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Bos días a todos e a todas! 

Cando no verán pasado a Real Academia Galega fixo pública a decisión de lle dedicar as 

Letras Galegas deste ano a Don Xosé Filgueira Valverde inmediatamente o puxemos en 

lugar destacado da páxina web do Sánchez Cantón, que fomos actualizando ata o día 

de hoxe. 

Porque Don Xosé Fernando Filgueira Valverde foi profesor e director do Instituto de 

Pontevedra e por iso queremos compartir a honra con todos os centros de ensino 

medio da cidade, especialmente co Instituto Valle Inclán, en cuxo edificio exerceu a 

docencia moitos anos. 

Pero cando se separaron o Instituto Feminino (que seguiu no edificio do actual 

Instituto Valle Inclán) e o Masculino (nun edificio novo construído no Verxel, aquí onde 

estamos hoxe), Don Xosé Filgueira Valverde veu como director do novo Instituto 

Masculino, que tomou o nome actual, Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra. E aquí 

permaneceu ata a súa xubilación, polo que podemos dicir que este é o instituto de Don 

Xosé Filgueira Valverde que el mesmo bautizou co nome do seu admirado Francisco 

Javier Sánchez Cantón. Este centro que leva orgulloso o nome do ilustre historiador e 

que herdou interesantes materiais históricos do Instituto de Pontevedra, como libros 

antigos, o arquivo documental do centro ou o retrato de Frei Martín Sarmiento, por 

poñer só algún exemplo. 

En nome da comunidade educativa deste instituto, quero agradecerlle á Xunta de 

Galicia que hoxe, Día das Letras Galegas, día da festa da nosa cultura, viñesen ao noso 

centro homenaxear a Don Xosé Filgueira Valverde. É pois un día grande para nós, o 

máis importante da nosa historia porque o fundador e primeiro director do Instituto 

Sánchez Cantón foi merecedor do Día das Letras Galegas e as máis altas autoridades de 

Galicia fixéronlle as honras no noso centro. Máis non podemos pedir. 

A min, como actual director do centro do que tan orgullosos estamos, correspóndeme 

o privilexio de exercer de mantedor deste acto que temos a honra de acoller.  

 

Como a música foi unha das paixóns de Don Xosé Filgueira, á que lle dedicou moitas 

horas e estudos imprescindibles. Unha vez descuberta a placa conmemorativa temos 

que empezar o acto con música interpretada por Roi Casal. Escoitaremos unha 

adaptación da segunda cantiga do mar in modo antico, un dos seis poemas cos que 



Filgueira Valverde homenaxea á lírica medieval trobadoresca e que lle dedicou a 

Sánchez Cantón.  

 

Tras a música chegará a quenda de intervencións, que comezará co 

- presidente da Deputación provincial de Pontevedra, don Rafael Louzán Abal, 

seguido  

- do presidente da RAG, don Xesús Alonso Montero, quen lle cederá a palabra a 

- Don José Fernando Filgueira Iglesias, presidente da Fundación Filgueira 

Valverde e fillo do homenaxeado. 

- Pecharemos o acto coas verbas do Presidente da Xunta de Galicia, don Alberto 

Núñez Feijóo 

 

Para, a continuación escoitar o himno galego, de novo na voz de Roi Casal.  

 

Máis nada. De novo sexan moi benvidos a este instituto Sánchez Cantón e que empece 

a música! 


