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A exposición itinerante "Manuel Rodríguez López. Emigrante galego, poeta obreiro" recala en 

la Casa de Galicia en Madrid 

O obxectivo da mostra é dar a coñecer a figura e obra do escritor 

lucense 

Madrid, 4 de marzo de 2015.  

A figura do poeta lucense Manuel Oreste Rodríguez López (1934-

1990) é protagonista da exposición itinerante "Manuel Rodríguez 

López. Emigrante galego, poeta obreiro" que se inaugurou hoxe na 

Delegación da Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia co 

obxectivo de difundir a vida e obra do escritor de Paradela (Lugo) que 

a dicir de Méndez Ferrín, na súa tese "De Pondal a Novoneyra" é o 

máis grande poeta obreiro de Galicia da segunda metade do século 

XX. Foi organizada por GaliciaDigital coa colaboración da familia do 

escritor, o Concello de Paradela, a Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a Deputación 

Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. 

Na presentación da exposición interviñeron José Manuel Mato, 

alcalde de Paradela, Irene López, viúva de Manuel Rodríguez López, 

Xulio Xiz, xornalista, que falou en nome da familia do escritor, 

Antonio Giz, director de GaliciaDigital, e, en representación do 

delegado da Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, o 

coordinador de Actividades Culturais da Casa, Ramón Jiménez. 

Todos eles se referiron á figura do poeta e a súa obra, da que 

destacaron, entre outras cousas, que foi secretario do Centro Galego 



de Barcelona e "chegou a ser a ponte perfecta entre os galegos en 

Cataluña e a Galicia interior a través da súa poesía, da súa narrativa e 

das súas crónicas xornalísticas" que publicou, entre outros medios, en 

El Ideal Gallego, El Progreso e Faro de Vigo. Tamén que a forza 

expresiva da súa poesía é froito do amor do autor por Galicia e o 

galego e da súa experiencia como obreiro en Cataluña nas décadas 

dos cincuenta, sesenta e setenta. Os seus temas recorrentes, sinalaron, 

son a terra, a emigración, o traballo e a defensa dos máis humildes. 

A mostra está composta por oito paneis imprimidos polas dúas caras, 

dispostos de forma que permite a circulación do público arredor 

destes, e un audiovisual sobre o autor. Antes de chegar a Madrid 

estivo nas principais cidades galegas, polas que continuará o seu 

periplo, xunto coas catalás. 

Manuel Rodríguez López foi emigrante en Barcelona -chegou coa súa 

familia aos seis anos-, onde desenvolveu unha importante carreira 

literaria que culminou na súa etapa lucense ata o seu falecemento. Foi 

nomeado Fillo Predilecto de Paradela, onde dá nome á Casa da 

Cultura e a un certame literario. 

Máis información en www.manuelrodriguezlopez.org 

Departamento: Prensa 

  



 

Notas de prensa 

Exposición sobre Manuel Rodríguez López, na Casa de 

Galicia en Madrid 

A exposición MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego,poeta 

obreiro, promovida por Galiciadixital, inaugúrase na Casa de Galicia 

en Madrid 

 

Hai tres anos que GaliciaDigital emprendeu o que se denomina 

PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ para rescatar a figura 

deste importante escritor nado en Paradela (Lugo), emigrante aos seis 

anos coa súa familia a Catalunya, e que chegou a ser a ponte perfecta 

entre os Galegos en Catalunya e a Galicia interior, a a través da súa 

poesía, da súa narrativa e das súas crónicas periodísticas. 

 

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, a dicir de Méndez Ferrín na súa 

tese “De Pondal a Novoneyra”, é o máis importante poeta obreiro da 

Galicia da segunda metade do século XX. A súa poesía ten unha forza 

expresiva, froito do amor do autor por Galicia e o galego, e da súa 

experiencia como obreiro en Cataluña dos anos cincuenta, sesenta e 



setenta. Temas recorrentes son a terra, a emigración, o traballo, 

sempre na defensa dos máis humildes, dos máis desfavorecidos; 

sempre vivindo en Galicia -vivindo Galicia- aínda que residise en 

Catalunya. Os últimos anos da súa vida viviunos en Lugo, onde 

morreu o 13 de febreiro de 1990. Precisamente vimos de celebrar en 

Paradela, no Colexio Público ,cos alumnos do centro, os vintecinco 

anos da desaparición física deste paradelense ilustre ao que o 

Concello ten nomeado Fillo Predilecto, deu o seu nome á Casa da 

Cultura, e instituíu un Certame Literario (prosa e poesía) que está xa 

na súa XX edición, recibíndose preto de un milleiro de traballos de 

todo o mundo de fala castelán e galega. 

