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Inaguración en Guitiriz da mostra sobre o 

poeta Manuel Rodríguez López 

 PorXornal de Lugo 

 •   28 Xullo, 2015 

 

Mañámércoresásoito da tarde na Casa das Palabras de 

Guitiriz, inaugurarase a exposición “Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro”, promovida por Galicia Digital e a 

familia do escritor. Estarán presentes a viúva e fillos do escritor, o 

Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín 

García Gómez, o Alcalde de Paradela, José Manuel Mato e a 

Alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín. 

A exposición está enmarcada dentro doProxecto Manuel 

Rodríguez López, mostra de difusión da vida e obra do escritor, 

apoiado polo Concello de Paradela, a Xunta de Galicia, a 

Deputación Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. A 

mostra, que se inaugura en Guitiriz con motivo do Festival de 

Pardiñas, estará aberta durante todo o mes de agosto.

http://www.xornaldelugo.com/autor/xornal-de-lugo/


 

EXPOSICIÓN SOBRE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ 

EN GUITIRIZ 

Lun, 03/08/2015 - 11:11  

 

Durante o mes de agosto poderá visitarse na Casa das Palabras de 

Guitirizunhamostra sobre o poeta nado en Paradela, Manuel 

Rodríguez configurada por oitopaneisdobres sobre a vida e a obra do 

autor. Esta exposición itinerante, que comezou o seu periplo en 

Paradela, estivo en distintos lugares como Lugo, Begonte, 

Portomarín, Sarria, Vilalba, Coruña, Santiago de Compostela, Madrid 

e Barcelona. 

  

No acto de inauguración estiveron presentes o Secretario Xeral de 

Política Lingüística, Valentín García; o rexedor de Paradela, José 

Manuel Mato Díaz; a rexedora de Guitiriz, Regina Polín; Santiago 

Rodríguez, fillo do poeta; Luís González Tosar, presidente do Pen 

Clube; XulioXiz e Alfonso Blanco, de Xermolos, asociación que 

promove a mostra. 

  



 

Exposición Manuel Rodríguez López en Guitiriz 

Redacción.- 

O próximo mércores, día 29, ásoito do serán, na Casa das Palabras de 

Guitiriz, vaise abrir ao público a exposición MANUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, sobre a vida e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto 

dese concello, e que da nome á Casa municipal de Cultura e a un 

Certame Literario do que se está a celebrar a vixésima edición. A 

mostra forma parte do PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ emprendido por Galicia Digital e a familia do escritor, 

coapoio do Concello de Paradela, a Xunta de Galicia (Secretarías 

Xerais de Política Lingüística e de Cultura), a Deputación Provincial 

de Lugo e a Real Academia Galega. Esta mostra itinerante comezou o 

seupercorrido en Paradela para logo expoñerse en Lugo – Museo 

Provincial- no San Froilán de 2013, e posteriormente en Begonte, 

Paradela, Portomarín, Sarria, Vilalba, Santiago, A Coruña, Barcelona, 

Madrid, na Fundación Eduardo Pondal de Ponteceso e na Biblioteca 

Anxo Casal de Compostela. Na Casa das Palabras, con motivo do 

festival de Pardiñas, coa colaboración de Xermolos e a Irmandade 

Manuel María, vai permanecer aberta durante todo o mes de agosto. 

Está composta por oitopaneis dobles, nos que se reflicte de xeitomoi 

gráfico a vida e obra do escritor paradelense, considerado o mellor 

poeta obreirogalego do século XX, que escribiu en Catalunya a maior 

parte da súa obra, e foi, ademaisdun grande animador das actividades 

galegas en Catalunya, o vínculo perfecto entre Galicia e os galegos 

emigrantes no País catalán. 

