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La biblioteca González Garcés ofrece una 

exposición sobre el poeta Manuel Rodríguez 

17.09.2014 | 00:50  

El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, inauguró ayer la 

exposición sobre Manuel Rodríguez López que la biblioteca Miguel 

González Garcés acogerá en sus instalaciones hasta el 7 de octubre. 

En la muestra se informa sobre la vida y la obra del escritor nacido en 

Paradela, al que se califica como "poeta obrero". Al acto acudió 

también el hijo del homenajeado, Santiago Rodríguez. 

  



 
Inaugurada en A Coruña una muestra del 

escritor lucense Manuel Rodríguez López 

 

  Acceso á  web do escritor 

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

difundirá en A Coruña la figura y la obra del escritor lucense Manuel 

Rodríguez López. 

El secetarioxeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha inaugurado, en la 

Biblioteca Miguel González Garcés, la exposición itinerante „Manuel 

Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro‟, que aborda la 

figura y la obra del escritor Paradela. 

Al acto de apertura de la muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de 

octubre, han asistido también el hijo del homenajeado, Santiago 

Rodríguez; el presidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso 

Montero; el alcalde de Paradela, José Manuel Mato y el director de 

GaliciaDigital, Antonio Giz, entre otros. 

En el acto, Anxo Lorenzo ha destacado el talento de Manuel 

Rodríguez al servicio de la difusión de la cultura y la identidad 

gallega. También ha calificado el proyecto expositivo como “un 

merecido homenaje” al intelectual lucense. 

  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/
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González Garcés, la exposición itinerante 'Manuel Rodríguez López 

ep | a coruña16.09.2014 | 20:45 

 

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria difundirá 

en A Coruña la figura y la obra del escritor lucense Manuel Rodríguez 

López.  

El secetarioxeral de Cultura, Anxo Lorenzo, ha inaugurado, en la 

Biblioteca Miguel González Garcés, la exposición itinerante 'Manuel 

Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro', que aborda la figura y 

la obra del escritor Paradela.  

Al acto de apertura de la muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de octubre, 

han asistido también el hijo del homenajeado, Santiago Rodríguez; el 

presidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; el alcalde 

de Paradela, José Manuel Mato y el director de GaliciaDigital, Antonio 

Giz, entre otros.  

En el acto, Anxo Lorenzo ha destacado el talento de Manuel Rodríguez al 

servicio de la difusión de la cultura y la identidad gallega. También ha 

calificado el proyecto expositivo como "un merecido homenaje" al 

intelectual lucense.  



 

Inauguración de la exposición “MANUEL 

RODRÍGUEZ LOPEZ", A Coruña 

Modificar evento 

 

Categoría:  

 Actos›Culturais 

Cando ten lugarHora: 13:00  

Ónde ten lugar Pais:  EspañaLocalidade:  España›Galicia›ACoruña›A 

Coruña (Capital) 

Lugar:  

Biblioteca Miguel González Garcés da Coruña  

Quen organiza 

Organiza:  

Interdix Galicia, "wwwgaliciadixital.com" 

Descrición 

Na Biblioteca Nodal Miguel González Garcés da 

Coruña, inauguraremos a mostra MANUEL RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, promovida por Galicia Digital 

(www.galiciadigital.com) na honra desteescritor 

http://agenda.galiciadigital.com/node/43510?title=Inauguraci%C3%B3n%20de%20la%20exposici%C3%B3n%20%E2%80%9CMANUEL%20RODR%C3%8DGUEZ%20LOPEZ
http://agenda.galiciadigital.com/nodereference/cluetip/24152/cluetip_teaser
http://agenda.galiciadigital.com/nodereference/cluetip/52423/cluetip_teaser
http://www.galiciadigital.com/


lucense de Paradela, galego en Catalunya, que 

tanto fixo por vencellaraosgalegos de fóra e os 

de acó. 