 

Ademais das súas creacións en poesía e prosa, este autor ten un moi 

importante traballo xornalístico, difundindo especialmente en Galicia 

o traballo dos galegos no país catalán. Colaborador asiduo de El Ideal 

Gallego, El Progreso, Faro de Vigo e outros medios, as súas crónicas 

foron recollidas nos libros GALEGOS EN CATALUNYA, I e II, e 

nelas se reflicte a constante presenza da cultura galega en Cataluña, 

tanto pola visita de galegos como (e de xeito especial) polo traballo 

das colectividades galegas en Catalunya. Membro do Centro Galego 

de Barcelona, foi o seu Cronista Oficial, deixando unha moi fonda 

lembranza que puido acreditarse na recente presenza desta exposición 

naquel Centro. 

 

Se o Proxecto naceu inicialmente para solicitar a dedicación a este 

autor dun Día das Letras Galegas, leva xa funcionando tres anos 

difundindo a vida e obra deste autor, tendo como elemento esencial 

unha web (www.manuelrodriguezlopez.org) en castelán, galego, 

catalán e inglés, unha antoloxía poética, e esta exposición itinerante, 

formada por dezaseis paneis onde se reflicte o máis salientable da 

traxectoria vital e creativa deste autor. 

 

Os que acudan a visitar esta exposición recibirán cadanseu folleto no 

que se reflicten integramente os paneis da Mostra, co fin de que os 

interesados no tema poidan "levar para a casa" esta completa 

información sobre Manuel Rodríguez López. 

 



O proxecto púxose en marcha en colaboración coa familia do escritor 

e o Concello de Paradela, con axuda da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia 

(Secretarías Xerais de Cultura e Política Lingüística), e da 

Vicepresidencia primeira da Deputación Provincial de Lugo, e a 

colaboración da Real Academia Galega, da que o seu Presidente 

dirixiu e prologa a Antoloxía Poética, que tamén se entregará 

gratuitamente aos visitantes á exposición.  

 

A exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante 

galego,poeta obreiro” inaugúrase na Casa de Galicia en Madrid o 

mércores, 4 de marzo, ás sete da tarde, coa presencia do Delegado da 

Xunta en Madrid, JOSÉ RAMÓN ÓNEGA e do Alcalde de Paradela, 

JOSÉ MANUEL MATO DÍAZ. 

 

Galicia Digital, 2015-03-04 

  



 

Notas de prensa 

A exposición itinerante Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro recala na Casa de Galicia 

en Madrid 

O obxectivo da mostra é dar a coñecer a figura e obra do escritor 

lucense que foi secretario do Centro Galego de Barcelona e "chegou 

a ser a ponte perfecta entre os galegos en Cataluña e a Galicia 

interior a través da súa poesía, da súa narrativa e das súas crónicas 

xornalísticas" que publicou, entre outros medios, en El Ideal Gallego, 

El Progreso e Faro de Vigo. 

 

A figura do poeta lucense Manuel Oreste Rodríguez López (1934-

1990) é protagonista da exposición itinerante "Manuel Rodríguez 

López. Emigrante galego, poeta obreiro" que se inaugurou hoxe na 

Delegación da Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia co 

obxectivo de difundir a vida e obra do escritor de Paradela (Lugo) que 

a dicir de Méndez Ferrín, na súa tese "De Pondal a Novoneyra" é o 

máis grande poeta obreiro de Galicia da segunda metade do século 

XX. Foi organizada por GaliciaDigital coa colaboración da familia do 

escritor, o Concello de Paradela, a Consellería de Cultura, Educación 



e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a Deputación 

Provincial de Lugo e a Real Academia Galega. 

 

Na presentación da exposición interviñeron José Manuel Mato, 

alcalde de Paradela, Irene López, viúva de Manuel Rodríguez López, 

Xulio Xiz, xornalista, que falou en nome da familia do escritor, 

Antonio Giz, director de GaliciaDigital, e, en representación do 

delegado da Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, o 

coordinador de Actividades Culturais da Casa, Ramón Jiménez. 

