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Opinión en Galicia 

Exposición Itinerante Manuel Rodríguez López 

viernes, 10 de octubre de 2014 

EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE O NOSO POETA MANUEL 

RODRIGUEZ LOPEZ POETA EMIGRANTE, POETA OBREIRO NA 

EMIGRACION GALEGA EN CATALUNYA SABADO 11 DE OCTUBRE 19 h. 

CENTRO GALEGO DE BARCELONA ACTO ABERTO 

 

 

O pasado agosto, celebrouse en Vilalba, a Exposición Itinerante sobre 

vida e obra do poeta obreiro MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, do que me 

honro de haber sido un dos seus numerosos amigos na emigración 

en Barcelona. 

 

A exposición promovida por o concello e diputación de Lugo, a Xunta 

e a editorial de información galega GALICIA DIXITAL, ten por obxeto 

promover o coñecemento da sua obra e revindicar o nomeamento 

de persoeiro merecedor das LETRAS GALEGAS. 



 

Esta exposición , celebrouse nas principales capitales e vilas de 

Galicia, como son Santiago, A Cruña , Vilalba, Sarria etc. e nestes 

intres vaise a celebrar o próximo sábado día 11-10-14 as 7 da tarde, 

no Centro Galego de Barcelona, o que acudirán un dos seus 

promotores , Xulio Xiz, amigo personal e persoeiro de renome la 

cualtura galega , o Alcalde de Paradela Sr. Manoel Mato, o cura Jesús 

Mato, fundador de Fuxan os Ventos e amigo personal do poeta, a sua 

viuda Irene López,. os seus fillos Santi e Enrique, e o Secretario Xeral 

de Política Linguística. 

 

Por tratarse dun persoeiro que foi directivo do Centro Galego de 

Barcelona, espérase moita asistencia dos seus numerosos amigos na 

entidade, así como destacados como o catedrático Basilio Losada, a 

galeguista Yolanda Díaz , presidentes de todas as entidades e todo o 

público que un día tiveron a sorte de coñecer a tan relavante poeta. 

Sería xusto que a colonia galega en Catalunya, aproveisase este 

evento para facerlle o homenaxe que se merece por os feitos en pro 

da nosa terra e por ser un de nos, OBREIRO EMIGRANTE. 

 

González Vilela, Alfredo 

  



Vilalba irmándase con Paradela a través 

dunha exposición sobre o escritor e 

xornalista Manuel Rodríguez López 

 

A mostra, composta por 8 paneis, permanecerá exposta na Casa da 

Cultura de  Vilalba ata comezos do mes de setembro. 

Cultura  
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Envía a túa opinión 

 

A exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emigrante galego-

poeta obreiro”,chega á Casa da Cultura vilalbesa, onde será 

inaugurada o próximo xoves 14 de agosto nun acto que presidirá o 

Alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. 

A mostra, que forma parte do proxecto do mesmo nome, é unha 

iniciativa de GaliciaDigital, coa colaboración do Concello de Paradela 

e a familia do escritor, apoiada pola Xunta de Galicia, Deputación 

Provincial, Concello de Lugo e Real Academia Galega. E, nesta 

ocasión, tamén polo Concello de Vilalba. 

É unha mostra itinerante formada por 8 paneis dobres, na que se 

reflicte a vida, obra e actividade xornalística e social do escritor nado 

en Paradela, que escribiu a maior parte da súa obra na emigración 

http://www.terrachaxa.com/category/categor%C3%AD-das-novas/cultura
http://www.terrachaxa.com/comment/reply/6105
http://www.manuelrodriguezlopez.org/


catalana, e que o seu concello natal ten declarado Fillo Predilecto, 

deulle o seu nome á Casa da Cultura, e ten instituido un certame na 

súa honra que vai chegar á XX edición. 

Que esta exposición veña agora a Vilalba, precisamente cando se vai 

fallar a XL edición do seu certame literario, é un xeito de irmandar e 

resaltar a afinidade de dous concellos lucenses con certame literario 

propio, nos que a mesma institución municipal edita as obras 

premiadas nun libro. Esta exposición comezou o seu percorrido hai un 

ano en Paradela, pasando por Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín e 

Santiago. En setembro viaxará a A Coruña (Biblioteca Nodal e Real 

Academia Galega), e en outubro a Barcelona, onde o escritor 

homenaxeado foi o cronista das actividades dos galegos en Cataluña, 

e o contacto permanente entre os galegos do exterior e os do interior. 

