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Sarria recuerda al escritor Manuel Orestes
Rodríguez
maría caravel
11 de marzo de 2014 05:00
En la Casa da Cultura de Sarria se puede visitar una muestra sobre
la vida y la obra del escritor Manuel Rodríguez López, nacido en
Paradela, que fue abierta días atrás (derecha).
La vida y la obra del escritor Manuel Orestes Rodríguez López
(Paradela, 1934-Lugo, 1990) es objeto de una exposición en la Casa
da Cultura de Sarria. La exhibición, promovida por Xulio Xiz,
pretende divulgar la obra del poeta y traductor, que fue nombrado
Hijo Predilecto de Paradela y que llegó a ser cronista de Galicia en
Cataluña. En la presentación participaron el alcalde de su municipio
natal, José Manuel Mato; el concelleiro de Cultura de Sarria, y el
secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García,
entre otros. La exhibición, que ya ha recalado en Paradela, Lugo y
Begonte, llegará a continuación a Portomarín, Santiago y Cataluña.

Preséntase en Sarria (Lugo) a exposiciónhomenaxe a Manuel Rodríguez López
O xoves 6 de marzo presentouse na Casa da Cultura de Sarria a
exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego-poeta
obreiro” que, promovida por Galicia Digital e a familia do escritor,
conta co apoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo,
Deputación Provincial (Vicepresidencia 1ª) e a Secretaría Xeral de
Política Lingüística da Xunta de Galicia. E, neste caso, para a súa
exposición en Sarria, coa colaboración do concello sarriano.
A mostra, aberta o pasado 28 de febreiro, pode verse na Casa da
Cultura de Sarria ata o próximo 15 de marzo, pasando a continuación
á Casa da Cultura de Portomarín.
Neste acto de presentación en Sarria participaron o Secretario Xeral
de Política Lingüística, Valentín García; os alcaldes de Paradela (José
Manuel Mato) e Sarria (José Antonio García López), a viuva do
escritor (Irene López) e Antonio Giz, director de Galicia Digital.

A Mostra está formada por 8 paneis dobles 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 a

Sarria, capital da comarca á que pertence Paradela, despois de poder
contemplarse en Paradela, Lugo (Museo provincial) e Begonte (Casa
da Cultura). Inmediatamente despois trasladarase a Portomarín (2ª
quincena de marzo), para logo ser exposta en Santiago, e en
Cataluña, terra na que o escritor escribíu a maior parte da súa obra.

Xulio Xiz

Presentación da exposición MANUEL
RODRÍGUEZ LÓPEZ
Categoría:


Actos›Culturais

Cando ten lugar Hora: 19.30 h.
Ónde ten lugar Pais: España Localidade: España›Galicia›Lugo›Sarria
Lugar: Casa da Cultura
Promovida por Galicia Digital e a familia do escritor, conta co apoio do
Concello de Paradela, Concello de Lugo, Deputación Provincial
(Vicepresidencia 1ª) e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia. E, neste caso, para a súa exposición en Sarria, coa colaboración do
concello sarriano.
A mostra, aberta o pasado 28 de febreiro, pode verse na Casa da Cultura de
Sarria ata o próximo 15 de marzo, pasando a continuación á Casa da Cultura de
Portomarín.
Neste acto de presentación en Sarria participarán o Secretario Xeral de Política
Lingüística, Valentín García; os alcaldes de Paradela (José Manuel Mato) e
Sarria ( José Antonio García López), a viuva do escritor (Irene López) e
Antonio Giz, director de Galicia Digital.
A Mostra está formada por 8 paneis dobles 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 a Sarria, capital da comarca á
que pertence Paradela, despois de poder contemplarse en Paradela, Lugo
(Museo provincial) e Begonte (Casa da Cultura). Inmediatamente despois
trasladarase a Portomarín (2ª quincena de marzo), para logo ser exposta en
Santiago, e en Cataluña, terra na que o escritor escribíu a maior parte da súa
obra.

Exposición Manuel Rodríguez López






Días: do 6 ao 21 de marzo 2014.
Horario:
o 09:30-13:30h.
o 16:30-20:00h.
Lugar: Casa da Cultura.

Esta exposición itinerante de Manuel Rodríguez López ten como obxectivo
difundir a vida e a obra deste poeta nado en Paradela, 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 exposición consta de 8 paneis de 2 metros de alto por 1 de ancho, e conta co
apoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, Deputación de Lugo e Xunta
de Galicia.
www.manuelrodriguezlopez.org/

Actualidade
Exposición de Manuel Rodríguez López en Sarria
O xoves 6 de marzo foi inaugurada a exposición do poeta paradelense
Manuel Rodríguez López (www.manuelrodriguezlopez.org) na Casa
da Cultura do Concello de Sarria.

Esta exposición, na que ao longo de oito paneis se dá conta da vida e
obra do poeta, ten carácter itinerante e estivo previamente no Centro
Sociocultural de Paradela e no Museo Provincial de Lugo. Foi posible
co apoio da Xunta de Galicia, Deputación de Lugo, Concello de Lugo
e Concello de Paradela.
Poderá visitar desde o 6 ao 21 de marzo en horario de 9:30 a 13:30
horas e de 16:30 a 20:00 h na Casa da Cultura de Sarria.