 

Todos eles se referiron á figura do poeta e a súa obra, da que 

destacaron, entre outras cousas, que foi secretario do Centro Galego 

de Barcelona e "chegou a ser a ponte perfecta entre os galegos en 

Cataluña e a Galicia interior a través da súa poesía, da súa narrativa e 

das súas crónicas xornalísticas" que publicou, entre outros medios, en 

El Ideal Gallego, El Progreso e Faro de Vigo. Tamén que a forza 

expresiva da súa poesía é froito do amor do autor por Galicia e o 

galego e da súa experiencia como obreiro en Cataluña nas décadas 

dos cincuenta, sesenta e setenta. Os seus temas recorrentes, sinalaron, 

son a terra, a emigración, o traballo e a defensa dos máis humildes. 

 

A mostra está composta por oito paneis imprimidos polas dúas caras, 

dispostos de forma que permite a circulación do público arredor 

destes, e un audiovisual sobre o autor. Antes de chegar a Madrid 

estivo nas principais cidades galegas, polas que continuará o seu 

periplo, xunto coas catalás. 

Manuel Rodríguez López foi emigrante en Barcelona -chegou coa súa 

familia aos seis anos-, onde desenvolveu unha importante carreira 

literaria que culminou na súa etapa lucense ata o seu falecemento. Foi 

nomeado Fillo Predilecto de Paradela, onde dá nome á Casa da 

Cultura e a un certame literario. 

 

Máis información en www.manuelrodriguezlopez.org 

Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia, 2015-03-05 

  



 

  



 

  



 

A obra do poeta Manuel Rodríguez López chega á Casa 

de Galicia en Madrid 

 

Hai tres anos que GaliciaDigital emprendeu o que se denomina “Proxecto 

Manuel Rodríguez López” para rescatar a figura deste importante 

escritor nado en Paradela (Lugo), emigrante aos seis anos coa súa familia a 

Catalunya, e que chegou a ser a ponte perfecta entre os Galegos en 

Catalunya e a Galicia interior, a a través da súa poesía, da súa narrativa e 

das súas crónicas periodísticas. 

A dicir de Méndez Ferrín na súa tese “De Pondal a Novoneyra”, é o máis 

importante poeta obreiro da Galicia da segunda metade do século XX. A 

súa poesía ten unha forza expresiva, froito do amor do autor por Galicia e 

o galego, e da súa experiencia como obreiro en Cataluña dos anos 

cincuenta, sesenta e setenta. Temas recorrentes son a terra, a emigración, o 

traballo, sempre na defensa dos máis humildes, dos máis desfavorecidos; 

sempre vivindo en Galicia -vivindo Galicia- aínda que residise en 

Catalunya. Os últimos anos da súa vida viviunos en Lugo, onde morreu o 

13 de febreiro de 1990. Precisamente vimos de celebrar en Paradela, no 

Colexio Público ,cos alumnos do centro, os vintecinco anos da 

desaparición física deste paradelense ilustre ao que o Concello ten 

nomeado Fillo Predilecto, deu o seu nome á Casa da Cultura, e instituíu un 

Certame Literario (prosa e poesía) que está xa na súa XX edición, 

recibíndose preto de un milleiro de traballos de todo o mundo de fala 

castelán e galega. 

http://www.manuelrodriguezlopez.org/es
http://www.manuelrodriguezlopez.org/es


PROSA, POESIA E XORNALISMO 

Ademais das súas creacións en poesía e prosa, este autor ten un moi 

importante traballo xornalístico, difundindo especialmente en Galicia o 

traballo dos galegos no país catalán. Colaborador asiduo de El Ideal 

Gallego, El Progreso, Faro de Vigo e outros medios, as súas crónicas foron 

recollidas nos libros Galegos en Cataluña, I e II, e nelas se reflicte a 

constante presenza da cultura galega en Cataluña, tanto pola visita de 

galegos como (e de xeito especial) polo traballo das colectividades galegas 

en Catalunya. Membro do Centro Galego de Barcelona, foi o seu Cronista 

Oficial, deixando unha moi fonda lembranza que puido acreditarse na 

recente presenza desta exposición naquel Centro. 

