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Unha homenaxe ao poeta obreiro e 
emigrante 

Marcos Pérez Pena 
 

 

Manuel Oreste Rodríguez López, nacido en Paradela (Lugo) en 
1934, foi chamado en moitas ocasións "o poeta emigrante" ou "o 
poeta obreiro". Emigrou a Barcelona aos seis anos e alí viviu e 
traballou toda a súa vida (até o seu regreso a Lugo en 1987), sobre 
todo como xefe administrativo do departamento de persoal nunha 
industria siderometalúrxica (OSSA). Nunca perdeu a súa conexión 
con Galicia e coa lingua e cultura galegas, e completou unha gran 
produción poética, tamén narrativa e ensaística nos últimos anos, 
ademais de múltiples traballos xornalísticos. 
Dende esta semana pode verse no Museo do Pobo 
Galego(Compostela) unha exposición dedicada ao poeta, unha 
mostra que xa se puido ver en distintos lugares da provincia de 
Lugo, e que en maio viaxará a Catalunya. A mostra está formada 
por 8 paneis dobres nos que se expoñen de xeito moi gráfico 
anacos da vida e obra do escritor de Paradela. 
Deixou poemarios como Poemas populares 
galegos(1968), Saudade no bulleiro (1970), Soldada 
mínima (1979), Onte e hoxe vivencial (1995) e unha tradución ao 
galego do poema épico do catalán Jacint Verdaguer A 
Atlántida. Gañou numerosos premios literarios e os seus poemas 
foron musicados, por exemplo, por Suso Vaamonde (Que ten o 
meniño) ou Xerardo Moscoso. A súa obra acadou unha grande 
importancia, sobre todo, para a comunidade galega emigrante, por 
exemplo cos seus libros Galegos en Catalunya. Como xornalista, 
foi correspondente en Barcelona de Faro de Vigo e de El Ideal 
Gallego, colaborou tamén con El Progreso, con La Voz de Galicia e 
con varias revistas arxentinas. Ademais, foi Cronista Oficial do 
Centro Galego de Barcelona e mantivo unha correspondencia 
frecuente con Ramón Cabanillas, Otero Pedrayo, Celso Emilio 
Ferreiro, Darío Alvarez Blázquez, Xosé María Álvarez Blázquez, 
Ramón Piñeiro ou Ánxel Fole. 
Na súa poesía, directa e popular, falou sobre todo da nostalxia da 
terra natal e da vida do emigrante proletario, que coñecía de 
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primeira man. A completa web Manuel Rodríguez López. Emigrante 
galego. Poeta Obreiro busca difundir a súa obra e traxectoria 
persoal, acompañando a mostra que estes días se pode ver no 
Museo do Pobo Galego. O vindeiro ano está prevista a edición da 
súa Obra Completa, a edición dun DVD e a realización dunha 
campaña de difusión a través dunha oficina móbil. 
  

Negareime 

Pra que vou a cantar do burgués, 
larpeiradas, enchentas e frores? 
Como pode empolar o meu peito 
unha cántiga ollando mil dores? 
Mariñeiros que engulen os mares, 
silicosos mineiros que morren, 
picariños que están sen escolas, 
sen futuro, sen xeito e sen norte... 
Con que liras pregades que cante 
cando todas están desacordes? 
  

Castrapo. Si, meu neno 

... 

A unión da nosa caste 
fará o miragro; 
desvencellados, somos 
parias escravos. 
... 

Se iles son dunha caste: 
"O cacicado" 
nos somos doutra caste: 
?A do traballo" 
Se iles falan e pensan 
no seu Castrapo; 
nosoutros falaremos 
o Idioma Patrio. 
Vencellados, meu neno, 
Nos "Os escravos" 

http://www.manuelrodriguezlopez.org/
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crevarémolo Sino 
en mil anacos. 
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Manolo Rodríguez, ante unha industria en Galicia 
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Con Olegario Sotelo Blanco e Basilio Losada Castro 

© http://www.manuelrodriguezlopez.org  

 

Presentando o seu libro 'Soldada mínima' 
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Lugo 

Santiago recuerda a un poeta de Lugo 

maría caravel 

10 de abril de 2014  04:58 

Manuel Rodríguez López fue emigrante y fue poeta. Ayer -en el 

Museo do Pobo Galego, en Santiago- se inauguró la exposición 

«Manuel Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro», 

promovida por GaliciaDigital y por la familia del escritor. El 

presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, y el secretario xeral de 

Cultura, Anxo Lorenzo, acudieron al acto, igual que el alcalde de 

Paradela, José Manuel Mato, o la viuda del escritor, Irene López. 