Presentaremos, asímesmo, as publicacións MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (que recolle os 16 paneis da 

exposición) e ANTOLOXÍA POÉTICA deste autor, 

recopilada por Alonso Montero e Santiago 

Rodríguez (fillo do homenaxeado). 

Presidirán o acto: Xesús Alonso Montero, 

Presidente da Real Academia Galega; o 

Secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo e o 

alcalde de Paradela, José Manuel Mato. 

Exposición: Manuel Rodríguez López: emigrante 

galego, poeta obreiro A exposición sobre Manuel 

Rodríguez López recolle, en oitopaneis, 

diversos aspectos da vida e obra do escritor de 

Paradela (Lugo). "Esta exposición itinerante 

forma parte do PROXECTO MANUEL RODRÍGUEZ que 

GaliciaDigital e a familia do escritor 

emprenderon en 2012, coapoio dos concellos de 

Paradela e Lugo, Deputación de Lugo e 

Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

Composta por oitopaneis, recolle diversos 

aspectos da vida e obra do escritor. Manuel 

Oreste Rodríguez López naceu en Paradela (Lugo) 

no ano 1934. Con tan só seis años 

emigroucosseuspais a Barcelona, ondeviviu a 

maior parte da súa vida. En 1987 volveu a 

Galicia ata falecer en Lugo. Está considerado o 

mellor poeta obreiro do século XX en Galicia. 

  



A exposición MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ,  

na Biblioteca Nodal de A Coruña 

O martes 16 de setembro, ás 13:00 horas, na Biblioteca Nodal 

Miguel González Garcés, en A Coruña, vai ser inaugurada a 

exposición “MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, 

poeta obreiro” que, promovida por GaliciaDigital e a familia do 

escritor, contacoapoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, 

Deputación Provincial de Lugo (Vicepresidencia), Real Academia 

Galega e as Secretarías Xerais de Política Lingüística e Cultura da 

Xunta de Galicia.  

No mesmo acto presentaransetamén as publicaciónsMANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (que recolle os contidos dos dezaseispaneis da 

exposición) e ANTOLOXÍA (feita por Santiago Rodríguez e Xesús 

Alonso Montero, e comentario do profesor e presidente da Real 

Academia).  

Neste acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o 

Presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 

Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde de Paradela, José 

Manuel Mato; a viúva do escritor, Irene López e Antonio Giz, Director 

de GaliciaDigital.  

A Mostra está formada por 8 paneisdobres nos que se expoñen de 

xeitomoi gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo 

predilecto do seuconcello natal. Chega esta exposición itinerante á 

Biblioteca Nodal da Coruña, despois de poder contemplarse en 

Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa da Cultura), Sarria, 

Portomarín, Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego) e 

Vilalba. A comezos do próximo mes de outubro, a mostraviaxará a 

Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez López escribiu a maior parte 

da súa obra.  

 

Máis información sobre o proxecto na súa web oficial: 

www.manuelrodriguezlopez.org 

  

http://www.galiciadigital.com/
http://www.manuelrodriguezlopez.org/


MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ: emigrante galego, poeta obreiro 

 

  

Exposición itinerante sobre Manuel Rodríguez 

López, coapoio da Real Academia Galega e a 

Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

A mostra está composta de varios paneis que 

recollen diversos aspectos da vida e obra do 

escritor de Paradela (Lugo), que escribiu a maior 

parte da súa obra en Cataluña e está considerado o 

mellor poeta obreiro do século XX en Galicia.  

A exposición forma parte do PROXECTO 

MANUEL RODRÍGUEZ que GaliciaDigital e a 

familia do escritor emprenderon en 2012 con 

apoio institucional.  

Martes 16 de setembro, ás 13 h, presentación das 

publicacións "Manuel Rodríguez López", que 

recolle os contidos dos dezaseispaneis da 

exposición e "Antoloxía", editada por Santiago 

Rodríguez e Xesús Alonso Montero, con 

comentario do profesor e presidente da Real 

Academia Galega. A continuación, inauguración 

da exposición. 

