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GALICIADIGITAL PRESENTA UNA EXPOSICIÓN 

ITINERANTE SOBRE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 

CON EL APOYO DE LA REAL ACADEMIA GALEGA Y 

LA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

El acto de inauguración de la exposición se celebró a 

las veinte horas del martes, seis de agosto, en el salón 

de actos de la Casa de la Cultura para a continuación 

visitar la exposición en los bajos de la Casa da Cultura 

Manuel Rodríguez López. 

 

Presidieron el acto el Presidente de la Real Academia 

Gallega, Xesús Alonso Montero; el Secretario Xeral de 

Política Lingüística de la Xunta de Galicia, Valentín 

García, y el Alcalde de Paradela, Xosé Manuel Mato. Y 

en el transcurso del acto actuó el cantautor gallego 

residente en Catalunya, Alfredo González Vilela, con 

canciones sobre poemas de Manuel Rodríguez e 

interpretó piezas al violín el nieto del escritor, Carlos 

Rodríguez. 

 

La exposición forma parte del PROYECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ que GaliciaDigital y la familia del escritor 

emprendieron en 2012 con el apoyo del Ayuntamiento 

de Paradela, Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, 

Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de 

Galicia) y el Ayuntamiento de Lugo. 



 

Este proyecto se concretó el pasado año en la 

confección del portal web 

www.manuelrodriguezlopez.org en los idiomas gallego, 

castellano e inglés, y en este año en la versión en 

catalán de la web y en esta exposición itinerante que 

comienza en Paradela para luego ser instalada en Lugo, 

Santiago y otras ciudades. 

 

La inauguración se efectuó en Paradela, en el mes de 

agosto, precisamente como homenaje a los emigrantes 

de la comarca - Manuel Rodríguez López fue un 

emigrante en Catalunya, y la emigración inspiró la 

mayor parte de su obra- y a los peregrinos del Camino 

de Santiago, que tiene un hito importante en Paradela. 

En Lugo se expondrá coincidiendo con las fiestas 

patronales del San Froilán. 

R.  





 

  



  



Noticias 

GaliciaDigital presenta una exposición itinerante sobre 

Manuel Rodríguez López, con el apoyo de la Real 

Academia Galega y la Secretaría Xeral de Política 

Lingüística 
Se inauguró en la casa de la Cultura de Paradela (Lugo) la exposición 

sobre la vida y obra de MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, Hijo Predilecto 

de Paradela, y del que lleva el nombre la Casa de la Cultura. La 

exposición está compuesta por ocho paneles dobles, de 2 x 1 metros, y 

recoge diversos aspectos de la vida y obra del escritor paradelense, que 

escribió la mayor parte de su obra en Catalunya, estando considerado el 

mejor poeta obrero del siglo XX en Galicia. 

 

El acto de inauguración de la exposición se celebró a las veinte horas 
del martes, seis de agosto, en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura para a continuación visitar la exposición en los bajos de la 
Casa da Cultura Manuel Rodríguez López. 
 
Presidieron el acto el Presidente de la Real Academia Gallega, Xesús 
Alonso Montero; el Secretario Xeral de Política Lingüística de la Xunta 
de Galicia, Valentín García, y el Alcalde de Paradela, Xosé Manuel 
Mato. Y en el transcurso del acto actuó el cantautor gallego residente 
en Catalunya, Alfredo González Vilela, con canciones sobre poemas 
de Manuel Rodríguez e interpretó piezas al violín el nieto del escritor, 
Carlos Rodríguez. 
 
La exposición forma parte del PROYECTO MANUEL RODRÍGUEZ 
que GaliciaDigital y la familia del escritor emprendieron en 2012 con 
el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, Vicepresidencia de la 
Diputación de Lugo, Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de 



Galicia) y el Ayuntamiento de Lugo. 
 
Este proyecto se concretó el pasado año en la confección del portal 
web www.manuelrodriguezlopez.org en los idiomas gallego, 
castellano e inglés, y en este año en la versión en catalán de la web y 
en esta exposición itinerante que comienza en Paradela para luego 
ser instalada en Lugo, Santiago y otras ciudades. 
 