Participarán no acto inaugural, o Alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; a viúva, fillos e neto do escritor; o director de Galicia Digital, 

Antonio Giz e o alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. O cantautor 

Alfredo González Vilela, lucense de Becerreá afincado en Barcelona, 

interpreterá cancións con letra de Manolo Rodríguez, e o violinista 

galego residente en Bristol (Reino Unido), de 15 anos de idade, neto 

do homenaxeado, Carlos Rodríguez Otero, interpreterá pezas ao 

violín. A mostra permanecerá aberta ata comezos do próximo mes de 

setembro. 

  



 

LA EXPOSICIÓN MANUEL RODRIGUEZ LÓPEZ, EN LA CASA DA CULTURA DE VILALBA 

Inicio 

Jue, 14/08/2014 - 13:23  

La exposición "MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emigrante galego-

poeta obreiro",llega a la Casa da Cultura de Vilalba, donde se 

inaugurará el próximo jueves, día 14, en un acto que presidirá el 

Alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. La muestra, que forma parte del 

proyecto del mismo nombre, es una iniciativa de GaliciaDigital, con 

la colaboración del Ayuntamiento de Paradela y la familia del 

escritor, apoyada por la Xunta de Galicia, Diputación Provincial, 

Concello de Lugo y Real Academia Gallega. Y, en esta ocasión, 

también por el ayuntamiento de Vilalba. 

  

Es una muestra itinerante formada por 8 paneles dobles, en la que se 

refleja la vida, obra y actividad periodística y social del escritor 

nacido en Paradela, que escribió la mayor parte de su obra en la 

emigración catalana, y que su ayuntamiento natal ha declarado Hijo 

Predilecto, le dio su nombre a la Casa da Cultura, y tiene instituido un 

certamen en su honor que va a llegar a la XX edición. 

  

Que esta exposición venga ahora a Vilalba, precisamente cuando se 

va a fallar la XL edición de su certamen literario, es una manera de 

hermanar y resaltar la afinidad de dos ayuntamientos lucenses con 

certamen literario propio, en los que la misma institución municipal 

edita las obras premiadas en un libro. Esta exposición comenzó su 

recorrido hace un año en Paradela, pasando por Lugo, Begonte, 

Sarria, Portomarín y Santiago. En septiembre viajará a A Coruña 

http://www.paradela.es/es


(Biblioteca Nodal y Real Academia Gallega), y en octubre a 

Barcelona, donde el escritor homenajeado fue el cronista de las 

actividades de los gallegos en Cataluña, y el contacto permanente 

entre los gallegos del exterior y los del interior. 

  

Participarán en el acto inaugural, el Alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; la viuda, hijos y nieto del escritor; el director de GaliciaDigital, 

Antonio Giz y el alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. El cantautor 

Alfredo González Vilela, lucense de Becerreá afincado en Barcelona, 

interpreterá canciones con letra de Manolo Rodríguez, y el violinista 

gallego residente en Bristol (Reino Unido), de 15 años de edad, nieto 

del homenajeado, Carlos Rodríguez Otero, interpreterá piezas al 

violín. La muestra permanecerá abierta hasta comienzos del próximo 

mes de septiembre. 

  

Información sobre MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ puede obtenerse 

en la web www.manuelrodriguezlopez.org, donde también figura el 

contenido de los paneles de esta exposición. 

  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/es


 

Mercores, 20 de agosto de 2014 

Exposición Manuel Rodríguez López  
Xulio Xiz.- 

A exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emigrante galego-poeta 

obreiro”, pode ser visitada na Casa da Cultura vilalbesa ata comezos 

do próximo mes de setembro, coincidindo coas festas patronais de 

San Ramón e Santa María. 

A mostra, que forma parte do proxecto do mesmo nome, é unha 

iniciativa de Galicia Digital, coa colaboración do Concello de Paradela 

e a familia do escritor, apoiada pola Xunta de Galicia, Vicepresidencia 

da Deputación Provincial de Lugo, Concello de Lugo e Real Academia 

Galega. Nesta ocasión, tamén polo concello de Vilalba. 

É unha mostra itinerante formada por 8 paneis dobles, na que se 

reflicte a vida, obra e actividade xornalística e social do escritor nado 

en Paradela, que escribiu a maior parte da súa obra na emigración 

catalana, e que o seu concello natal ten declarado Fillo Predilecto, 

deulle o seu nome á Casa da Cultura, e ten instituido un certame na 

súa honra que vai chegar á XX edición. 