 

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


Agenda de Cultura de Galicia  

Manuel Rodríguez López: emigrante galego, poeta obreiro 

De 16 de septiembre a 7 de octubre 

Biblioteca Nodal da CoruñaA Coruña 

 

http://cultura.xunta.es/es/axenda
http://cultura.xunta.es/es/axenda?taxonomy_entity_index_tid_depth=222


La exposición sobre Manuel Rodríguez López recoge, en ocho 

paneles, diversos aspectos de la vida y obra del escritor de Paradela 

(Lugo) 

 

Esta exposición itinerante forma parte del PROYECTO MANUEL 

RODRÍGUEZ que GaliciaDigital y la familia del escritor 

emprendieron en 2012, con el apoyo de los ayuntamientos de Paradela 

y Lugo, Deputación de Lugo y Secretaría Xeral de Política 

Lingüística. Compuesta por ocho paneles, recoge diversos aspectos de 

la vida y obra del escritor. Manuel Oreste Rodríguez López nació en 

Paradela (Lugo) en el año 1934. Con tan sólo seis años emigró con 

sus padres a Barcelona, donde vivió la mayor parte de su vida. En 

1987 volvió a Galicia hasta fallecer en Lugo. Está considerado el 

mejor poeta obrero del siglo XX en Galicia. 



 



Difúndese na Coruña a figura e a obra do 

escritor lugués Manuel Rodríguez López 

PUBLICADO EN: Noticias de Galicia ► A Coruña ► Local Portada ▼  

A- 

A+ 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a 

través das secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura, apoia 

a posta en valor da figura e da obra do intelectual lugués Manuel 

Rodríguez López a través da súa colaboración cunha exposición 

itinerante que afonda na figura e na obra do escritor de Paradela. 

„Manuel Rodríguez López, emigrante galego, poeta obreiro‟ é o título 

desteproxecto expositivo que se pode visitar desde hoxe e ata o 

vindeiro 7 de outubro na Biblioteca Miguel González Garcés da 

Coruña. 

O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta mañá, contou coa 

participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, 

quensalientou o talento de Manuel Rodríguez aoservizo da difusión da 

cultura e da identidade galegas. O responsable de Cultura cualificou o 

proxecto expositivo como “unha merecida homenaxe” ao intelectual 

lucense e aoseu legado. 

Mostra itinerante 

Na inauguración tamén participaron, entre outros, o fillo do 

homenaxeado, Santiago Rodríguez; o presidente da Real Academia 

Galega, Xesús Alonso Montero; o alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; Antonio Giz, director de GaliciaDigital; e a directora da 

biblioteca, María del Mar Lauroba. 

A mostra itinerante, conformada por oitopaneisdobres nos que se 

expoñen de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de 

Paradela, chega á Coruña despois de percorrerconcellos das catro 

provincias galegas, entre os que se inclúenParadela, Lugo, Begonte, 

Sarria, Portomarín e Santiago de Compostela, así como Cataluña. 

http://www.noticieirogalego.com/
http://www.noticieirogalego.com/concellos/a-coruna-local/coruna-a/
http://www.noticieirogalego.com/concellos-de-galicia/


A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez que 

GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon no 2012 coapoio 

do Concello de Paradela, da Xunta de Galicia e da Deputación e 

Concello de Lugo. 

A traxectoria do poeta 

A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a 

súatraxectoria, un documento que fai un percorridopola historia deste 

emigrante que deixou un inmenso legado a través das súas obras 

poéticas ou en prosa, así como coa súa colaboración en diversos 

libros. 

Rodríguez López sempremostrouunha gran preocupación pola cultura 

e por Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un 

importante labor como cronista dos actos desenvolvidos relacionados 

con Galicia naquelacomunidade. 

Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viurecoñecido o 

seutraballo a través de diferentes e numerosos premios entre os que se 

atopan o de poesía Meigas e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 

1980; o Xosé María Chao Ledo no III Certame Literario de Vilalba, 

en 1977 e o primeiro premio do Certame Literario de Begonte en 

1985, entre outrosgalardóns. Ademaisfoinomeadofillo predilecto de 

Paradela o ano no que faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 



 

Manuel Rodríguez López: emigrante galego, poeta 

obreiro 

 

De 16 de septiembre a 7 de octubre 

Biblioteca Nodal da Coruña 

A Coruña 

La exposición sobre Manuel Rodríguez López recoge, en ocho 

paneles, diversos aspectos de la vida y obra del escritor de Paradela 

(Lugo) 

  

http://cultura.xunta.es/es/evento/3454/161/3184
http://cultura.xunta.es/es/evento/3454/161/3184
http://cultura.xunta.es/es/axenda?taxonomy_entity_index_tid_depth=222


 



 

Notas de prensa 

A mostra sobre Manuel Rodríguez López, na Biblioteca 

González Garcés de A Coruña 
O secretario xeral de Cultura inaugurou a exposición itinerante que 

afonda na vida e no legado do poeta de Paradela, e que se pode visitar 

ata o 7 de outubro na Biblioteca Pública Miguel González Garcés. 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través 

das secretarías xerais de Política Lingüística e de Cultura, apoia a posta en 

valor da figura e da obra do intelectual lugués Manuel Rodríguez López a 

través da súa colaboración cunha exposición itinerante que afonda na 

figura e na obra do escritor de Paradela. „Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro‟ é o título desteproxecto expositivo que se 

pode visitar ata o 7 de outubro na Biblioteca Miguel González Garcés da 

Coruña. . 

 

O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta mañá, contou coa 

participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quensalientou 

o talento de Manuel Rodríguez aoservizo da difusión da cultura e da 

identidade galegas. O responsable de Cultura cualificou o proxecto 

expositivo como “unha merecida homenaxe” ao intelectual lucense e aoseu 

legado. 



 

Mostra itinerante 

 

Na inauguración tamén participaron, entre outros, o fillo do homenaxeado, 

Santiago Rodríguez; o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso 

Montero; o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; Antonio Giz, director 

de GaliciaDigital; e a directora da biblioteca, María del Mar Lauroba. 

 

A mostra itinerante, conformada por oitopaneisdobres nos que se expoñen 

de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, chega á 

Coruña despois de percorrerconcellos das catro provincias galegas, entre 

os que se inclúenParadela, Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín e Santiago 

de Compostela, así como Cataluña. 

 

A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez que 

GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon no 2012 coapoio do 

Concello de Paradela, da Xunta de Galicia e da Deputación e Concello de 

Lugo. 

 

A traxectoria do poeta 

 

A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a 

súatraxectoria, un documento que fai un percorridopola historia deste 

emigrante que deixou un inmenso legado a través das súas obras poéticas 

ou en prosa, así como coa súa colaboración en diversos libros. 

 

Rodríguez López sempremostrouunha gran preocupación pola cultura e 

por Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un 

importante labor como cronista dos actos desenvolvidos relacionados con 

Galicia naquelacomunidade. 

 

Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viurecoñecido o 

seutraballo a través de diferentes e numerosos premios entre os que se 

atopan o de poesía Meigas e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 1980; o 

Xosé María Chao Ledo no III Certame Literario de Vilalba, en 1977 e o 

primeiro premio do Certame Literario de Begonte en 1985, entre 

outrosgalardóns. Ademaisfoinomeadofillo predilecto de Paradela o ano no 

que faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 

Gabinete de Comunicación da Xunta de Galicia, 2014-09-16  



 

A EXPOSICIÓN MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, NA 

BIBLIOTECA NODAL DE A CORUÑA 
Inicio 

Lun, 15/09/2014 - 14:07  

 

O martes 16 de setembro, ás 13:00 horas, na Biblioteca Nodal Miguel 

González Garcés, en A Coruña, vai ser inaugurada a exposición 

“MANUEL RODRÍGUEZ LOPEZ, emigrante galego, poeta obreiro” 

que, promovida por GaliciaDigital e a familia do escritor, 

contacoapoio do Concello de Paradela, Concello de Lugo, Deputación 

Provincial de Lugo (Vicepresidencia), Real Academia Galega e as 

Secretarías Xerais de Política Lingüística e Cultura da Xunta de 

Galicia. 