La inauguración se efectuó en Paradela, en el mes de agosto, 
precisamente como homenaje a los emigrantes de la comarca - 
Manuel Rodríguez López fue un emigrante en Catalunya, y la 
emigración inspiró la mayor parte de su obra- y a los peregrinos del 
Camino de Santiago, que tiene un hito importante en Paradela. En 
Lugo se expondrá coincidiendo con las fiestas patronales del San 
Froilán. 

R., 2013-08-08  



EXPOSICIÓN SOBRE A VIDA E OBRA 

DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ, 

FILLO PREDILECTO DE PARADELA 

Descrición 

A exposición está composta por oitopaneisdobres, de 2x1 metros, e 

recolle diversos aspectos da vida e obra do escritor paradelense, que 

escribiu a maior parte da súa obra en Catalunya, estando considerado 

o mellor poeta obreiro do século XX en Galicia. 

  

A exposición forma parte do PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ 

que GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon en 2012 

coapoio do Concello de Paradela, Vicepresidencia da Deputación de 

Lugo, Política Lingüística (Xunta de Galicia) e o Concello de Lugo, e 

se concretou o pasado ano na confección do portal 

web www.manuelrodriguezlopez.org nos idiomas galego, castelán e 

inglés, e neste ano na versión en catalán da web e nesta exposición 

itinerante que comeza en Paradela para logo ser instalada en Lugo, 

Santiago e outrascidades. 

  

A inauguración efectúase en Paradela, no mes de agosto, 

precisamente como homenaxeaos emigrantes da comarca - Manuel 

Rodríguez López foi un emigrante en Catalunya, e a emigración 

inspirou a maior parte da súa obra- e aos peregrinos do Camiño de 

Santiago, que ten un fito importante en Paradela. En Lugo 

expoñeraseco gallo das festaspatronais do San Froilán. 

  

O acto de inauguración da exposición hase celebrar ásvinte horas do 

martes, seis de agosto, no salón de actos da Casa da Cultura para a 

continuación visitar a exposición nos baixos da Casa Manuel 

Rodríguez López. 

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


  

Presidirán o acto o Presidente da Real Academia Galega, Xesús 

Alonso Montero; o Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta 

de Galicia, Valentín García, e o Alcalde de Paradela, Xosé Manuel 

Mato. E no decurso do acto actuará o cantautor galego residente en 

Catalunya, Alfredo González Vilela, con cancións sobre poemas de 

Manuel Rodríguez e interpretará pezasao violín o neto do escritor, 

Carlos Rodríguez  



Manuel Rodríguez recibe un homenaje en su tierra 

 

Etiquetas: Manuel Rodríguez, recibe, homenaje, tierra, Paradela 

03/08/2013 - Sergio Rodríguez / El Progreso (Paradela) 

La casa da cultura de Paradela inaugura el próximo martes, a las 

20.00 horas, una exposición sobre la vida y obra del escritor Manuel 

Rodríguez, Hijo Predilecto del lugar. 

La muestra recoge diversos aspectos de la vida y el trabajo del 

paradelense, quien escribió la mayor parte de sus obras desde 

Cataluña y es considerado, según indicaron los organizadores, «o 

mellor poeta obreiro do século XX en Galicia». 

Consiga AQUÍ la información completa  

 

  

http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Manuel%20Rodr%C3%ADguez
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=recibe
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=homenaje
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=tierra
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Paradela
http://elprogreso.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx


Opinión en Galicia 

Buscador 

A miñaárbore de amigos 
miércoles, 07 de agosto de 2013 

(Leído onte, martes, na inauguración da exposición MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, na Casa da Cultura de Paradela-Lugo) 

 

 

Ben quixera estar con todos vósneste día tan memorable para o ben 

querido amigo Manuel Rodríguez López, para a súa familia que tamén 

me honra dendehaimoitos anos coa súa sincera amizade, para o 

Concello de Paradela e o seuAlcadeaos que tamén me sinto vinculado 

por lazos efectivos e para cantos puidestes, quixestes e tivestes a ben 

concorrer a este acto.  