Que esta exposición visite agora a Vilalba, precisamente cando se vai 

fallar a XL edición do seu certame literario, é un xeito de irmandar e 

resaltar a afinidade de dous concellos lucenses con certame literario 

propio, nos que a institución municipal edita as obras premiadas nun 

libro. 

http://avozdevilalba.blogspot.com.es/2014/08/exposicion-manuel-rodriguez-lopez.html


Esta exposición comezou o seu percorrido hai un ano en Paradela, 

pasando por Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín e Santiago. En 

setembro viaxará a A Coruña (Biblioteca Nodal e Real Academia 

Galega), e en outubro a Barcelona, onde o escritor homenaxeado foi 

o cronista das actividades dos galegos en Cataluña, e o contacto 

permanente entre os galegos do exterior e os do interior. 

Participaron no acto inaugural, o Alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; a viuva, fillos e neto do escritor; o director de Galicia Digital, 

Antonio Giz e o alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. O cantautor 

Alfredo González Vilela, lucense de Becerreá afincado en Barcelona, 

interpretou cancións con letra de Manolo Rodríguez (CANTAR DE 

CEGO  e  OUH GALICIA DO ALEN) e o violinista residente en Bristol 

(Reino Unido), de 15 anos de idade, neto do homenaxeado, Carlos 

Rodríguez Otero, interpretou ao violín CZARDAS, de Vittorio Monti e 

a DANZA HÚNGARA nº 5 de Brahms. 

Información sobre MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ pode obterse na web 

www.manuelrodriguezlopez.org, onde tamén figura o contido dos 

paneis desta exposición. 

 

19 ago, 2014 

  

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=5278276215016170059&postID=8045973923344555973


 

Notas de prensa 

A exposición Manuel Rodríguez López, na casa da cultura de Vilalba 

A exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emigrante galego-poeta 

obreiro”,chega á Casa da Cultura vilalbesa, onde será inaugurada o 

próximo xoves, día 14, nun acto que presidirá o Alcalde de Vilalba, 

Gerardo Criado. A mostra, que forma parte do proxecto do mesmo 

nome, é unha iniciativa de GaliciaDigital, coa colaboración do 

Concello de Paradela e a familia do escritor, apoiada pola Xunta de 

Galicia, Deputación Provincial, Concello de Lugo e Real Academia 

Galega. E, nesta ocasión, tamén polo concello de Vilalba. 

 

É unha mostra itinerante formada por 8 paneis dobles, na que se 

reflicte a vida, obra e actividade xornalística e social do escritor nado 

en Paradela, que escribiu a maior parte da súa obra na emigración 

catalana, e que o seu concello natal ten declarado Fillo Predilecto, 

deulle o seu nome á Casa da Cultura, e ten instituido un certame na 

súa honra que vai chegar á XX edición. 

 

Que esta exposición veña agora a Vilalba, precisamente cando se vai 

fallar a XL edición do seu certame literario, é un xeito de irmandar e 

resaltar a afinidade de dous concellos lucenses con certame literario 



propio, nos que a mesma institución municipal edita as obras 

premiadas nun libro. Esta exposición comezou o seu percorrido hai un 

ano en Paradela, pasando por Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín e 

Santiago. En setembro viaxará a A Coruña (Biblioteca Nodal e Real 

Academia Galega), e en outubro a Barcelona, onde o escritor 

homenaxeado foi o cronista das actividades dos galegos en Cataluña, 

e o contacto permanente entre os galegos do exterior e os do interior. 

 

Participarán no acto inaugural, o Alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; a viuva, fillos e neto do escritor; o director de Galicia Digital, 

Antonio Giz e o alcalde de Vilalba, Gerardo Criado. O cantautor 

Alfredo González Vilela, lucense de Becerreá afincado en Barcelona, 

interpreterá cancións con letra de Manolo Rodríguez, e o violinista 

galego residente en Bristol (Reino Unido), de 15 anos de idade, neto 

do homenaxeado, Carlos Rodríguez Otero, interpreterá pezas ao 

violín. A mostra permanecerá aberta ata comezos do próximo mes de 

setembro. 

 

Información sobre MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ pode obterse na 

web www.manuelrodriguezlopez.org, onde tamén figura o contido 

dos paneis desta exposición. 

GaliciaDigital, 2014-08-14 

 

http://www.manuelrodriguezlopez.org/

