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Inaugurada la exposición sobre Manuel Rodríguez López en Ribadeo 
02 Mayo 17  

El viernes 28 de abril fue inaugurada en la Oficina de Turismo de Ribadeo, la exposición 

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, sobre la vida y obra del escritor de Paradela. Participaron 

en Farruco Graña, concejal de Cultura del Ayunamiento de Ribadeo, y Antonio Giz en 

representación de GaliciaDigital. 

En este acto también se presentaron la reedición del folleto que recoge los contenidos 

completos de la exposición, y la segunda edición de la Antoloxía Poética de Manuel 

Rodríguez López, coordinada por Xesús Alonso Montero y Santiago Rodríguez. 

La muestra forma parte del PROYECTO MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emprendido por 

GaliciaDigital y la familia del escritor, con el apoyo del Ayuntamiento de Paradela, la Xunta 

de Galicia (Secretarías Xerais de Política Lingüística y de Cultura), la Diputación Provincial 

de Lugo, la Real Academia Gallega, y el Consello Regulador da Denominación de Orixe 

Ribeira Sacra. 

Esta exposición itinerante recorrió ya numerosas ciudades y localidades gallegas, visitó la 

Casa de Galicia en Madrid y los Centros Gallegos de Barcelona, Salamanca, León o Vitoria, 

y el año pasado llegó a Portugal, concretamente al Centro Galego de Lisboa y las 

http://www.internetgalicia.net/blog/inaugurada-la-exposici%C3%B3n-sobre-manuel-rodr%C3%ADguez-l%C3%B3pez-en-ribadeo


Universidades de Braga y Algarve, lo que supone un hito muy importante en el desarrollo y 

expansión de este proyecto 

Está compuesta por ocho paneles dobles, en los que se refleja la vida y obra del escritor 

paradelense, considerado el mejor poeta obrero gallego del siglo XX, que escribió en 

Catalunya la mayor parte de su obra, y fue además de un gran animador de las actividades 

gallegas en esta comunidad, el vínculo perfecto entre Galicia y los gallegos emigrantes en el 

País catalán. 

Manuel Rodríguez López es también hijo predilecto del Ayuntamiento de Paradela, y da 

nombre a la Casa Municipal de Cultura y a un Certamen Literario del que se está celebrando 

la XXI edición. 

Más información: www.manuelrodriguezlopez.org 

  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


 

Inaugurada a exposición sobre Manuel Rodríguez López en Ribadeo 

 Por Xornal de Lugo 
 •   2 Maio, 2017 

Días pasados foi inaugurada na Oficina de Turismo de Ribadeo, a exposición, sobre a vida e 

obra do escritor Manuel Rodríguez López de Paradela. Participaron no acto Farruco Graña, 

concelleiro de Cultura do Concello de Ribadeo, e Antonio Giz en representación de . Neste 

acto tamén se presentaron a reedición do folleto que recolle os contidos completos da 

exposición, e a segunda edición da Antoloxía Poética de Manuel Rodríguez López, 

coordinada por Xesús Alonso Montero e Santiago Rodríguez. 

A mostra forma parte do PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, emprendido por 

GaliciaDigital e a familia do escritor, co apoio do Concello de Paradela, a Xunta de Galicia 

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

Real Academia Galega, e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. 

Esta exposición itinerante percorreu xa numerosas cidades e localidades galegas, visitou a 

Casa de Galicia en Madrid e os Centros Galegos de Barcelona, Salamanca, León ou Vitoria, e 

o ano pasado chegou a Portugal, concretamente ao Centro Galego de Lisboa e as 

Universidades de Braga e Algarve, o que supón un fito moi importante no desenvolvemento e 

expansión deste proxecto Está composta por oito paneis dobres, nos que se reflicte a vida e 

obra do escritor paradelense, considerado o mellor poeta obreiro galego do século XX, que 

escribiu en Catalunya a maior parte da súa obra, e foi ademais dun grande animador das 

actividades galegas nesta comunidade, o vínculo perfecto entre Galicia e os galegos 

emigrantes no País catalán. Manuel Rodríguez López é tamén fillo predilecto do Concello de 

Paradela, e da nome á Casa Municipal de Cultura e a un Certame Literario do que se está 

celebrando a XXII edición. 

  

http://www.xornaldelugo.com/autor/xornal-de-lugo/
http://ribadeo.gal/
http://xunta.gal/
http://cgbarcelona.galiciaaberta.com/


 

 

 

 

  



 
DESDE HOXE E ATA O 15 DE MAIO PÓDESE VER NA OFICINA DE 
TURISMO A EXPOSICIÓN MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
EMIGRANTE GALEGO, POETA OBREIRO.  
 
Ribadeo, 28 de abril de 2017. Ata o 15 de maio pódese visitar na 
oficina de turismo de Ribadeo a exposición Manuel Rodríguez López, 
emigrante galego, poeta obreiro, que foi inaugurada esta tarde polo 
concelleiro de Cultura, Farruco Graña, e por Antonio Xiz, de Galicia 
Dixital.  
 