27 xul, 2015 

  

http://www.avozdevilalba.gal/2015/07/exposicion-manuel-rodriguez-lopez-en.html


 

Exposición de Manuel Rodríguez López en Guitiríz 

 

Hoxeásoito do serán, na Casa das Palabras de Guitiriz, vaise abrir ao 

público a exposición Manuel Rodríguez López, sobre a vida e obra do 

escritor de Paradela, fillo predilecto dese concello, e que da nome á Casa 

municipal de Cultura e a un Certame Literario do que se está a celebrar a 

vixésima edición. 

A mostra forma parte do Proxecto Manuel Rodríguez López emprendido 

por Galicia Digital e a familia do escritor, coapoio do Concello de 

Paradela, a Xunta de Galicia (Secretarías Xerais de Política Lingüística e 

de Cultura), a Deputación Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. 

Esta mostra itinerante comezou o seupercorrido en Paradela para logo 

expoñerse en  Lugo – Museo Provincial- no San Froilán de 2013, e 

posteriormente en Begonte, Paradela, Portomarín, Sarria, Vilalba, 

Santiago, A Coruña, Barcelona, Madrid, na Fundación Eduardo Pondal de 

Ponteceso e na 

Biblioteca Anxo Casal de Compostela. 

Na Casa das Palabras, con motivo do festival de Pardiñas, coa 

colaboración de Xermolos e a Irmandade Manuel 

María, vai permanecer aberta durante todo o mes de agosto. Está composta 

por oitopaneis dobles, nos que se reflicte de xeitomoi gráfico a vida e obra 

do escritor paradelense, considerado o mellor poeta obreirogalego do 

século XX, que escribiu en Catalunya a maior parte da súa obra, e foi, 

ademaisdun grande animador das actividades galegas en Catalunya, o 

vínculo perfecto entre Galicia e os galegos emigrantes nesacomunidade.



 

  



 

  



 

Notas de prensa 

A exposición Manuel Rodríguez López, na Casa das 

Palabras de Guitiriz 

Está composta por oitopaneis dobles, nos que se reflicte de xeitomoi gráfico a 

vida e obra do escritor paradelense, considerado o mellor poeta obreirogalego 

do século XX, que escribiu en Catalunya a maior parte da súa obra. 

 

 

O mércores, día 29 de xullo, inaugurouse na Casa das Palabras de 

Guitiriz, a exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, sobre a vida 

e obra do escritor de Paradela, fillo predilecto dese concello, e que da 

nome á Casa municipal de Cultura e a un Certame Literario do que se 

está a celebrar a vixésima edición. 

 

A mostraabertaao público forma parte do PROXECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ emprendido por Galicia Digital e a familia do 

escritor, coapoio do Concello de Paradela, a Xunta de Galicia 

(Secretarías Xerais de Política Lingüística e de Cultura), a Deputación 

Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. 

 

Esta mostra itinerante comezou o seupercorrido en Paradela para logo 

expoñerse en Lugo – Museo Provincial- no San Froilán de 2013, e 



posteriormente en Begonte, Paradela, Portomarín, Sarria, Vilalba, 

Santiago, A Coruña, Barcelona, Madrid, na Fundación Eduardo 

Pondal de Ponteceso e na Biblioteca Anxo Casal de Compostela. Na 

Casa das Palabras, con motivo do festival de Pardiñas, coa 

colaboración de Xermolos e a Irmandade Manuel María, vai 

permanecer aberta durante todo o mes de agosto. 

 

Está composta por oitopaneis dobles, nos que se reflicte de xeitomoi 

gráfico a vida e obra do escritor paradelense, considerado o mellor 

poeta obreirogalego do século XX, que escribiu en Catalunya a maior 

parte da súa obra, e foi, ademaisdun grande animador das actividades 

galegas en Catalunya, o vínculo perfecto entre Galicia e os galegos 

emigrantes no País catalán. 

XulioXiz, 2015-07-30 

  



 

A exposición Manuel Rodríguez López, na Casa das 

Palabras de Guitiriz 
 

 

O mércores, día 29 de xullo, inaugurouse na Casa das Palabras de 

Guitiriz, a exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, sobre a vida e 

obra do escritor de Paradela, fillo predilecto dese concello, e que da 

nome á Casa municipal de Cultura e a un Certame Literario do que se 

está a celebrar a vixésima edición. 