  

http://www.lavozdegalicia.es/lugo


Posta en valor da figura e obra do 
intelectual lucense Manuel Rodríguez 
López 
PUBLICADO EN: Noticias de Galicia ► Galicia ► Lugo ▼ 

 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria apoia a posta en valor da figura e da obra do 
intelectual lucense Manuel Rodríguez López a través da súa 
colaboración cunha exposición itinerante que afonda na figura 
e na obra do escritor de Paradela. „Manuel Rodríguez López, 
emigrante galego, poeta obreiro‟ é o título deste proxecto 
expositivo que se pode visitar desde hoxe no Museo do Pobo 
Galego, en Santiago de Compostela. 
O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta tarde, contou 
coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, 
quen salientou o talento de Manuel Rodríguez ao servizo da 
difusión da cultura e da identidade galegas. O responsable de 
Cultura cualificou o proxecto expositivo como “unha merecida 
homenaxe” ao intelectual lucense e ao seu legado, desde a 
perspectiva dun escritor que observa, que sente e que expresa 
o esencial da súa cultura. 
No acto de inauguración tamén participaron, entre outros, o 
presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 
o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; a Concelleira de 
Xuventude e Normalización Lingüística de Santiago de 
Compostela, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, Irene 
López; e Antonio Giz, director de GaliciaDigital. 
Promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, a 
exposición conta co apoio da Consellería de Cultura e 
Educación, do Concello de Paradela, do Concello de Lugo e da 
Deputación Provincial de Lugo e as Secretarías Xerais de 
Política Lingüística e Cultura da Xunta de Galicia. Ademais, 
para a súa exhibición na capital de Galicia, tamén colaboran o 
Concello de Santiago de Compostela e o Museo do Pobo 
Galego. 

http://www.noticieirogalego.com/
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A mostra itinerante, conformada por oito paneis dobres nos 
que se expoñen de xeito gráfico anacos da vida e obra do 
escritor de Paradela, chega ao Museo do Pobo Galego despois 
de poder visitarse en Paradela, Lugo, Begonte, Sarria e 
Portomarín. A comezos do próximo mes de maio, a exposición 
viaxará a Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez López 
escribiu a maior parte da súa obra. 
 
A traxectoria do poeta 
A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro 
sobre a súa traxectoria, en cuxa edición colaborou a 
Consellería de Cultura e Educación, a través da Secretaría 
Xeral de Política Lingüística. Un documento que fai un 
percorrido pola historia deste emigrante que deixou un 
inmenso legado a través das súas obras poéticas ou en prosa, 
así como coa súa colaboración en diversos libros. 
Rodríguez López sempre mostrou unha gran preocupación 
pola cultura e por Galicia, e durante a súa etapa vital en 
Cataluña desenvolveu un importante labor como cronista dos 
actos desenvolvidos na comunidade relacionados con Galicia. 
Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viu recoñecido 
o seu traballo a través de diferentes e numerosos premios 
entre os que se atopan o de poesía Meigás e Trasgos de 
Sarria nos anos 19976 e 1980; o Xosé María Chao Ledo no III 
certame Literario de Vilalba, en 1977 e o primeiro premio do 
Certame Literario de Begonte en 1985, entre outros galardóns. 
Ademais foi nomeado fillo predilecto de Paradela o ano no que 
faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 

  



Información Local Santiago de Compostela 

Mostra sobre a 

traxectoria do escritor 

Manuel Rodríguez 

López 
Publicado o 21/04/2014 00:05 

 
A vida e maila obra do escritor Manuel Rodríguez López 
repásanse a través dunha exposición instalada no Museo do 
Pobo Galego. Baixo o título "Manuel Rodríguez López. 
Emigrante galego, poeta obreiro", a mostra está formada por 
oito paneis dobres en que se expoñen de xeito moi gráfico 
distintos feitos na traxectoria do autor de Paradela, fillo 
predilecto do seu concello natal. É a primeira vez que esta 
mostra itinerante sae fóra da provincia de Lugo. En Santiago 
estará ata principios de maio e despois viaxará a Cataluña, 
onde Manuel Rodríguez López escribiu a maior parte da súa 
obra. 

  

http://www.crtvg.es/tvg/programas/informativo-local-santiago-de-compostela


 

  



 

  



La exposición MANUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, en el MUSEO DO POBO 

GALEGO 

 

lunes, 07 de abril de 2014 

Este miércoles, 9 de abril, a las cinco y media de la tarde, en el Museo del 

Pueblo Gallego, en Santiago de Compostela, va a ser inaugurada la 

exposición "MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante gallego, poeta 

obrero" que, promovida por GaliciaDigital y la familia del escritor, cuenta 

con el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, Ayuntamiento de Lugo, 

Diputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia) y las Secretarías 

Generales de Política Lingüística y Cultura de la Xunta de Galicia. Y, en 

este caso, para su exposición en Compostela, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Santiago y el Museo del Pueblo Gallego. 

 

En este acto de inauguración tienen confirmada su participación el 

Presidente de la Real Academia Gallega, Xesús Alonso Montero; 

Secretario General de Cultura, Ángel Lorenzo; el alcalde de Paradela, José 

Manuel Mato; la Concejal de Juventud y Normalización Lingüística de 

Santiago, Rebeca Domínguez; la viuda del escritor, Irene López y Antonio 

Giz, Director de GaliciaDigital. 

 

La Muestra está formada por 8 paneles dobles en los que se exponen de 

manera muy gráfica trozos de la vida y obra del escritor de Paradela, hijo 

predilecto de su ayuntamiento natal. Llega esta exposición itinerante al 

Museo del Pueblo Gallego en la capital de Galicia, después de poder 

contemplarse en Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa de la 

Cultura), Sarria y Portomarín. A comienzos del próximo mes de mayo, la 

muestra viajará a Cataluña, tierra en la que Manuel Rodríguez López 

escribió la mayor parte de su obra. 