 

Fisicamente non podo ou non debo facermeaínda presente nestes 

eventos por estar convalecentedunha operación de larinxe. En espíritosi 

que estou entre vósagradecendo a vosaacollida e teño a seguridade de 

que acarón de todos nós está Manolo. Non sentides a súapresenza? 

 

Unha vez máis o común amigo, de Manolo, de Irene, dos demais 

familiares e de todos, XulioXiz, préstame xeneroso a súa voz. 

 

Quizabesdeberadicir que lla presta a Jorge Luís Bojes do que 

entrecollopermitíndomealgunhamodificaciónsunspoucos versos do seu 

longo poema: A MIÑA ÁRBORE DE AMIGOS 

Pero, para que andar con voltas, se Xulio ten capacidade para 

prestarnos a súa voz aosdous? 

 

 

Existen persoasnasnosas vidas que nos fan felices  

polo simple feito de térense cruzado no nosocamiño 

Algúns recorren corredoiras e autovías ónoso lado,  

vendo pasar moitas lúas.  

A outros, case non nos dá tempo a velos 

entre un paso e outro. 

Cada folla dunhaárbore, simboliza un amigo. 

O destino, (Eu diría a Providencia),  



preséntanos a amigos,  

que non sospeitabamos que asomarían ónosocamiño. 

A moitoschamámoslles “amigos da alma”,  

Un amigo ou amiga “ da alma” 

dánovo brillo ósnososollos,  

pón nova música nos nososbeizos,  

e volvemáisáxiles os nosospés 

por máis cansos e magoados que estean. 

O tempo pasa, foxen a primavera e o verán  

e velaí, xa se albiscaououtono, ouxa estamos nel.  

Tampouco é una traxedia. 

Só perdemos algunhas follas. 

Mellordito, non as perdemos: 

Transfórmanseoutrasládanse  

a outraárbore de perenne follaxe 

¡Non. Non queremos esquecer a estes amigos! 

Por iso, Manolo, mantemos a túa memoria  

e algún seguimos regando a túaamizade  

coa pregariaafervoada preñada de lembranzas. 

Graciñas, Manolo, porque ti,  

como cada persoa que pasoupolamiña vida, 

es único e irrepetible, e, como amigo, es un tesouro. 

Graciñas porque tiveches a ben deixar en min algo da túa riqueza  

e non puxechesdificultade en levares contigo algo da miña pobreza. 

Seguimos camiñandoxuntosamizade  

ata que xuntos sigamos sendo  

follas non caducas da Árbore da Vida. 

  

 

Carballo, Xosé Manuel 

vertodas 

  

http://www.galiciadigital.com/opinion/autor.166.php


ESCRITO DA FAMILIA DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

 

Benqueridas amigas e amigos: 

Gracias ó Concello de Paradela, especialmente ó seu Alcalde José Manuel Mato Díaz, por 

invitarnos a este acto da inauguración da exposición itinerante sobre a vida e obra de MRL. 

Este acto é especial, xa que o habitual é reunírmonos no mes de Decembro para celebrar o 

acto de entrega do Certame Manuel Oreste de Paradela. Ledos pois de poder ter a 

oportunidade de celebrar dous actos nun mesmo ano na nosa casa da nosa Paradela, porque 

Manuel Rodríguez López é parte de Paradela e a súa familia sentímonos de Paradela. 

A familia de MRL quixeramos dar as gracias e destacar a presencia dun amigo e persoeiro 

ilustre, o señor Presidente da Real Academia Galega, don Xesús Alonso Montero. Don Xesús 

foi un grande amigo de MRL. Delo deixou constancia o poeta de Paradela en moitas 

ocasións, en especial na súa dedicatoria impresa do libro Soldada Mínima onde o recoñecía 

como mestre e facho, xunto con Basilio Losada. Pero foron moitos outros nexos de unión: 

homaxe ó Ché, prólogo de reencontro coa aldea, Galicia no ano 1979, conferencias recollidas 

en Galegos en Catalunya, correspondencia epistolar, etc., todo en vida do noso poeta. 