Se o Proxecto naceu inicialmente para solicitar a dedicación a este autor 

dun Día das Letras Galegas, leva xa funcionando tres anos difundindo a 

vida e obra deste autor, tendo como elemento esencial unha web 

(www.manuelrodriguezlopez.org) en castelán, galego, catalán e inglés, 

unha antoloxía poética, e esta exposición itinerante, formada por dezaseis 

paneis onde se reflicte o máis salientable da traxectoria vital e creativa 

deste autor. 

INFORMACIÓN PARA OS VISITANTES 

Os que acudan a visitar esta exposición recibirán cadanseu folleto no que 

se reflicten integramente os paneis da Mostra, co fin de que os interesados 

no tema poidan “levar para a casa” esta completa información sobre 

Manuel Rodríguez López. 

O proxecto púxose en marcha en colaboración coa familia do escritor e o 

Concello de Paradela, con axuda da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (Secretarías Xerais de 

Cultura e Política Lingüística), e da Vicepresidencia primeira da 

Deputación Provincial de Lugo, e a colaboración da Real Academia 

Galega, da que o seu Presidente dirixiu e prologa a Antoloxía Poética, que 

tamén se entregará gratuitamente aos visitantes á exposición. 

A exposición “Manuel Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro” 

inaugúrase na Casa de Galicia en Madrid  hoxe,  mércores, ás sete da 

tarde, coa presencia do Delegado da Xunta en Madrid, José Ramón Ónega 

e do Alcalde de Paradela, José Manuel Mato Díaz.  



 

GaliciaAberta - Secretaría Xeral da Emigración  

Exposición 'Manuel Rodríguez López. Emigrante galego. 

Poeta obreiro', en Madrid 
 

O mércores 4 de marzo ás 19,00 h., na Casa de Galicia en Madrid - 

Delegación da Xunta de Galicia en Madrid, inaugúrase a mostra 

Manuel Rodríguez López. Emigrante galego. Poeta obreiro, 

producida por GaliciaDigital, que estará exposta ata o 11 de marzo, e 

composta de varios paneis que recollen diversos aspectos da vida e 

obra do escritor de Paradela, que escribiu a maior parte da súa obra en 

Cataluña e está considerado o poeta obreiro do século XX en Galicia. 

 Horario: de 10,00 a 14,00 e de 16,00 a 20,00 h. Festivos: de 
10,00 a 14,00 h. 

 A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez López 

que GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon en 2012 

con apoio institucional dos Concellos de Paradela e Lugo, a 

Deputación de Lugo e a Secretaría Xeral de Política Lingüística 

 Manuel Rodríguez López foi un emigrante galego que con tan 

só seis anos emigrou a Barcelona onde viviu a maior parte da 

súa vida. Durante os longos anos de migración en terras catalás, 

non perdeu nunca a súa identidade galega. Isto quedou reflectido 

na súa produción literaria que inclúe poesía, prosa e tradución. 

A aportación deste intelectual lugués en relación aos galegos e 

as galegas na diáspora catalá  foi fundamental durante os anos 

da transición. Como Cronista Oficial do Centro Galego de 

Barcelona e como correspondente en Barcelona de diversos 

xornais galegos, plasmou en gran cantidade de artigos os actos 

culturais e sociais das e dos emigrantes galegos e colaborou 

decisivamente en unir a cultura galega e a catalá 

http://emigracion.xunta.es/
http://emigracion.xunta.es/node/14727
http://emigracion.xunta.es/node/14727


 Esta é unha mostra itinerante que xa pasou por concellos das 

catro provincias galegas, entre os que se inclúen Paradela, Lugo, 

Begonte, Sarria, Portomarín, Santiago, así como en Cataluña 

Evento:  Exposición 

Organiza:  Casa de Galicia en Madrid - Delegación da Xunta de Galicia 

en Madrid 

Data:  04.03.2015 

Hora:  19,00 

Lugar:  Casa de Galicia en Madrid  

Casado del Alisal, 8 

Madrid - 28014Madrid  

España 

  