  



 

Exposiciones 

Manuel Rodríguez López. Emigrante galego, poeta 

obreiro 

09-04-2014 - 04-05-2014 (ampliada ata o 11-05-2014)  

 

La exposición "MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante 

gallego, poeta obrero", promovida por GaliciaDigital y la familia 

del escritor, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 

Paradela, Ayuntamiento de Lugo, Diputación Provincial de 

Lugo (Vicepresidencia) y las Secretarías Generales de Política 

Lingüística y de Cultura de la Xunta de Galicia. Y, en este 

caso, para su exposición en Compostela, con la colaboración 

del Ayuntamiento de Santiago y el Museo do Pobo Galego.  

   

La muestra está formada por 8 paneles dobles en los que se 

exponen de manera muy gráfica trozos de la vida y obra del 

escritor de Paradela, hijo predilecto de su ayuntamiento natal. 

Llega esta exposición itinerante al Museo do Pobo Galego en 

la capital de Galicia, después de poder contemplarse en 

Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa da Cultura), 

Sarria y Portomarín. A comienzos del próximo mes de mayo 

viajará a Cataluña, tierra en la que Manuel Rodríguez López 

escribió la mayor parte de su obra. 

  

http://museodopobo.gal/web/index.php


 

 

Santiago 

Inaugurada en Santiago unha exposición 

sobre o poeta obreiro Manuel Rodríguez 

López 

Neste 2014 cúmprense 25 anos do falecemento do intelectual lucense, nacido 

en Paradela 

Efe 

10 de abril de 2014  08:26 

O Museo do Pobo Galego acolle desde hoxe a exposición Manuel Rodríguez 
López, emigrante galego, poeta obreiro, dedicada ao intelectual lucense. 

Ao acto asistiu o secretario xeral de cultura, Anxo Lorenzo, quen resaltou o 

«merecido homenaxe» que supón este proxecto para un home de gran talento, 

que sempre traballou «ao servizo da cultura e a identidade galegas». 

A mostra, que sae por primeira vez da provincia do autor, tras ter percorrido xa 

os municipios de Paradela, Lugo, Begonte, Sarria e Portomarín, contén oito 

paneis dobres, que recollen de forma gráfica a vida e obra de Rodríguez López e 

que no mes de maio exporanse tamén en Cataluña, onde o autor galego residiu e 

escribiu boa parte da súa obra. 

No acto inaugural da exposición, promovida pola familia do escritor e Galicia 

Dixital, tamén participaron o presidente da Real Academia Galega, Xesús 

Alonso Montero; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato, e a viúva do 

escritor, Irene López. 

Rodríguez López recibiu numerosos premios á súa carreira literaria, como o de 

poesía Meigás e Trasgos de Sarria; o Xosé María Chao Ledo, no III certame 

literario de Vilalba, ou o primeiro premio do certame literario de Begonte; e é 

fillo predilecto do municipio de Paradela, así como Lucense do ano en 1989, un 

ano antes da súa morte. 

http://www.lavozdegalicia.es/santiago?idioma=galego
http://www.manuelrodriguezlopez.org/?idioma=galego




GaliciaDigital reivindica ao escritor Manuel 
Rodríguez López cunha iniciativa transmedia 

martes 8 de abril do 2014, por Fernando Sarasqueta |  | Compartir | 
 | 

 

GaliciaDigital está a impulsar dun tempo a esta parte unha 

iniciativa de promoción cultural de índoletransmedia. Trátase 

dunha iniciativa para recuperar, reivindicar e visualizar ante a 

sociedade galega a figura do escritor Manuel Rodríguez López, 

natural de Paradela (onde foi recoñecido como Fillo Predilecto) 

e, en palabras de Méndez Ferrín, “o máis importante poeta 

obreiro da Galicia de segunda metade do século XX”. A 

proposta de GaliciaDigital, que quere propoñer a Rodríguez 

López para o Día das Letras Galegas, artéllase a través das 

seguintes accións: un portal web activo dende o ano pasado 

que recolle a obra completa do autor e o máis salientábel da 

súa biografía, unha versión do dito portal en catalán, folletos 

informativos, unha exposición itinerante, unha campaña 

http://codigocero.com/Fernando-Sarasqueta
http://www.facebook.com/sharer.php
http://www.manuelrodriguezlopez.org/
http://www.manuelrodriguezlopez.org/
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informativa con Oficina Móbil, a publicación da obra completa 

do autor e un DVD de homenaxe (previstas estas dúas últimas 

accións para 2014).  

Por certo que este mércores 9 de abril, ás 17.30 horas, está 

prevista no Museo do Pobo Galego (Santiago) a inauguración 

da mostra itinerante Manuel Rodríguez López, emigrante 

galego, poeta obreiro, promovida por GaliciaDigital e a familia 

do escritor, contándose co apoio do Concello de Paradela, o 

Concello de Lugo, a Deputación de Lugo e as Secretarías 

Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta. Por certo que 

neste caso particular do museo compostelán, tamén se conta 

co apoio do Concello e o propio Museo do Pobo Galego. A 

exposición é ante todo un percorrido visual pola vida e obra do 

autor homenaxeado. Nela, lémbrasenos que naceu en 

Paradela e que moi neno tivo que marchar cos seus pais da 

súa terra, máis polo miúdo cara a Catalunya, onde 

desenvolveu unha importante carreira literaria que culminou na 

súa etapa lucense até o seu pasamento o 13 de febreiro de 

1990.  

