destacadas

XÉNERO TÍTULOS

Narrativa Contos en cuarto crecente e outras prosas (1952)
O xornaleiro e sete testemuñas máis (1971)
Andando a Terra (1990)
Os ontes do silencio (1990)
Cando o mar foi polo río (1992)

Teatro Auto do taberneiro. 4 ventos (1957)
Auto do labrego (1961)
Auto do mariñeiro (brevísima farsa dramática en tres tempos) (1970)
Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela  (1981)
A farsa de Bululú (1992)

Ensaio Notas encol da poesía de Fermín Bouza-Brei (1958)
Noticia da poesía galega de posguerra (1972)
A Terra Chá: poesía e paisaxe (Discurso de entrada á Real Academia 
Galega,2003)

Poesía Muiñeiro de brétemas (1950)
Morrendo a cada intre (1952)
Advento (1954)
Terra Chá (1954)
Documentos persoaes (1958)
Mar maior (1963)
Os soños na gaiola (1968)
Versos pra un país de minifundios (1969)
Canciós do lusco ao fusco (1970)
Cantos rodados para alleados e colonizados (1976)
As rúas do vento ceibe (1979)
A luz ressuscitada (1984)
Poemas da labarada estremecida (1985)
As lúcidas lúas do outono (1988)
Os lonxes do solpor (1993)
A primavera de Venus (1993)
Poemas para dicirlle a dúas lagoas  (1994)
O Miño, canle de luz e néboa (1996)
Sonetos á casa de Hortas (1997)
Camiños de luz e sombra (2000)
Cecais hai unha luz (2010)
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Escolma de poemas

1. “Carné de identidade” de Documentos persoaes (1958)

2.  “Tarxeta de visita” de Remol (1970)

3.  “Canción pra dicirlle a Saleta” de Canciós do lusco ó fusco (1970)

4.  “Saleta na Casa de Hortas” de Sonetos á Casa de Hortas (1997)

5.  “A terra faise en ti” de Os lonxes do solpor (1993)

6.  “Poema da infancia perdida” de Remol (1963)

7. “Bando” de Documentos persoaes (1958)

8. “O poema” de A luz ressucitada (1984)

9. “ A fala” de As rúas do vento ceibe (1979)

10.  “Canción pra cando se escoita falar castrapo” de Canciós do lusco ó fusco (1970)

11.“O pobo que deixa perder a súa palabra” de Os lonxes do solpor (1993)

12.“Canción pra cantar todos os días”  de Canciós do lusco ó fusco (1970)

13.“Canción da claridade das palabras” de As lúcidas lúas de Outono (1988)

14.“Deixade que o voso corazón se abra” de Compendio de Orballos e Incertezas 
(1991)

15.“Agora, que gastei os meus outonos” de Sonetos á Casa de Hortas (1997)

16.“Escoita, irmau, as miñas verbas” de Mar maior (1963)

17.“Terra Chá” de Terra Chá (1954)

18.“O carro” de Terra Chá (1954)

19.“O aradiño” de Os soños na gaiola (1972)

20.“Galicia” de Os soños na gaiola (1972)
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1.- “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 algúns 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 persoaes (1958)
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2.- “Tarxeta de visita” 

Manuel María –xa o sabedes- é o meu nome
feble, corto, esguío e tan desamparado
que sempre o usei sen apelidos.
Un nome humilde como a brisa que fai
ondear as centeeiras, unha folerpiña
de neve –un salouco só que o ar desfai-
que non pode chegar ao chao sen derreterse.
Un nome como tantos, sinxelo e do pobo.
Polos Hortas apelídome Fernández,
vella casta xunguida á terra dende sempre
no meu Outeiro de Rei da Terra Chá.
Por parte de nai son Teixeiro, familia
de labregos, que aínda vive no vello
casal de Vilanova, perto a Lugo,
na parroquia que din de Sanamede.
De neno prendeume o Miño coa súa música
e puxo no meu corazón vellos cantares.
Teño xa moitísimos anos repartidos
en alegrías, tristuras e fracasos.
Publiquei algúns libros. Son casado.
Levo barba entrecana para tapar o medo
que, como un verme, roe o meu sosegó.
Procurador de oficio. Gáñome a vida
-e tamén o noxo e a desesperanza-
coa miña profesión e outras tristezas.
Agora vivo en Monforte para o que gusten,
coidando o amor, a comprensión, a fe
nos homes, na Terra e mais na fala.
Carezo de títulos importantes. Non
teño vocación para arquivar diplomas
que son febles papeis –fume de nada-
que sempre rematan no faiado
irremisibelmente roídos polos ratos.
Toda a miña ilusión é ir tirando.
E se falo de min é para dicir 
que aínda estou vivo, sano e salvo.