Ademais a negra sombra non foi quen de apagar a amistade entre don Xesús en MRL. Nestes 

anos, don Xesús seguiu mostrando unha amistade continuada cara a nosa familia que se 

materializou de forma escrita no seu prólogo da décimo cuarta Edición do certame Manuel 

Oreste. E hoxe de xeito especial hónranos coa súa presencia neste acto. Moitas gracias, amigo 

don Xesús, señor Presidente, por estar con MRL e connosco.  

Esta exposición itinerante foi idea de Xulio Xiz e Antonio Giz, e é parte dun proxecto máis 

extenso impulsado por estes dous amigos xunto con GaliciaDigital, os amigos José Manuel 

Mato e Xesús Mato e financiado polo Concello de Paradela, pola Xunta de Galicia, a 

Deputación de Lugo e o Concello de Lugo. A familia de MRL estamos fondamente 

agradecidos a todos eles porque permiten que a memoria de MRL e a súa vida e obra non só 

non caia no olvido senón que medre co tempo día tras día.  

Gracias en primeiro lugar a todos os amigos de GaliciaDigital, especialmente a Xulio Xiz e 

Antonio Giz. O amigo Xulio Xiz foi un dos mellores amigos de MRL en vida, seguiuno 

sendo tras o seu falecemento e ségueo a ser del e da nosa familia 23 anos despois de que nos 

deixara fisicamente o poeta de Paradela. Xulio é ademais un excelente organizador, un facho 

que nos guía e un factor decisivo para facer que as iniciativas para honrar a MRL cristalicen e 

se fagan realidade. Moitas gracias, amigo Xulio. 

A vitalidade do legado que nos deixou o poeta de Paradela fai posible que non só os amigos 

que coñeceron a MRL en vida traballen activamente para dar a coñecer a súa vida e obra. A 

forza da mensaxe, o poder do seu legado tradúcense na incorporación de novos amigos que 

non o chegaron a coñecer en vida. O máis destacado deles é o amigo Antonio Giz. Neste 

últimos anos, Antonio tivo un papel fundamental neste proxecto vivo para avivecer ó Fillo 

Predilecto de Pradela. Nun traballo imponente, Antonio Giz diseñou, creou, xestionou e 

difundiu de forma impecable a web de MRL, que xa está a dar importante froitos tanto na 

difusión da vida e obra do noso poeta como na obtención de nova información antes 

impensable. E tamén nesta exposición foi fundamental no deseño, creación e xestión dos 

paneis. Moitas gracias amigo Antonio.  



O Concello de Paradela merece unha gratitude moi especial. Gracias polo seu apoio constante 

en tantos e tantos actos de homenaxe cara a figura de MRL ó longo das dúas últimas décadas. 

Nos paneis sobre Paradela e sobre o Certame literario de Paradela podedes ver unha pequena 

mostra do que vos digo. Non sei se haberá outros exemplos dun compromiso tan significativo 

por parte dun concello para honrar a memoria dun conveciño. E, liderando ise recoñecemento 

constante, sempre connosco e cunha devoción especial cara MRL está o noso gran amigo, o 

Alcalde de Paradela, José Manuel Mato Díaz. Moitas gracias, Mato, moitas gracias Paradela. 

 

Enos moi gratificante agradecer tamén públicamente a outras institucións cun paper decisivo 

para que esta exposición e o proxecto MRL poidan ser hoxe unha realidade. Gracias á Xunta 

de Galicia na persoa do Secretario Xeral de Política Lingüística, don Valentín García. E 

moitas gracias en especial por honrarnos hoxe coa súa presencia. Gracias á Deputación de 

Lugo pola súa contribucion fundamental para esta exposición e proxecto. E gracias ó 

Concello de Lugo por contribuir de forma importante á realización da exposición e proxecto. 

Gracias pois, a estas catro institucións amigas por impulsar o recoñecemento da figura do 

poeta de Paradela. 

Nesta exposición itinerante que hoxe se inaugura, nun dos paneis podedes ver a súa 

cronobiografía, que resume os feitos máis importanted da súa vida dende o seu nacemento en 

Randulfe (San Miguel de Paradela) en 1934 ata o seu falecemento en Lugo en 1990, pasando 

pola súa longa emigración en Barcelona dende que contaba con seis anos ata o ano 1985 que 

nos afincamos en Lugo. Acompaña esta información unha selección de fotografías da súa 

vida que inclúe ós seus pais Manuel e Consolación, a súa dona Irene e a súa familia máis 

directa. 