Como dixemos, as mostras estanse acompañando dun portal 

web que xa leva un tempo en activo e que inclúe, entre outras 

cousas, diferentes seccións (biografía, obra, premios, opinións) 

para achegarnos á figura de Manuel Rodríguez e (tamén) a 

unha cuestión concreta moi relacionada coa súa vida e que 

estes días está por desgraza especialmente vixente: a cuestión 

da emigración. Amais do devandito, tamén se inclúe un 

apartado multimedia con testemuñas gráficas e sonoras do 

poeta, reflectíndose a súa participación en todo tipo de eventos 

culturais. 

  



 

o 2

 
ESTE MÉRCORES 

Inaugúrase no Museo do Pobo a 
exposición 'Manuel Rodríguez López, 
emigrante galego, poeta obreiro' 
REDACCIÓN SANTIAGO  | 07.04.2014  

A-  A+  

Este mércores, 9 de abril, ás cinco e media da tarde, no Museo do 
Pobo Galego, en Santiago de Compostela, vai ser inaugurada a 
exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, 
poeta obreiro” que, promovida por GaliciaDigital e a familia do 
escritor, conta co apoio do Concello de Paradela, Concello de 
Lugo, Deputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia) e as 
Secretarías Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de 
Galicia. E, neste caso, para a súa exposición en Compostela, coa 
colaboración do Concello de Santiago e o Museo do Pobo Galego. 

Neste acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o 
Presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 
Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde de Paradela, 
José Manuel Mato; a Concelleira de Xuventude e Normalización 
Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, 
Irene López e Antonio Giz, Director de GaliciaDigital. 

A Mostra está formada por 8 paneis dobres nos que se expoñen de 
xeito moi gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo 
predilecto do seu concello natal. Chega esta exposición itinerante 
ao Museo do Pobo Galego na capital de Galicia, despois de poder 
contemplarse en Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte 
(Casa da Cultura), Sarria e Portomarín. A comezos do próximo mes 
de maio, a mostra viaxará a Cataluña, terra na que Manuel 
Rodríguez López escribiu a maior parte da súa obra. 

http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=2&q=862194&c=5&i=1&x=noticias
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Exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, poeta obreiro” en el 

Museo do Pobo Galego 

ESCRITOR DE PARADELA 

A exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ,no MUSEO DO POBO 

GALEGO 

Este mércores, 9 de abril, ás cinco e media da tarde, no Museo do 

Pobo Galego, en Santiago de Compostela, vai ser inaugurada a 

exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, 

poeta obreiro” que, promovida por GaliciaDigital e a familia do 

escritor, conta co apoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, 

Deputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia) e as Secretarías 

Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de Galicia. E, neste 

caso, para a súa exposición en Compostela, coa colaboración do 

Concello de Santiago e o Museo do Pobo Galego. 

Neste acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o 

Presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 

Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde de Paradela, 

José Manuel Mato; a Concelleira de Xuventude e Normalización 

Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, 

Irene López e Antonio Giz, Director de GaliciaDigital. 

A Mostra está formada por 8 paneis dobres nos que se expoñen de 

xeito moi gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo 

predilecto do seu concello natal. Chega esta exposición itinerante ao 

Museo do Pobo Galego na capital de Galicia, despois de poder 

contemplarse en Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa 

da Cultura), Sarria e Portomarín. A comezos do próximo mes de 

maio, a mostra viaxará a Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez 

López escribiu a maior parte da súa obra. 

Máis información sobre o proxecto na súa web 

oficial: www.manuelrodriguezlopez.org 

  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


 

Luís Loureira 
Inaugurase o mércores, día 9, no Museo do Pobo galego, en Santiago de Compostela 

Exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, poeta 
obreiro” 

07/04/2014 

A exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, poeta obreiro” , 

promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, inaugurase o vindeiro 
mércores, día 9 de abril, ás 17,30 horas, no Museo do Pobo Galego, en Santiago 

de Compostela. Conta co apoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, 

Deputación Provincial de Lugo e as Secretarías Xerais de Política Lingüística e 
Cultura, da Xunta de Galicia. E, neste caso, para a súa exposición en 

Compostela, coa colaboración do Concello de Santiago e o Museo do Pobo 

Galego.  
 

No acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o Presidente da 

Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; Secretario Xeral de Cultura, Anxo 
Lorenzo; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; a Concelleira de Xuventude e 

Normalización Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, 

Irene López, e  o director de GaliciaDigital, Antonio Giz.  
 

A Mostra está formada por 8 paneis dobres nos que se expoñen de xeito moi 

gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto do seu 
concello natal. Chega esta exposición itinerante ao Museo do Pobo Galego na 

capital de Galicia, despois de poder contemplarse en Paradela, Lugo (Museo 

provincial), Begonte (Casa da Cultura), Sarria e Portomarín. A comezos do 

próximo mes de maio, a mostra viaxará a Cataluña, terra na que Manuel 

Rodríguez López escribiu a maior parte da súa obra.     