Global Galicia 

17 hrs ·  

Pasades por Madrid? Hoxe inaugurouse na Casa de Galicia unha 

exposición itinerante: "Manuel Rodríguez López,emigrante galego, 

poeta obreiro". Moi interesante. Poñemos aquí a reseña que nos 

envían dende a Casa de Galicia e máis unhas das fotos da 

inauguración, que acaba de celebrarse: 

La figura del poeta lucense Manuel Oreste Rodríguez López (1934-

1990) es protagonista de la exposición itinerante “Manuel Rodríguez 

López. Emigrante galego, poeta obreiro” que se inauguró hoy en la 

Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia con el 

objetivo de difundir la vida y obra del escritor de Paradela (Lugo) que 

a decir de Méndez Ferrín, en su tesis “De Pondal a Novoneyra” es el 

más grande poeta obrero de Galicia de la segunda mitad del siglo XX. 

Ha sido organizada por GaliciaDigital con la colaboración de la 

familia del escritor, el Ayuntamiento de Paradela, la Consellería de 

Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia, la Diputación Provincial de Lugo y la Real Academia 

Gallega. 

En la presentación de la exposición intervinieron José Manuel Mato, 

alcalde de Paradela, Irene López, viuda de Manuel Rodríguez López, 

Xulio Xiz, periodista, que habló en nombre de la familia del escritor, 

Antonio Giz, director de GaliciaDigital, y, en representación del 

delegado de la Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, el 

coordinador de Actividades Culturales de la Casa, Ramón Jiménez.  

Todos ellos se refirieron a la figura del poeta y su obra, de la que 

destacaron, entre otras cosas, que fue secretario del Centro Gallego de 

Barcelona y “llegó a ser el puente perfecto entre los gallegos en 

Cataluña y la Galicia interior a través de su poesía, de su narrativa y 

de sus crónicas periodísticas” que publicó, entre otros medios, en El 

Ideal Gallego, El Progreso y Faro de Vigo. También que la fuerza 

expresiva de su poesía es fruto del amor del autor por Galicia y lo 

gallego y de su experiencia como obrero en Cataluña en las décadas 

de los cincuenta, sesenta y setenta. Sus temas recurrentes, señalaron, 

https://www.facebook.com/globalgalicia?fref=nf
https://www.facebook.com/globalgalicia/photos/a.1460996380799759.1073741828.1457432567822807/1622375064661889/?type=1


son la tierra, la emigración, el trabajo y la defensa de los más 

humildes. 

La muestra está compuesta por ocho paneles impresos por las dos 

caras, dispuestos de forma que permite la circulación del público 

alrededor de los mismos, y un audiovisual sobre el autor. Antes de 

llegar a Madrid estuvo en las principales ciudades gallegas, por las 

que continuará su periplo, junto con las catalanas. 

Manuel Rodríguez López fue emigrante en Barcelona –llegó con su 

familia a los seis años-, donde desarrolló una importante carrera 

literaria que culminó en su etapa lucense hasta su fallecimiento. Fue 

nombrado Hijo Predilecto de Peradela, donde da nombre a la Casa de 

la Cultura y a un certamen literario. 

Más información en www.manuelrodriguezlopez.org 

See translation 

 

 

 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.manuelrodriguezlopez.org%2F&h=UAQFR340J&enc=AZPOiVbT-wwPHtsPiVjF1s54hsEpJHwLw9fZY4iYcA7pjnYvNslVxulwuHYO19qHgfi0PixKeiMX96cH2PJIsqeBsIkaBz4IqYSzuj5apJ_fUWdlYNDMZKAq3uzHwwq2nqBmlbbrVxZ6UXOA_yVNN9fHjHzyO_IcNfcYeClhVL112w&s=1
file:///C:/mis%20archivos%202014_DESKTOP/mrl%202014/exposicion%20itinerante/Madrid_4_3_15/Global%20Galicia%20_%20Facebook.htm
https://www.facebook.com/globalgalicia/photos/a.1460996380799759.1073741828.1457432567822807/1622375064661889/?type=1
https://www.facebook.com/globalgalicia/photos/a.1460996380799759.1073741828.1457432567822807/1622375064661889/?type=1
https://www.facebook.com/globalgalicia/photos/a.1460996380799759.1073741828.1457432567822807/1622375064661889/?type=1


 

Inauguración da exposición "MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ. EMIGRANTE GALEGO. 