Non vou describir os 16 paneis da exposición, entre os que se atopa información sobre os 

seus libros publicados e inéditos, premios, prensa, opinións sobre Manolo, os xa mencionados 

paneis sobre Paradela e o certame, a presencia de MRL en internet e a súa páxina web. Pero 

quixera referirme a dous deles un pouco máis extensamente. Presentamos no panel de 

correspondencia unha brevísima selección de fragmentos de cartas de importantes persoeiros 

da cultura galega a MRL. Inclúe esta pequena selección correspondencia con Ramón 

Cabanillas, Otero Pedrayo, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Ramón Piñeiro, Alonso 

Montero e Filgueira Valverde. Son moitas máis as cartas destes importantes persoeiros e 

doutros moitos as que obran no noso arquivo familiar, xunto con borradores de cartas 

enviadas polo propio MR. Moitas delas xa se poden ver na páxina web de MRL e constitúen 

valiosos documentos para os estudiosos da vida e obra de MRL e da historia da literatura 

galega. 

Outro panel que me gustaría destacar é o dos poemas musicados. Foron polo menos catro 

cantautores os que lle puxeron música a poemas de MRL. A el enchíalle o corazón ver 

musicados os seus poemas, porque como decía era unha forma de que a súa mensaxe chegara 

mellor ó pobo. El escoitou en vida os seus poemas feitos cancións nos beizos de Alfredo 

González Vilela, amigo de sempre que mantén unha amistade fonda coa nosa familia e que 

hoxe nos honra coa súa presencia e coa súa actuación. Moitas gracias, amigo Alfredo. MRL 

tamén disfrutou das melodías de Suso Vaamonde e Xerardo Moscoso. E seguro que 

disfrutaría de xeito especial (disfruta sen dúbida desde o ceo dos galegos), escoitando a voz 



da súa nora Mary Otero Rolle na web MRL, a única voz feminina que lle puxo música ós 

poemas do noso poeta deica hoxe.  

O panel da emigración é fundamental para coñecer a vida e obra do Fillo Predilecto de 

Paradela. Ademais da presencia de Alfredo González Vilela, cantautor e emigrante galego en 

Barcelona, temos a sorte hoxe de contar coa presencia de dous destacados membros da 

colectividade galega en Catalunya: Iolanda Díaz Gallego e Eusebio, amigos de MRL e da 

nosa familia. Moitas gracias por acompañarnos hoxe e por estar connosco dende sempre nesta 

etapa de fortalecemento da memoria do noso poeta.  

Quixera agradecer de novo a todos os que contribuídes á pervivencia de MRL, pero quixera 

rematar cunha reflexión personal. A obra de MRL e o seu legado son multidimensionais. 

Poesía obreira, emigración, saudade, Paradela, vacacións en Galicia, galeguismo, tradución, 

galegos en Catalunya, etcétera. Son moitos os aspectos orixinais e diferenciadores da súa 

obra. Unha obra personal e única na que quedou constancia das súas vivencias personais, 

dunha historia irrepetible que se pode ver ó longo da súa obra en narrativa e poesía. Quero 

sirva como colofón da miña intervención un exemplo de vivencia personal que el encarnou 

nunha poesía adicada ó cruceiro de San Miguel que podedes ver no panel de Paradela. 

 

   Vello amigo da miña mocedade, 

Cruceiro forte e rexo no camiño, 

de cal fontenla as augas ou qué viño 

bebes que azos che dá de eternidade? 

 

   Nómada sempre, dende corta edade 

gastei as forzas, contra o meu destiño, 

sen agarimo, sen amor, sen niño, 

loitando no arrabaldo da cidade. 

 

   Pra acollerme ós teus brazos sempre abertos, 

fuxín daquiles lóbregos desertos. 

Torno vello, fendido do traballo, 

ermo na ialma, feito un espantallo. 

–E pois, de mozo, nada che dei, morto 

serei fiz, feito estrume do teu horto.  

 

 

Moitas gracias. 
  



 