  

No mesmo acto presentaransetamén as publicacións MANUEL 

RODRÍGUEZ LÓPEZ (que recolle os contidos dos dezaseispaneis da 

exposición) e ANTOLOXÍA (feita por Santiago Rodríguez e 

http://www.paradela.es/gl


XesúsAlonso Montero, e comentario do profesor e presidente da Real 

Academia). 

  

Neste acto de inauguración teñen confirmada a súa participación o 

Presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 

Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o alcalde de Paradela, 

José Manuel Mato; a viúva do escritor, Irene López e Antonio Giz, 

Director de GaliciaDigital. 

  

A Mostra está formada por 8 paneisdobres nos que se expoñen de 

xeitomoi gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, fillo 

predilecto do seuconcello natal. Chega esta exposición itinerante á 

Biblioteca Nodal da Coruña, despois de poder contemplarse en 

Paradela, Lugo (Museo provincial), Begonte (Casa da Cultura), 

Sarria, Portomarín, Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego) 

e Vilalba. A comezos do próximo mes de outubro, a mostraviaxará a 

Cataluña, terra na que Manuel Rodríguez López escribiu a maior parte 

da súa obra. 

  

Máis información sobre o proxecto na súa web oficial: 

www.manuelrodriguezlopez.org. 

  

http://www.manuelrodriguezlopez.org/


::Axenda cultural AELG:: 

Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega 

 

A Coruña: inauguración da exposición 

itinerante sobre Manuel Rodríguez López 

Publicado o 15 Setembro 2014 por asociacionescritoras-es 

 

O martes 16 de setembro, ás 13:00 horas, na Biblioteca Pública 

Miguel González Garcés da Coruña (Rúa Miguel González Garcés, 

s/n), Xesús Alonso Montero inaugura unha exposición itinerante 

sobre Manuel Rodríguez López, que estará aberta desde este día até o 

7 de outubro. Durante o acto presentará as publicaciónsManuel 

Rodríguez López, que recolle os contidos dos dezaseispaneis da 

exposición e Antoloxía poética, editada por Santiago Rodríguez e 

Xesús Alonso Montero, con comentario deste último. Participarán 

tamén no acto Antonio Giz, Irene López (viúva do escritor), José 

Manuel Mato e Anxo Lorenzo. 

Esta entrada foi publicada en Bibliotecas, Exposicións, Presentacións de libros e etiquetada 

Antonio Giz, Anxo Lorenzo, Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés, Irene 

López, José Manuel Mato, Manuel Rodríguez López, Xesús Alonso Montero por 

asociacionescritoras-es. Marca a ligazón permanente. 

  

http://axendaaelg.blogaliza.org/
http://axendaaelg.blogaliza.org/2014/09/15/a-coruna-inauguracion-da-exposicion-itinerante-sobre-manuel-rodriguez-lopez/
http://axendaaelg.blogaliza.org/author/asociacionescritoras/
http://www.manuelrodriguezlopez.org/
http://axendaaelg.blogaliza.org/category/bibliotecas/
http://axendaaelg.blogaliza.org/category/exposicions/
http://axendaaelg.blogaliza.org/category/presentacions-de-libros/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/antonio-giz/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/anxo-lorenzo/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/biblioteca-publica-da-coruna-miguel-gonzalez-garces/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/irene-lopez/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/irene-lopez/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/irene-lopez/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/jose-manuel-mato/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/manuel-rodriguez-lopez/
http://axendaaelg.blogaliza.org/tag/xesus-alonso-montero/
http://axendaaelg.blogaliza.org/author/asociacionescritoras/
http://axendaaelg.blogaliza.org/2014/09/15/a-coruna-inauguracion-da-exposicion-itinerante-sobre-manuel-rodriguez-lopez/