POETA OBREIRO", producida por GaliciaDigital 
Data 04/03/2015 19:00  

A mostra está composta de varios paneis que recollen diversos 

aspectos da vida e obra do escritor de Paradela, que escribiu a maior 

parte da súa obra en Cataluña e está considerado o poeta obreiro do 

século XX en Galicia. Esta exposición poderá visitarse ata o 11 de 

marzo, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Festivos: de 10 a 14 

horas. 

A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez López que 

Galicia Digital e a familia do escritor emprenderon en 2012 con apoio 

institucional dos Concellos de Paradela e Lugo, a Deputación de Lugo 

e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

Manuel Rodríguez López foi un emigrante galego que con tan só seis 

anos emigrou a Barcelona onde viviu a maior parte da súa vida. 

Durante os longos anos de migración en terras catalás, non perdeu 

nunca a súa identidade galego. Isto quedou reflectido na súa 

produción literaria que inclúe poesía, prosa e tradución. A aportación 

deste intelectual lugués en relación aos galegos na diáspora catalá  foi 

fundamental durante os anos da transición. Como Cronista Oficial do 

Centro Galego de Barcelona e como correspondente en Barcelona de 



diversos xornais galegos, plasmou en gran cantidade de artigos os 

actos culturais e sociais dos emigrantes galegos e colaborou 

decisivamente en unir a cultura galega e a catalá. 

Esta é unha mostra itinerante que xa pasou por concellos das catro 

provincias galegas, entre os que se inclúen Paradela, Lugo, Begonte, 

Sarria, Portomarín, Santiago, así como en Cataluña. 

  



 

Inauguración da exposición "MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ. EMIGRANTE GALEGO. 

POETA OBREIRO", producida por GaliciaDigital  
04/03/2015 19:00 

 

A mostra está composta de varios paneis que recollen diversos 

aspectos da vida e obra do escritor de Paradela, que escribiu a maior 

parte da súa obra en Cataluña e está considerado o poeta obreiro do 

século XX en Galicia. Esta exposición poderá visitarse ata o 11 de 

marzo, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Festivos: de 10 a 14 

horas.  

http://casadegalicia.xunta.es/web/guest/agenda?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fcasadegalicia.xunta.es%2Fweb%2Fguest%2Fagenda%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5&_8_article=inauguracion_exposicion_itinerante_manuel_rodriguez_lopez_galicia_digital_poeta_obreiro_marzo_2015
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LA EXPOSICIÓN QUIERE DAR A CONOCER LA FIGURA Y OBRA DEL ESCRITOR LUCENSE 

La muestra ‘Manuel Rodríguez 
López. Emigrante galego, poeta 
obreiro’ llega a la Casa de Galicia 
en Madrid 

Redacción, Madrid | 05 Marzo 2015 - 14:34 h. 

 

Una asistente al acto ante uno de los paneles de la exposición. 

La figura del poeta lucense Manuel Oreste Rodríguez López (1934-

1990) es protagonista de la exposición itinerante ‘Manuel Rodríguez 

López. Emigrante galego, poeta obreiro’, que se inauguró este 

miércoles en la Casa de Galicia en Madrid con el objetivo de difundir 

la vida y obra del escritor de Paradela (Lugo) que a decir de Méndez 

Ferrín, en su tesis ‘De Pondal a Novoneyra’, es el más grande poeta 

obrero de Galicia de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido 

organizada por GaliciaDigital con la colaboración de la familia del 

escritor, el Ayuntamiento de Paradela, la Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta, la Diputación 

Provincial de Lugo y la Real Academia Galega. 

 



En la presentación de la exposición intervinieron José Manuel Mato, 

alcalde de Paradela; Irene López, viuda de Manuel Rodríguez López; 

Xulio Xiz, periodista, que habló en nombre de la familia del escritor; 

Antonio Giz, director de GaliciaDigital; y, en representación del 

delegado de la Xunta en Madrid, José Ramón Ónega, el coordinador 

de Actividades Culturales de la Casa, Ramón Jiménez. 