 

 

 
Luís Loureira - l.loureira@luisloureira.eu 

  

http://www.galiciadigital.com/noticia.7609.php
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Manuel Oreste recibe el homenaje de Compostela 
 

Etiquetas: exposición, Manuel 

Oreste, Paradela, homenaje, Santiago, Museo do Pobo Galego 

10/04/2014 - Agencias (Santiago) 

El Museo do Pobo Galego acoge desde ayer la exposición „Manuel 

Oreste Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro', dedicada al 

intelectual natural de Paradela. 

Al acto asistió el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quien 

resaltó el «merecido homenaje» que supone este proyecto para un 

hombre de gran talento, que siempre trabajó «al servicio de la cultura 

y la identidad gallegas», informó la Xunta. 

La muestra, que sale por primera vez de la provincia de Lugo -tras 

recorrer Paradela, Lugo, Begonte, Sarria y Portomarín- contiene ocho 

paneles dobles, que recogen de forma gráfica la vida y obra de 

Rodríguez López y que en el mes de mayo se expondrán también en 

Cataluña, donde el autor gallego residió y escribió buena parte de su 

obra. 

En el acto inaugural de la exposición, promovida por la familia del 

escritor y Galicia Digital, también participaron el presidente de la 

Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; el alcalde de 

Paradela, José Manuel Mato, y la viuda del escritor, Irene López. 

Manuel Oreste recibió numerosos premios, como el de poesía Meigas 

e Trasgos de Sarria; el Xosé María Chao Ledo, en Vilalba, o el primer 

premio del certamen literario de Begonte. Además, es hijo predilecto 

de Paradela, así como Lucense del Año en 1989. Falleció en 1990. 

  

http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=exposici%C3%B3n
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Manuel%20Oreste
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Manuel%20Oreste
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Manuel%20Oreste
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Paradela
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=homenaje
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Santiago
http://elprogreso.galiciae.com/?accion=buscar&en_tags=&texto=Museo%20do%20Pobo%20Galego


NORMAILIZACÓN LINGÜÍSTICA 

A exposición de Manuel Rodríguez López, 

no Museo do Pobo Galego 

 

 A concelleira Rebeca Domínguez asistiu á inauguración 

09/04/2014 A concelleira de Normalización Lingüística asistiu á 
inauguración da mostra, que se pode ver ata comezos do próximo 
mes de maio. 

O Museo do Pobo Galego acolle a exposición "MANUEL RODRÍGUEZ 

LOPEZ, emigrante galego, poeta obreiro" que, promovida por GaliciaDigital e 

a familia do escritor, conta co apoio do Concello de Paradela, Concello de 

Lugo, Deputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia) e as Secretarías 

Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de Galicia. E, neste caso, 

para a súa exposición en Compostela, coa colaboración do Concello de 

Santiago e o Museo do Pobo Galego. 

 

Ao acto de inauguración asitiron o presidente da Real Academia Galega, 

Xesús Alonso Montero; secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde 

de Paradela, José Manuel Mato; a concelleira de Xuventude e Normalización 

Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, Irene López 

e Antonio Giz, Director de GaliciaDigital. 

 

A mostra está formada por 8 paneis dobres nos que se expoñen de xeito moi 

gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto do seu 

concello natal. Chega esta exposición itinerante ao Museo do Pobo Galego 

na capital de Galicia, despois de poder contemplarse en Paradela, Lugo 

(Museo provincial), Begonte (Casa da Cultura), Sarria e Portomarín. A 

comezos do próximo mes de maio, a mostra viaxará a Cataluña, terra na que 

Manuel Rodríguez López escribiu a maior parte da súa obra. 
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Actos del día 
A-  A+  

SANTIAGO  

10.30h. Facultade de Ciencias da Educación.  Presentación do nº 10 da 

revista Galeduso.  

11.00h. Colexio de San Xerome.  Presentación do libro Emilia Pardo 

Bazán: Apuntes de un viaje. De España a Ginebra (1873).  

11.30h. Facultade de Ciencias da Educación. Presentación del nº 58 de 

la Revista Galega de Educación.  

12.00h. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Patrón da 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. 

12.00h. Nave de Vidán. Presentación de Ao vivo en Lorient, nuevo cd 

del grupo gallego Os d‟Abaixo. 

12.30h. Galería Sargadelos.  Presentación de la revista de bodas Caché 

Weddings. 

13.30h. Igrexa da Universidade.  Inauguración do XII Encontro 

Universitario de Danza Universitaria da USC coa performance de 

Danzaterapia. 

17.00h. Pazo de Raxoi. Los niños del IES Saénz de Buruaga (Mérida) 

visitan el Pazo de Raxoi dentro del programa “Aula de Patrimonio” del 

Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España. 

17.00h. El Corte Inglés. Presentación de las camisetas y bolsas de 

Media San do Camiño. 

17.30h. Museo do Pobo Galego. Inauguración de la exposición 

Manuel Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro. 

18.00h. Lila de Lilith. Creación de piezas para la próxima exposición de 

Carolina Cruz Guimarey. 

19.00h. San Martín Pinario. Eucaristía en la que tendrá lugar la colación 

de ministerios a dos seminaristas del Seminario Mayor compostelano. 

19.00h. Conservatorio Histórico, Sociedade Cooperativa Galega. 

Concierto de piano con la participación de alumnos desde nivel 

iniciación a fin de grado profesional. 