O edil nacionalista dixo que “ata un luns 15 de maio imos poder 
contemplar unha exposición sobre a figura de Manuel Rodríguez López, 
emigrante galego e poeta obreiro. Consta dunha serie de paneis moi 
vistosos e agradecidos á vista, posto que están ben deseñados, con 
moita fotografía, moita imaxe e a súa correspondente dose de texto ben 
dosificado para coñecer e adentrarnos tanto na obra literaria como na 
figura social e cultural de Manuel Rodríguez López: un lucense de 
Paradela que emigrou a Cataluña nos anos 60 e 70 e dalgunha maneira 
era o embaixador de Cataluña para as xentes de Lugo centro, de 
Paradela, da comarca de Sarria e Monforte, posto que sempre traía 
noticias frescas de todas as novidades culturais que se estaban 
desenvolvendo nesa sociedade que comezaba a agromar aló polos 
anos 70, desexosa de liberdade, desexosa de facer cultura na lingua 
propia e que enchía os corazóns de ilusión e de esperanza a moita 
xente que estábamos por Galicia naqueles momentos facendo cultura 
aquí pero con gañas de coñecer, comprender Galicia desde o mundo 
enteiro. E Manuel Rodríguez López era unha das figuras que 
alimentaba e retroalimentaba ese sistema cultural galego”.  
 
Farruco Graña sinalou que “é unha exposición na que podemos ver 
distintos paneis nos que se lembran as súas publicacións en prosa, as 
colaboracións en libros colectivos, en xornais e revistas; unha 
exposición na que tamén hai paneis para saber dos premios que logrou, 
das condecoracións e homenaxes que recibiu e tamén para saber da 
súa correspondencia cos principais persoeiros da cultura galega do 



século XX: Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro, 
Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Xesús Alonso Montero ou Xosé 
Filgueira Valverde. Era unha persoa moi ben relacionada co ámbito da 
cultura galega daqueles momentos. Foi un emigrante que estivo en 
Cataluña e da súa actividade a prol da cultura galega temos información 
cumprida nesta exposición, que se deixa ver moi ben e que é moi 
agradecida”.  
 
E engadiu que “estes paneis informativos están distribuídos por toda a 
sala de turismo, cáptanse moi ben visualmente e desde logo vai ser moi 
instrutiva para todos. Animamos ás xentes do mundo do ensino a que 
inciten aos rapaces e rapazas das súas aulas a que se acerquen para 
repasar un pouquiño a literatura galega do século XX. E en todo caso 
todos e todas poderemos informarnos máis a fondo desta figura de 
Manuel Rodríguez López na páxina web que leva o seu nome: 
www.manuelrodriguezlopez.org”.  
 
A exposición está organizada polo Concello de Paradela, a Deputación 
de Lugo, a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega, C.R.R.O. Ribeira 
Sacra, Galicia Dixital e o Concello ribadense. 
  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


 

A Mariña 

«Xove nuclear non» en Viveiro y «Poeta obreiro» en Ribadeo 
01/05/2017  

En la biblioteca de Viveiro puede verse la muestra «Lembrando Xove nuclear non», que 

conmemora la marcha que hace 40 años frenó la construcción de una central nuclear en A 

Mariña. Y en la Oficina de Turismo de Ribadeo está la exposición «Manuel Rodríguez 

López, emigrante galego, poeta obreiro», un repaso a la trayectoria de la vida y obra de un 

autor de Paradela que emigró a Cataluña. 

  



  



 
mayo 2, 2017 

INAUGURADA A EXPOSICIÓN SOBRE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ 

EN RIBADEO  

Lugo, 02 de maio de 2017. O venres 28 de abril ás 18:00 horas foi inaugurada na Oficina de 

Turismo de Ribadeo, a exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, sobre a vida e obra do 

escritor de Paradela. Participaron no acto Farruco Graña, concelleiro de Cultura do Concello 

de Ribadeo, e Antonio Giz en representación de GaliciaDigital. Neste acto tamén se 

presentaron a reedición do folleto que recolle os contidos completos da exposición, e a 

segunda edición da Antoloxía Poética de Manuel Rodríguez López, coordinada por Xesús 

Alonso Montero e Santiago Rodríguez. A mostra forma parte do PROXECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, emprendido por GaliciaDigital e a familia do escritor, co apoio do 

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

Cultura), a Deputación Provincial de Lugo, a Real Academia Galega, e o Consello Regulador 

da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Esta exposición itinerante percorreu xa numerosas 

cidades e localidades galegas, visitou a Casa de Galicia en Madrid e os Centros Galegos de 

Barcelona, Salamanca, León ou Vitoria, e o ano pasado chegou a Portugal, concretamente ao 

Centro Galego de Lisboa e as Universidades de Braga e Algarve, o que supón un fito moi 

importante no desenvolvemento e expansión deste proxecto Está composta por oito paneis 

dobres, nos que se reflicte a vida e obra do escritor paradelense, considerado o mellor poeta 

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

ademais dun grande animador das actividades galegas nesta comunidade, o vínculo perfecto 

entre Galicia e os galegos emigrantes no País catalán. Manuel Rodríguez López é tamén fillo 

predilecto do Concello de Paradela, e da nome á Casa Municipal de Cultura e a un Certame 

Literario do que se está celebrando a XXII edición. 

  

https://vgomagazine.wordpress.com/


 
  



 