 

Todos ellos se refirieron a la figura del poeta y su obra, de la que 

destacaron, entre otras cosas, que fue secretario del Centro Gallego de 

Barcelona y “llegó a ser el puente perfecto entre los gallegos en 

Cataluña y la Galicia interior a través de su poesía, de su narrativa y 

de sus crónicas periodísticas” que publicó, entre otros medios, en ‘El 

Ideal Gallego’, ‘El Progreso’ y ‘Faro de Vigo’. También que la fuerza 

expresiva de su poesía es fruto del amor del autor por Galicia y lo 

gallego, y de su experiencia como obrero en Cataluña en las décadas 

de los cincuenta, sesenta y setenta. Sus temas recurrentes, señalaron, 

son la tierra, la emigración, el trabajo y la defensa de los más 

humildes. 

 

La muestra está compuesta por ocho paneles impresos por las dos 

caras, dispuestos de forma que permite la circulación del público 

alrededor de los mismos, y un audiovisual sobre el autor. Antes de 

llegar a Madrid estuvo en las principales ciudades gallegas, por las 

que continuará su periplo, junto con las catalanas. 

 

Manuel Rodríguez López fue emigrante en Barcelona –llegó con su 

familia a los seis años–, donde desarrolló una importante carrera 

literaria que culminó en su etapa lucense hasta su fallecimiento. Fue 

nombrado Hijo Predilecto de Paradela, donde da nombre a la Casa de 

la Cultura y a un certamen literario. 

 

Más información en www.manuelrodriguezlopez.org 
  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


  



 

  



                                                                                     
INFORMACIÓN AOS MEDIOS 

O obxectivo da mostra é dar a coñecer a figura e obra do 
escritor lucense 

A EXPOSICIÓN ITINERANTE "MANUEL 
RODRÍGUEZ LÓPEZ. EMIGRANTE GALEGO, 
POETA OBREIRO" RECALA NA CASA DE GALICIA 
EN MADRID 

Madrid, 4 de marzo de 2015. - A figura do poeta lucense Manuel 
Oreste Rodríguez López (1934-1990) é protagonista da exposición 
itinerante "Manuel Rodríguez López. Emigrante galego, poeta 
obreiro" que se inaugurou hoxe na Delegación da Xunta de Galicia 
en Madrid-Casa de Galicia co obxectivo de difundir a vida e obra do 
escritor de Paradela (Lugo) que a dicir de Méndez Ferrín, na súa tese 
"De Pondal a Novoneyra" é o máis grande poeta obreiro de Galicia 
da segunda metade do século XX. Foi organizada por GaliciaDigital 
coa colaboración da familia do escritor, o Concello de Paradela, a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo e a Real Academia 
Galega. 

Na presentación da exposición interviñeron José Manuel Mato, 
alcalde de Paradela, Irene López, viúva de Manuel Rodríguez López, 
Xulio Xiz, xornalista, que falou en nome da familia do escritor, 
Antonio Giz, director de GaliciaDigital, e, en representación do 
delegado da Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, o 
coordinador de Actividades Culturais da Casa, Ramón Jiménez. 

Todos eles se referiron á figura do poeta e a súa obra, da que 
destacaron, entre outras cousas, que foi secretario do Centro 
Galego de Barcelona e "chegou a ser a ponte perfecta entre os 



galegos en Cataluña e a Galicia interior a través da súa poesía, da 
súa narrativa e das súas crónicas xornalísticas" que publicou, entre 
outros medios, en El Ideal Gallego, El Progreso e Faro de Vigo. 
Tamén que a forza expresiva da súa poesía é froito do amor do 
autor por Galicia e o galego e da súa experiencia como obreiro en 
Cataluña nas décadas dos cincuenta, sesenta e setenta. Os seus 
temas recorrentes, sinalaron, son a terra, a emigración, o traballo e 
a defensa dos máis humildes. 

A mostra está composta por oito paneis imprimidos polas dúas 
caras, dispostos de forma que permite a circulación do público 
arredor destes, e un audiovisual sobre o autor. Antes de chegar a 
Madrid estivo nas principais cidades galegas, polas que continuará o 
seu periplo, xunto coas catalás. 

Manuel Rodríguez López foi emigrante en Barcelona -chegou coa 
súa familia aos seis anos-, onde desenvolveu unha importante 
carreira literaria que culminou na súa etapa lucense ata o seu 
falecemento. Foi nomeado Fillo Predilecto de Paradela, onde dá 
nome á Casa da Cultura e a un certame literario. 