A Consellería de Cultura e Educación 

difunde na Coruña a figura e a obra do 

escritor lugués Manuel Rodríguez López 

O secretario xeral de Cultura inaugurouestamañá a exposición 

itinerante que afonda na vida e no legado do poeta de Paradela, e que 

se pode visitar ata o 7 de outubro na Biblioteca Pública Miguel 

González Garcés 

Volver 

 

A Coruña, 16 de setembro de 2014.- A Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria, a través das secretarías xerais 

de Política Lingüística e de Cultura, apoia a posta en valor da figura e 

da obra do intelectual lugués Manuel Rodríguez López a través da súa 

colaboración cunha exposición itinerante que afonda na figura e na 

obra do escritor de Paradela. „Manuel Rodríguez López, emigrante 

galego, poeta obreiro‟ é o título desteproxecto expositivo que se pode 

visitar desde hoxe e ata o vindeiro 7 de outubro na Biblioteca Miguel 

González Garcés da Coruña. . 

O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta mañá, contou coa 

participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, 

quensalientou o talento de Manuel Rodríguez aoservizo da difusión da 

cultura e da identidade galegas. O responsable de Cultura cualificou o 

proxecto expositivo como “unha merecida homenaxe” ao intelectual 

lucense e aoseu legado. 

Mostra itinerante 

Na inauguración tamén participaron, entre outros, o fillo do 

homenaxeado, Santiago Rodríguez; o presidente da Real Academia 

Galega, Xesús Alonso Montero; o alcalde de Paradela, José Manuel 

Mato; Antonio Giz, director de GaliciaDigital; e a directora da 

biblioteca, María del Mar Lauroba. 

javascript:history.back()


A mostra itinerante, conformada por oitopaneisdobres nos que se 

expoñen de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de 

Paradela, chega á Coruña despois de percorrerconcellos das catro 

provincias galegas, entre os que se inclúenParadela, Lugo, Begonte, 

Sarria, Portomarín e Santiago de Compostela, así como Cataluña. 

A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez que 

GaliciaDigital e a familia do escritor emprenderon no 2012 coapoio 

do Concello de Paradela, da Xunta de Galicia e da Deputación e 

Concello de Lugo. 

A traxectoria do poeta 

A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a 

súatraxectoria, un documento que fai un percorridopola historia deste 

emigrante que deixou un inmenso legado a través das súas obras 

poéticas ou en prosa, así como coa súa colaboración en diversos 

libros. 

Rodríguez López sempremostrouunha gran preocupación pola cultura 

e por Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un 

importante labor como cronista dos actos desenvolvidos relacionados 

con Galicia naquelacomunidade. 

Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viurecoñecido o 

seutraballo a través de diferentes e numerosos premios entre os que se 

atopan o de poesía Meigas e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 

1980; o Xosé María Chao Ledo no III Certame Literario de Vilalba, 

en 1977 e o primeiro premio do Certame Literario de Begonte en 

1985, entre outrosgalardóns. Ademaisfoinomeadofillo predilecto de 

Paradela o ano no que faleceu (1990) e Lucense do ano 1989. 

  



 
 

 

A CONSELLERÍA DE CULTURA E EDUCACIÓN DIFUNDE NA CORUÑA A FIGURA E A 

OBRA DO ESCRITOR LUCENSE MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 

 O secretario xeral de Cultura inaugurouestamañá a exposición itinerante que 
afonda na vida e no legado do poeta de Paradela, e que se pode visitar ata o 7 
de outubro na Biblioteca Pública Miguel González Garcés 
 

A Coruña, 16 de setembro de 2014.- A Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, a través das secretarías xerais de Política Lingüística e de 

Cultura, apoia a posta en valor da figura e da obra do intelectual lucense Manuel 

Rodríguez López a través da súa colaboración cunha exposición itinerante que 

afonda na figura e na obra do escritor de Paradela. ‘Manuel Rodríguez López, 

emigrante galego, poeta obreiro’ é o título desteproxecto expositivo que se pode 

visitar desde hoxe e ata o vindeiro 7 de outubro na Biblioteca Miguel González 

Garcés da Coruña. . 