                        Remol, 1970
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3.- “Canción para dicirlle a Saleta”

¡Ouh amiga e compañeira cotidián;
sinxela, doce costume habitual:
ti éresme necesaria como o pan,
como o aire, 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 centilante, 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
e dáslle ó meu espírito rumbo certo.
Es o esteo preciso para esta loita
de sementar de flores o deserto!

Canciós do lusco ao fusco, 1970

4.- “Saleta na Casa de Hortas”

Cando Saleta entrou por vez primeira
na casa petrucial dos vellos Hortas

abríronse, por si, todas as portas
e emocionáronse o cedro e a nogueira.

E, con Saleta, chegou a Primavera
e deulle nova vida ás seivas mortas

que rebentaron, pasmadas e absortas,
enchendo de luz e neve a horta enteira.

E toda a casa sorriu agradecida.
Semellaba unha flor a súa sorrisa:
a rosa máis ruborosa e acendida.

Saleta, silenciosa e conmovida,
sentiu no corazón a mao da brisa

e como entraba a casa na súa vida.

Sonetos á Casa de Hortas (1997)
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5.-  “A Terra faise en ti”
A TERRA faise en tí,
Saleta, sotileza,
chama apaixonada
e transparente,
levidade de neve,
torrente e forza
de seiva poderosa,
música de vento
entre abelairas,
raio máxio de lua,
murmurio de regueiro,
flor de cerdeira
ou pinga de orballo
emocionada, tremando
sobor do pálido rubor
da rosa namorada.

 Os lonxes do solpor (1993)

6.- “Poema da infancia perdida”

A infancia é a miña patria
verdadeira.

O meu paraíso perdido.

Lembro a pureza dos meus soños.
O pasmo que me causaban 

as estrelas.
As paisaxes que quedaron

nos meus ollos.
Os contos do avó.

A doce voz de miña nai.
As verbas de meu pai.
Os xogos compartidos

cos irmaos.
E tantas cousas fondas

que forman parte inseparábel 
de min mesmo.

Aquela pureza xa non é 
e teño soedade

daquel neno sinxelo
que antes fun.

¡Deixádeme ser triste
ou senón

voltádeme outra vez
a miña infancia!

Mar Maior (1963)
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7.- “Bando”

Prohíbese, por orde da Alcaldía,
que medren porque si

as rosas do xardín municipal.
Dende agora as pombas teñen

que pedir licenza para voar. 
Prohíbeselle á lúa 

andar ceiba de noite polo ceo.
A lúa é unha tola que anda espida

dando mal exemplo ás nenas castas
e aos fillos de familia.

Pagarán trabucos os poetas.
Prohíbese soñar de 10 a 11.

Prohíbese tamén derramar bágoas.
Pódese chorar tan só cando hai sequía

pra que non fiquen baldeiros os pantanos. 
Un só se pode emocionar
os Xoves e os Domingos 

cando toca 
a Banda do Concello no quiosco. 

Están fóra da lei 
as estrelas, a Primavera,
as flores e os paxaros. 

Dáse este bando en tal e cal 
para que se cumpra
de orde do alcalde. 

Asinado, carimbado e rubricado.

Documentos persoaes (1958)

8.- “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
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9.- “A fala”

O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a vida,
o coitelo da dor,
o murmurio do vento,
a palabra de amor.

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.

O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
meirande e poderosa.

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

O idioma é o amor,
o latexo, a verdade,
a fonte da que agroma
a máis forte irmandade.

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
¡Precisamos a lingua
se queremos vencer.

As rúas do vento ceibe (1979)
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 10.- “Canción pra cando se escoita falar castrapo”

Ollade esa antroidada: son galegos,
xente do pobo, sinxela e moi normal.
Olládeos, como un fato de borregos,
falando o seu castrapo "tipical".

Esprésanse nunha estrana xerigonza,
van falando un idioma que non hai.
E sinten fondo reparo, gran vergonza,
en falar, como é debido, a fala nai.

Ollade ós moi paletos e cretinos
ladrando o seu castrapo por aí,
intentando ser lidos, cultos, finos
imitando ós "castizos" de Madrí.

Eles, probes, non poden ser culpados
polo seu idioma, tristeiro i anormal.
A culpa é de quen di: "Sede educados,
que falar galego está moi mal..."