Máis información en www.manuelrodriguezlopez.org 

 

SAÚDOS, 
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA EN MADRID, 

CASA DE GALICIA  

        

 
 
C / Casado del Alisal, 8 – 28014 MADRID – Tel.: 91 595 42 11/00 

e-mail: prensa.casa.galicia@xunta.es 

         

 

 
  



                                                                                     
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS 

 

El objetivo de la muestra es dar a conocer la figura y obra 

del escritor lucense 

 

LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, EMIGRANTE GALEGO POETA 

OBREIRO” RECALA EN LA CASA DE GALICIA EN 

MADRID 
 

Madrid, 4 de marzo de 2015. – La figura del poeta lucense 
Manuel Oreste Rodríguez López (1934-1990) es protagonista 
de la exposición itinerante “Manuel Rodríguez López. 
Emigrante galego, poeta obreiro” que se inauguró hoy en la 
Delegación de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia 
con el objetivo de difundir la vida y obra del escritor de 
Paradela (Lugo) que a decir de Méndez Ferrín, en su tesis “De 
Pondal a Novoneyra” es el más grande poeta obrero de Galicia 
de la segunda mitad del siglo XX. Ha sido organizada por 
GaliciaDigital con la colaboración de la familia del escritor, el 
Ayuntamiento de Paradela, la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, la 
Diputación Provincial de Lugo y la Real Academia Gallega. 
 
En la presentación de la exposición intervinieron José Manuel 
Mato, alcalde de Paradela, Irene López, viuda de Manuel 
Rodríguez López, Xulio Xiz, periodista, que habló en nombre 
de la familia del escritor, Antonio Giz, director de GaliciaDigital, 
y, en representación del delegado de la Xunta de Galicia en 
Madrid, José Ramón Ónega, el coordinador de Actividades 
Culturales de la Casa, Ramón Jiménez.  



Todos ellos se refirieron a la figura del poeta y su obra, de la 
que destacaron, entre otras cosas, que fue secretario del 
Centro Gallego de Barcelona y “llegó a ser el puente perfecto 
entre los gallegos en Cataluña y la Galicia interior a través de 
su poesía, de su narrativa y de sus crónicas periodísticas” que 
publicó, entre otros medios, en El Ideal Gallego, El Progreso y 
Faro de Vigo. También que la fuerza expresiva de su poesía es 
fruto del amor del autor por Galicia y lo gallego y de su 
experiencia como obrero en Cataluña en las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta. Sus temas recurrentes, 
señalaron, son la tierra, la emigración, el trabajo y la defensa 
de los más humildes. 
 
La muestra está compuesta por ocho paneles impresos por las 
dos caras, dispuestos de forma que permite la circulación del 
público alrededor de los mismos, y un audiovisual sobre el 
autor. Antes de llegar a Madrid estuvo en las principales 
ciudades gallegas, por las que continuará su periplo, junto con 
las catalanas. 
 
Manuel Rodríguez López fue emigrante en Barcelona –llegó 
con su familia a los seis años-, donde desarrolló una 
importante carrera literaria que culminó en su etapa lucense 
hasta su fallecimiento. Fue nombrado Hijo Predilecto de 
Peradela, donde da nombre a la Casa de la Cultura y a un 
certamen literario. 
 
Más información en www.manuelrodriguezlopez.org 
 

SALUDOS, 

GABINETE DE COMUNICACIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA EN 
MADRID, 

CASA DE GALICIA  
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La Ribeira Sacra exhibe sus encantos en Ourense 

francisco albo, maría caravel 05 de marzo de 2015. Actualizado a las 

05:00 h.  

Un poeta emigrante 

2El portal GaliciaDigital lleva tres años dignificando y poniendo en 

conocimiento las cualidades literarias de Manuel Oreste Rodríguez 

López, poeta nacido en Paradela y fallecido en 1990, después de pasar 

una gran parte de su vida en Barcelona. Una buena muestra es la 

exposición que ayer inauguró en la Casa de Galicia en Madrid bajo el 

lema «Emigrante galego, poeta obreiro» y que repasa sus obras y su 

vida. Acudieron a este acto el delegado de la Xunta en Madrid, José 

Ramón Ónega, y el alcalde de Paradela, José Manuel Mato Díaz. 

 

 