20.00h. Facultade de Xeografía e Historia. Música de cámara con los 

alumnos de Especialización Orquestal de la Escola de Altos Estudos 

Musicais. 

20.00h. Centro Cultural da Fundación Novacaixagalicia. Presentación 
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del tercer filme del ciclo de cine titulado Personaxes que cambiaron a 

historia na gran pantalla. 

21.00h. Restaurante Rúa. Ciclo Cinema feminista. Proyección de Et 

maintenant on va où?, de Nadine Labaki. 

21.00h. Teatro Principal. XII Encontro Universitario de Danza 

Contemporánea da USC. 

21.30h. CS O Pichel. Proyección de Fantasia Lusitana, de Joao Canijo y 

presentación del libro Jugar con la memoria. El cine portugués en el 

siglo XXI  (VOSG). 

23.00h. CM Fonseca. Concierto  de Roberto Sobrado, Rafa Campoy y 

Paulo Silva.   

 

A CORUÑA 

12.00h. Fundación Rodríguez Iglesias. Inauguración de la exposición 

Galicia nos mapas antigos: Cartografía nos fondos do Museo do Pobo 

galego. Colección Clodio González Pérez.  

19.00h. Centro Sociocultural da Fundación Novacaixagalicia. Entrega de 

los XI Premio de Poesía Fundación Novacaixagalicia. 

20.00h. Casa Museo Rosalía de Castro (Padrón). El alcalde de 

Santiago, Ángel Currás, asiste al plenario de la Fundación Rosalía de 

Castro. 

 

OURENSE 

11.30h. Expourense. Inauguración oficial de Previsel 2014. 

 

LUGO 

20.30h. Auditorio Gustavo Freire. Representación de la Aparato, a cargo 

de estudiantes de 4º de Interpretación Xestual da RESAD de Madrid. 

(XX Festival de Teatro Universitario). 

  



 

Notas de prensa 

A mostra sobre o escritor Manuel Rodríguez López, no 

Museo do Pobo Galego 
A mostra itinerante titulada Manuel Rodríguez López, emigrante galego, 

poeta obreiro, promovida por GaliciaDixital.com, exhíbese no Museo do 

Pobo Galego onde foi inaugurada coa presenza do secretario xeral de 

Cultura e do presidente da Real Academia Galega (RAG). 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria apoia a 
posta en valor da figura e da obra do intelectual lucense Manuel Rodríguez 
López a través da súa colaboración cunha exposición itinerante que afonda 
na figura e na obra do escritor de Paradela. „Manuel Rodríguez López, 
emigrante galego, poeta obreiro‟ é o título deste proxecto expositivo que se 
pode visitar desde hoxe no Museo do Pobo Galego, en Santiago de 
Compostela. 
 
O acto de apertura da mostra contou coa participación do secretario xeral 
de Cultura, Anxo Lorenzo, quen salientou o talento de Manuel Rodríguez 
ao servizo da difusión da cultura e da identidade galegas. O responsable 
de Cultura cualificou o proxecto expositivo como “unha merecida 
homenaxe” ao intelectual lucense e ao seu legado, desde a perspectiva 
dun escritor que observa, que sente e que expresa o esencial da súa 
cultura. 
 
No acto de inauguración tamén participaron, entre outros, o presidente da 



Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; o alcalde de Paradela, 
José Manuel Mato; a Concelleira de Xuventude e Normalización Lingüística 
de Santiago de Compostela, Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, Irene 
López; e Antonio Giz, director de GaliciaDigital. 
 
Promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, a exposición conta co 
apoio da Consellería de Cultura e Educación, do Concello de Paradela, do 
Concello de Lugo e da Deputación Provincial de Lugo e as Secretarías 
Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de Galicia. Ademais, para 
a súa exhibición na capital de Galicia, tamén colaboran o Concello de 
Santiago de Compostela e o Museo do Pobo Galego. 
 
A mostra itinerante, conformada por oito paneis dobres nos que se 
expoñen de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, 
chega ao Museo do Pobo Galego despois de poder visitarse en Paradela, 
Lugo, Begonte, Sarria e Portomarín. A comezos do próximo mes de maio, 
a exposición viaxará a Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez López 
escribiu a maior parte da súa obra. 
 
A traxectoria do poeta 
 
A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a súa 
traxectoria, en cuxa edición colaborou a Consellería de Cultura e 
Educación, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Un 
documento que fai un percorrido pola historia deste emigrante que deixou 
un inmenso legado a través das súas obras poéticas ou en prosa, así como 
coa súa colaboración en diversos libros. 
 
Rodríguez López sempre mostrou unha gran preocupación pola cultura e 
por Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un 
importante labor como cronista dos actos desenvolvidos na comunidade 
relacionados con Galicia. 
 
Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viu recoñecido o seu 
traballo a través de diferentes e numerosos premios entre os que se 
atopan o de poesía Meigás e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 1980; o 
Xosé María Chao Ledo no III certame Literario de Vilalba, en 1977 e o 
primeiro premio do Certame Literario de Begonte en 1985, entre outros 
galardóns. Ademais foi nomeado fillo predilecto de Paradela o ano no que 
faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 

Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia, 2014-04-09 

  



A Consellería de Cultura e Educación apoia 

a posta en valor da figura e da obra do 

intelectual lucense Manuel Rodríguez 

López 

O departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad colabora cunha 

exposición itinerante que afonda na vida e no legado do escritor de 

Paradela, e que se pode visitar a partir de hoxe no Museo do Pobo 

Galego 

No acto de apertura da mostra, o secretario xeral de Cultura destacou 

de Manuel Rodríguez o seu talento ao servizo da difusión da cultura e 

da identidade galegas 
  

 

 
 

Anxo Lorenzo na mostra da Manuel Rodríguez  

Autor: Xoán Crespo  

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014.- A Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria apoia a posta en valor 

da figura e da obra do intelectual lucense Manuel Rodríguez López a 

través da súa colaboración cunha exposición itinerante que afonda na 

figura e na obra do escritor de Paradela. „Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro‟ é o título deste proxecto expositivo 

que se pode visitar desde hoxe no Museo do Pobo Galego, en 

Santiago de Compostela. 



O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta tarde, contou coa 

participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen 

salientou o talento de Manuel Rodríguez ao servizo da difusión da 

cultura e da identidade galegas. O responsable de Cultura cualificou o 

proxecto expositivo como “unha merecida homenaxe” ao intelectual 

lucense e ao seu legado, desde a perspectiva dun escritor que observa, 

que sente e que expresa o esencial da súa cultura. 

No acto de inauguración tamén participaron, entre outros, o presidente 

da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; o alcalde de 

Paradela, José Manuel Mato; a Concelleira de Xuventude e 

Normalización Lingüística de Santiago de Compostela, Rebeca 

Domínguez; a viúva do escritor, Irene López; e Antonio Giz, director 

de GaliciaDigital. 

Promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, a exposición 

conta co apoio da Consellería de Cultura e Educación, do Concello de 

Paradela, do Concello de Lugo e da Deputación Provincial de Lugo e 

as Secretarías Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de 

Galicia. Ademais, para a súa exhibición na capital de Galicia, tamén 

colaboran o Concello de Santiago de Compostela e o Museo do Pobo 

Galego. 

A mostra itinerante, conformada por oito paneis dobres nos que se 

expoñen de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de 

Paradela, chega ao Museo do Pobo Galego despois de poder visitarse 

en Paradela, Lugo, Begonte, Sarria e Portomarín. A comezos do 

próximo mes de maio, a exposición viaxará a Cataluña, terra na que 

Manuel Rodríguez López escribiu a maior parte da súa obra.  

 

A traxectoria do poeta 

A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a 

súa traxectoria, en cuxa edición colaborou a Consellería de Cultura e 

Educación, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Un 

documento que fai un percorrido pola historia deste emigrante que 

deixou un inmenso legado a través das súas obras poéticas ou en 

prosa, así como coa súa colaboración en diversos libros. 



Rodríguez López sempre mostrou unha gran preocupación pola 

cultura e por Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña 

desenvolveu un importante labor como cronista dos actos 

desenvolvidos na comunidade relacionados con Galicia. 

Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viu recoñecido o seu 

traballo a través de diferentes e numerosos premios entre os que se 

atopan o de poesía Meigás e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 

1980; o Xosé María Chao Ledo no III certame Literario de Vilalba, en 

1977 e o primeiro premio do Certame Literario de Begonte en 1985, 

entre outros galardóns. Ademais foi nomeado fillo predilecto de 

Paradela o ano no que faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 

  



 

 

NOTA DE PRENSA 

 

A exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ,  

no MUSEO DO POBO GALEGO 

 

Lugo, 07 de abril de 2014. Este mércores, 9 de abril, ás cinco e media da 
tarde, no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela, vai ser 
inaugurada a exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, 
poeta obreiro” que, promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, conta 
co apoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, Deputación Provincial de 
Lugo (Vicepresidencia) e as Secretarías Xerais de Política Lingüística e Cultura 
da Xunta de Galicia. E, neste caso, para a súa exposición en Compostela, coa 
colaboración do Concello de Santiago e o Museo do Pobo Galego.  

 

Neste acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o Presidente 
da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; Secretario Xeral de Cultura, 
Anxo Lorenzo; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; a Concelleira de 
Xuventude e Normalización Lingüística de Santiago, Rebeca Domínguez; a 
viúva do escritor, Irene López e Antonio Giz, Director de GaliciaDigital.  

 

A Mostra está formada por 8 paneis dobres nos que se expoñen de xeito moi 
gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto do seu 
concello natal. Chega esta exposición itinerante ao Museo do Pobo Galego na 
capital de Galicia, despois de poder contemplarse en Paradela, Lugo (Museo 
provincial), Begonte (Casa da Cultura), Sarria e Portomarín. A comezos do 
próximo mes de maio, a mostra viaxará a Cataluña, terra na que Manuel 
Rodríguez López escribiu a maior parte da súa obra. 



 
 

 

...........................NOTA EMBARGADA ATA AS 18:00 HORAS....................... 