Canciós do lusco ó fusco (1970)

11.- “O pobo que deixa perder a súa palabra”

O POBO 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 pobo 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
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12.- “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.

Canciós de lusco ó fusco (1970)

13.- “Canción da claridade das palabras”
A PALABRA é a única chave que abre

a nosa soedade e pon, á luz
do sol e do luar,

a choída intimidade máis escura.
A palabra nomea e crea ás cousas,

pon orde no mundo
e armoniza toda a creación.

Cando prostituímos a palabra
estamos invocando ó demoníaco.

E se deixamos morrer a palabra
o universo enteiro

dóese de orfandade e desamparo.

 As lúcidas lúas de Outono, 1988
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14.- “DEIXADE que o voso corazón se abra”
DEIXADE que o voso corazón se abra
á beleza deste noso mundo
tan carnal, amigo e amoroso:
á luz clara e máxica dos días,
ó engado das noites,
á música de toda a creación
e ós silencios pechados nos que
cada un de nós pode estar oíndo
o inquedante latexar de sí mesmo
en armonía con canto esiste e estivo,
algunha vez, no ser das cousas.
Amade sempre á terra nosa nai
e cada vez seredes mais humanos
e cecais poderemos comprender
que só o amor nos leva ó éxtase:
único xeito de unión
coa plenitude total do universo.

               Compendio de Orballos e Incertezas, 1991

15.- “Agora, que gastei os meus outonos”

Agora, que gastei os meus outonos
e ben entrado xa no propio inverno,

acredito no fugaz e no eterno
e só me asusta o raio, non os tronos.

Un, dende fai moitos anos, comprendeu
que todo é asegún e relativo

e ninguén é tan bo nen tan cativo,
nen podemos prescindir do propio eu.

Gardo dentro de min toda a fragancia
dos amados rincós da miña infancia
e os recendos que tiña a vella casa.

Foi chama o meu amor. Agora é brasa.
Saleta sempre. Perdón pola arrogancia:

"A luz é poderosa. A tebra, escasa."

Sonetos á Casa de Hortas (1997)
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16.- “Escoita, irmau, as miñas verbas”

Escoita, irmau, as miñas verbas:
son sinxelas e impuras
como as verbas feridas

co coitelo dos beizos, cada día.

Vouche decir tan só que teño
a miña mau tendida,

aberta, núa e viva como o mar.

Que teño, irmau, maduro o corazón
pra gardar nel as verbas túas.

Que a vida é moi fermosa
aínda que hai homes

que teñen os beizos emporcados
con verbas de falsía,

i o corazón podre polo odio,
i as maus pingando sangue,

i agachados, no fondo dos seus petos,
en vixía,

coitelos e pistolas asesinas.

¿Que importa, irmau, que morra o día
si a súa morte

abre en nós a espranza do mencer?

Non temas.
Aínda o paxaro ten canciós

i as estrelas se alcenden cada noite.

Mar maior (1963)
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17.-
A Terra Cha somentes é:

un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,

un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.

O resto é soedá.

Terra Chá (1954)

18.- “O carro”

Non canta na Chá ninguén.
Por eso o meu carro canta.
Canta o seu eixo tan ben
que a señardade me espanta.

Non hai canto tan fermoso:
fino como un asubío.
Anque é, ás vegadas, saudoso,
faise, no ar, rechouchío.

O meu carro é cerna dura:
sábese carballo e freixo.
¡Que fermosa a súa feitura!
¡Que lixeireza a do eixo!

As cousas vanse aledando
por onde o meu carro pasa.
¡Carrétame herba pró gando!
¡Traime a colleita pra casa!

Terra Chá (1954)

19.- “O aradiño”

Labrado da miña mau
fixen coa miña navalla
un aradiño de pau.
Leva timón e chavella
e unha rella furadora
feita cunha lata vella.
Ten orelleira, rabela
tan luída e rematada
que mamola mirar pra ela.
O meu arado e tan feito
que pode incruso esfender
labradíos a barbeito.
Teño xa que darlle estreno
ó meu arado arador,
ó meu arado pequeno.
E non sei ónde hei de ir
buscar os bois que preciso,
buscar os bois pra xunguir. 

Os soños na gaiola (1972)
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20.- “Galicia”    

Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras para labrar!

Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos,
cargados de trafegos!

Galicia é unha nai
velliña, soñadora:
na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!

Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento...
¡Pero hai outra Galicia
que vai no sentimento!

Galicia somos nós:
a xente e maila fala
¡Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!

Os soños na gaiola (1972)
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