 

A mostraabertaao público forma parte do PROXECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ emprendido por Galicia Digital e a familia do 

escritor, coapoio do Concello de Paradela, a Xunta de Galicia 

(Secretarías Xerais de Política Lingüística e de Cultura), a Deputación 

Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. 

 

Esta mostra itinerante comezou o seupercorrido en Paradela para 

logo expoñerse en Lugo – Museo Provincial- no San Froilán de 2013, 

e posteriormente en Begonte, Paradela, Portomarín, Sarria, Vilalba, 

Santiago, A Coruña, Barcelona, Madrid, na Fundación Eduardo 

Pondal de Ponteceso e na Biblioteca Anxo Casal de Compostela. 



NaCasa das Palabras, con motivo do festival de Pardiñas, coa 

colaboración de Xermolos e a Irmandade Manuel María, vai 

permanecer aberta durante todo o mes de agosto. 

 

Está composta por oitopaneis dobles, nos que se reflicte de xeitomoi 

gráfico a vida e obra do escritor paradelense, considerado o mellor 

poeta obreirogalego do século XX, que escribiu en Catalunya a maior 

parte da súa obra, e foi, ademaisdun grande animador das 

actividades galegas en Catalunya, o vínculo perfecto entre Galicia e 

os galegos emigrantes no País catalán. 

XulioXiz 

  



ESCRITO DA FAMILIA DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

 

Benqueridas amigas e amigos: 

 

O Proxecto Manuel Rodríguez López, promovido por GaliciaDixital, convócanos hoxe en 

Guitiriz, neste acto de presentación da Exposición itinerante do poeta de Paradela. A familia 

de Manolo, encabezada pola súa dona Irene, as irmás de Manolo Montse e Conchita e os seus 

cuñados Félix e Jesús, sentimos orgullo de que a vida e obra do noso poeta obreiro, emigrante 

galego e Fillo Predilecto de Paradela se dea a coñecer tamén en Guitiriz, nesta Casa das 

Palabras que tan garimosamente abre as súas portas a esta exposición. Gratitude moi especial 

ó amigo Alfonso Blanco Torrado, amigo de Manolo, que 25 anos despois do seu pasamento 

segue a apoiar activamente actos na honra do seu amigo co que tantos proxectos e vicencias 

compartiu. O importante labor cultural e social de Alfonso é de todos coñecido. Alegrámonos 

fondamente que engada esta homenaxe ó seu amigo na súa destacada labor cultural. Tamén 

estamos moi agradecidos pola presencia de autoridades e amigos neste acto, destacando a 

presencia da alcaldesa de Guitiriz, dona Regina Polín, do Secretario Xeral de Política 

Lingüística don Valentín García, do Alcalde de Paradela don José Manuel Mato e do gran 

amigo Xesús Mato. 

 

Se tiveramos que definir brevemente a Manolo diriamos en primeiro lugar que foi un galego 

que amou a Galicia dende o máis fondo do seu corazón. E dentro de Galicia a Paradela, a 

patria dos seus antergos. Pero tamén foi un emigrante dende os seis anos que viviu na 

acolledora Catalunya (concretamente en Barcelona) durante case 45 anos. A saudade e a vida 

dos obreiros levárono a escribir rimadas poesías en galego que tal vez son a súa maior 

contribución á nosa literatura. Ademais escribiu narracións e sobre todo foi cronista na prensa 

dos actos que os galegos organizaron en Catalunya durante dúas décadas. Foi tradutor e autor 

teatral. Foi conferenciante e participou noutras moitas actividades culturais. Pero sobre todo 

foi marido, pai, fillo e irmán exemplar, e en boca dos que o coñeceron, amigo fidel, home bo 

e xeneroso. 