 

O acto de apertura da mostra, que tivo lugar esta mañá, contou coa participación 

do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quensalientou o talento de Manuel 

Rodríguez aoservizo da difusión da cultura e da identidade galegas. O responsable 

de Cultura cualificou o proxecto expositivo como “unha merecida homenaxe” ao 

intelectual lucense e aoseu legado.   

 

Mostra itinerante 

Na inauguración tamén participaron, entre outros, o fillo do homenaxeado, 

Santiago Rodríguez; o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; 

o alcalde de Paradela, José Manuel Mato; Antonio Giz, director de GaliciaDigital; e a 

directora da biblioteca, María del Mar Lauroba. 

INFORMACIÓN AOS MEDIOS 



A mostra itinerante, conformada por oito paneis dobres nos que se expoñen 
de xeito gráfico anacos da vida e obra do escritor de Paradela, chega á 
Coruña despois de percorrer concellos das catro provincias galegas, entre os 
que se inclúen Paradela, Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín e Santiago de 
Compostela, así como Cataluña.  

A exposición forma parte do proxecto Manuel Rodríguez que GaliciaDigital e 
a familia do escritor emprenderon no 2012 co apoio do Concello de Paradela, 
da Xunta de Galicia e da Deputación e Concello de Lugo.  

A traxectoria do poeta 
A vida do intelectual queda reflectida na publicación dun libro sobre a súa 
traxectoria, un documento que fai un percorrido pola historia deste emigrante 
que deixou un inmenso legado a través das súas obras poéticas ou en prosa, 
así como coa súa colaboración en diversos libros. 
 
Rodríguez López sempre mostrou unha gran preocupación pola cultura e por 
Galicia, e durante a súa etapa vital en Cataluña desenvolveu un importante 
labor como cronista dos actos desenvolvidos relacionados con Galicia 
naquela comunidade. 
 
Cómpre recordar que Manuel Rodríguez López viu recoñecido o seu traballo 
a través de diferentes e numerosos premios entre os que se atopan o de 
poesía Meigas e Trasgos de Sarria nos anos 19976 e 1980; o Xosé María 
Chao Ledo no III Certame Literario de Vilalba, en 1977 e o primeiro premio do 
Certame Literario de Begonte en 1985, entre outros galardóns. Ademais foi 
nomeado fillo predilecto de Paradela o ano no que faleceu (1990) e Lucense 
do ano 1989. 
 

SAÚDOS,  

GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

 

 

 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela 
981 957 350 / 981 544 490 - Fax: 981 544 496 
Enderezo-e: prensa.cultura.educacion@xunta.es 
 

 

 

 



  



ESCRITO DA FAMILIA DE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

 

Benqueridas amigas e amigos: 

 

O feito de que a exposición itinerante MRL chegue hoxe á Coruña énchenos de ledicia á 

familia de MRL. A ledicia é maior por estar este acto organizado pola Real Academia 

Galega, a institución cultural galega por excelencia, a institución presidida polo amigo Don 

Xesús Alonso Montero. O profesor Alonso Montero foi, en verbas de MRL recollidas na 

edición impresa do seu libro Soldada Mínima, o seu mestre e facho. Ademais, a cordial 

relación que os uniu durante varias décadas ata o seu pasamento fixo que foran excelentes 

amigos. Don Xesús mantivo e acrecentou isa amistade coa nosa familia despois do pasamento 

de MRL en 1990, un feito que queremos destacar. Pero queremos salientar de forma 

sobresaínte que dita amistade incrementouse aínda máis tralo nomemento de don Xesús como 