 

A CONSELLERÍA DE CULTURA E EDUCACIÓN APOIA A POSTA EN VALOR DA 

FIGURA E DA OBRA DO INTELECTUAL LUCENSE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 

 O departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad colabora cunha exposición 
itinerante que afonda na vida e no legado do escritor de Paradela, e que se pode 
visitar a partir de hoxe no Museo do Pobo Galego 

 No acto de apertura da mostra, o secretario xeral de Cultura destacou de Manuel 
Rodríguez o seu talento ao servizo da difusión da cultura e da identidade galegas 

 

Santiago, 9 de abril de 2014.- A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria apoia a posta en valor da figura e da obra do intelectual lucense 

Manuel Rodríguez López a través da súa colaboración cunha exposición itinerante 

que afonda na figura e na obra do escritor de Paradela. ‘Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro’ é o título deste proxecto expositivo que se pode 

visitar desde hoxe no Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. 

 

O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta tarde, contou coa participación 

do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen salientou o talento de Manuel 

Rodríguez ao servizo da difusión da cultura e da identidade galegas. O responsable 

de Cultura cualificou o proxecto expositivo como “unha merecida homenaxe” ao 

intelectual lucense e ao seu legado, desde a perspectiva dun escritor que observa, 

que sente e que expresa o esencial da súa cultura.   

 

No acto de inauguración tamén participaron, entre outros, o presidente da Real 

Academia Galega, Xesús Alonso Montero; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; 

a Concelleira de Xuventude e Normalización Lingüística de Santiago de Compostela, 

Rebeca Domínguez; a viúva do escritor, Irene López; e Antonio Giz, director de 

GaliciaDigital. 

INFORMACIÓN AOS MEDIOS 



Promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, a exposición conta co 
apoio da Consellería de Cultura e Educación, do Concello de Paradela, do 
Concello de Lugo e da Deputación Provincial de Lugo e as Secretarías Xerais 
de Política Lingüística e Cultura da Xunta de Galicia. Ademais, para a súa 
exhibición na capital de Galicia, tamén colaboran o Concello de Santiago de 
Compostela e o Museo do Pobo Galego. 

A mostra itinerante, conformada por oito paneis dobres nos que se expoñen 
de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, chega ao 
Museo do Pobo Galego despois de poder visitarse en Paradela, Lugo, 
Begonte, Sarria e Portomarín. A comezos do próximo mes de maio, a 
exposición viaxará a Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez López escribiu 
a maior parte da súa obra.  

A traxectoria do poeta 
A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a súa 
traxectoria, en cuxa edición colaborou a Consellería de Cultura e Educación, 
a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Un documento que fai un 
percorrido pola historia deste emigrante que deixou un inmenso legado a 
través das súas obras poéticas ou en prosa, así como coa súa colaboración 
en diversos libros. 
 
Rodríguez López sempre mostrou unha gran preocupación pola cultura e por 
Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un importante 
labor como cronista dos actos desenvolvidos na comunidade relacionados 
con Galicia. 
 
Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viu recoñecido o seu traballo 
a través de diferentes e numerosos premios entre os que se atopan o de 
poesía Meigás e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 1980; o Xosé María 
Chao Ledo no III certame Literario de Vilalba, en 1977 e o primeiro premio do 
Certame Literario de Begonte en 1985, entre outros galardóns. Ademais foi 
nomeado fillo predilecto de Paradela o ano no que faleceu (1990) e Lucense 
do ano 1989. 

 

SAÚDOS,  

GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela 
981 957 350 / 981 544 490 - Fax: 981 544 496 
Enderezo-e: prensa.cultura.educacion@xunta.es 
 

 

 

  



'Manuel Rodríguez López, emigrante gallego, 

poeta obrero' 

 

09/04/2014 - 01/05/2014 

[ Ex h i b it i o n s]  

El Museo do Pobo Galego inaugura la exposición 'Manuel Rodríguez 
López, emigrante gallego, poeta obrero', una muestra formada por 8 
paneles dobles en los que se exponen de manera muy gráfica retazos 
de la vida y obra del escritor de Paradela, hijo predilecto de su 
ayuntamiento natal. Llega esta exposición itinerante al Museo do Pobo 
Galego en la capital de Galicia, después de poder contemplarse en 
Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa da Cultura), Sarria y 
Portomarín. A comienzos del mes de mayo, la muestra viajará a 

http://www.areasantiago.es/agenda-cultural-mcs/manuel-rodriguez-lopez-emigrante-gallego-poeta-obrero
http://www.areasantiago.es/agenda-cultural-mcs/manuel-rodriguez-lopez-emigrante-gallego-poeta-obrero
http://www.areasantiago.es/files/full/09AbrExpoManuelRodriguez.jpg


Cataluña, tierra en la que Manuel Rodríguez López escribió la mayor 
parte de su obra. 
 
La muestra está promovida por GaliciaDigital y la familia del escritor, 
que cuenta con el apoyo del Concello de Paradela, Concello de Lugo, 
Diputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia) y las Secretarías Xerais 
de Política Lingüística y Cultura de la Xunta de Galicia. Y, en este caso, 
para su exposición en Compostela, con la colaboración del Concello de 
Santiago y el Museo do Pobo Galego. 

More information 

 

Venue 

Museo do Pobo Galego (Museum of the Galician People) 

Location 

San Domingos de Bonaval s/n, Santiago de Compostela, 15703 

Start time 10:30:00 

Start date 09/04/2014 

Finish date 01/05/2014 

 

  

http://www.santiagoturismo.com/museos/museo-do-pobo-galego
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