 

Pero MRL nos só foi, senón que aínda é. Deixounos un legado en forma de poesías, 

narracións, crónicas, traducións, audios e videos, todo elo accesible na súa páxina web, 

importante polo contido e polo deseño. Unha páxina web, feita de xeito maxistral por 



Antonio Giz, que nos achega con fidelidade á vida e obra de Manolo e que estimula e 

posibilita profundizar o que foi e o que fixo o Fillo Predilecto de Paradela. 

 

Esta páxina web foi o primeiro froito do Proxecto Manuel Rodríguez López, pero non o único 

nen o último. O Proxecto MRL existe e é un éxito gracias a un gran número de persoas e 

institucións. A familia de MRL queremos agradecer fondamente a todos eles polo seu 

decidido apoio. O proxecto é obra dos amigos Xulio Xiz e Antonio Giz de GaliciaDixital, 

idearios e impulsores deste proxecto multidimensional, traballadores incansables na honra do 

seu amigo que levan recorrida toda Galicia, Barcelona e Madrid dando a coñecer a vida e 

obra de Manolo e promovendo un sinfín de actividades que diseminan eficazmente o seu 

legado. Xulio Xiz foi un dos meirandes amigos de Manolo en vida e segue a selo 25 anos 

despois do seu pasamente aínda con máis forza se cabe.  

 

Antonio Giz representa a transmisión desa amistade a unha nova xeneración e traballa 

garimosa e incansablemente no proxecto desde a dirección de Galicia Digital e desde unha 

verdadeira e fonda amistade. Pero este proxecto tamén existe gracias ó apoio do Concello de 

Paradela, a Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo, o Concello de Lugo e a Real Academia 

Galega. 

 

O apoio do Concello de Paradela foi e é fundamental para que a memoria de Manolo perviva 

nestas últimas décadas despois do seu pasamento en 1990. Son innumerables os actos de 

recoñecemento a Manolo desde Paradela e, sempre detrás deles, sempre promovéndoos, 

atópase o bo facer do seu Alcalde, o noso amigo José Manuel Mato Díaz. O amor amosado 

por Manuel Rodríguez López cara Paradela durante toda a súa vida vese plenamente 

recompensado por Paradela, que o nomeou Fillo Predilecto, deulle o seu nome ó Centro 

Sociocultural de Paradela, acolle os seus restos mortais no panteón de paradelenses ilustres, 

financia innumerables iniciativas para honrar a súa memoria e convoca dende 1995 

ininterrumpidamente un recoñecido Certame Literario que leva o seu nome. Gracias amigo 

Mato. 

 

A Xunta de Galicia é fundamental neste Proxecto. Ata tres altos cargos da Xunta apoiarion o 

proxecto e a presentación da exposición coa súa presencia en diversas localidades. O 

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, D. Xesús Vázquez Abad, o 

Secretario Xeral de Cultura Anxo Lorenzo e o Secretario Xeral de Política Lingüística 



Valentín García demostran o decidido apoio do Proxecto MRL pola máxima institución dos 

galegos, a Xunta de Galicia. Destacar o apoio incondicional de Valentín García, pilar 

fundamental deste proxecto que nos regala garimosomente a súa amistade verdadeira, o seu 

apoio material e a súa presencia na práctica totalidade dos actos en lembranza de Manolo.  

 

Tamén agradecemos á Deputación de Lugo e ó Concello de Lugo. E de xeito especial á Real 

Academia Galega por medio do seu Presidente, amigo e mestre de Manolo Rodríguez, o 

catedrático D Xesús Alonso Montero, verdadeiro estandarte na honra de Manolo tanto en 

vida como nesta nova vida que Manolo Rodríguez está a vivir vencendo a negra sombra. 

 

E como non, gracias ós amigos de Guitiriz por abrirnos as portas da súa casa. A nosa ilusión é 

que a figura de Manolo, a súa vida e obra, se difunda polo universo da galeguidade para ser 

coñecida e estudiada, sendo exemplo e reflexión ó mesmo tempo, sendo pasado, presente e 

futuro. Gracias a todos os que facedes isto posible. 

  



 