Presidente da Real Academia Galega. Como exemplos inclúense a súa colaboración no 

proxecto MRL, a súa participación en actos de homenaxe ó noso poeta e, de forma 

importante, a súa idea, traballo na selección dos poemas e prólogo da antoloxía poética de 

MRL que hoxe se presenta. A nosa gratitude cara Don Xesús é incondicional, como 

Presidente da Real Academia Galega, como mestre do poeta de Paradela, pero sobre todo 

como amigo. Gratitude que extendemos a todos os académicos, en especial ó amigo Darío 

Xohán Cabana que nos regalou, entre outras moitas cousas, a edición e limiar da Poesía 

Completa do poeta de Paradela, un fito crucial para coñecer toda a obra poética de MRL. 

 

Pero se hoxe estamos aquí convosco é fundamentalmente gracias ós idearios e impulsores do 

proxecto MRL, ós amigos de GaliciaDigital Antonio Giz (o seu Director) e Xulio Xiz. Eles 

souberon traducir a semente do amigo Xesús Mato nun perfecto proxecto comezado hai algo 

máis de dous anos para dar a coñecer e impulsar a vida e obra de MRL por Galicia e polo 

mundo. O primeiro froito do inmenso e inmellorable traballo do gran amigo Antonio Giz foi 

a web do poeta de Paradela, que disemina de xeito impecable a vida e obra de MRL. Parte 

fundamental do proxecto tamén é Xulio Xiz, un dos meirandes amigos de MRL e da nosa 

familia. As aportacións de Antonio Giz e Xulio Xiz son imprescindibles tanto en canto á 

información que facilitan como en canto á organización do proxecto. Esta exposición 

itinerante e a publicación da Antoloxía poética de MRL son novas encarnacións vivas 

resultado do bo facer destes dous amigos verdadeiros, o que nos enorgullece. 

 



É a nosa obriga, e tamén ledicia, agradecer ás institucións que apoian este proxecto. Debemos 

comezar agradecendo ó Concello de Paradela, en especial a José Manuel Mato, Alcalde de 

Paradela, que leva apoiando incondicionalemente dende sempre todas as iniciativas que 

honran a memoria de MRL. Nas páxinas web de MRL pódese ver constancia do que decimos. 

Destacar que gracias ó amigo Mato, MRL é Fillo Predilecto de Paradela, a cultura do 

concello faise no Centro Sociocultural Manuel Rodríguez López, o Certame literario Manuel 

Oreste Rodríguez López chega a recantos de todo o mundo, e o longo etcétera de iniciativas 

paradelenses culmina coa financiación deste proxecto. Paradela sempre foi moi especial para 

MRL e sentímonos orgullosos do inmellorable trato recibido polos paradelenses e polo seu 

alcalde dende sempre. 

 

Gratitude que extendemos á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, 

onde atopamos a outro valedor da causa de MRL, Don Valentín García, que tamén apoia 

decididamente o proxecto MRL tanto materialmente como coa súa presencia en moitas das 

localidades onde se presentou esta exposición itinerante. Moitas gracias. 

 

E gratitude tamén ó Concello de Lugo, á Deputación de Lugo e ás institucións das localidades 

onde xa se presentou esta exposición: Paradela, Lugo, Begonte, Sarria, Portomarín, Santiago 

de Compostela e Vilalba. 

 

O ideal da nosa familia dende a morte física de MRL foi sempre que non morrera o seu 

recordo, a súa obra, a súa mensaxe. Podemos dicir sen medo a equivocarnos que a 

pervivencia do poeta de Paradela a través do tempo é unha moi grata, e certa, realidade. 

Gracias a todos vós, amigos, veciños, coñecidos, admiradores e interesados pola súa vida e 

obra, o legado de MRL mantense como referencia para esta e futuras xeneracións e difúndese 

a nivel galego e mundial. A realidade supera con creces as nosas aspiracións gracias a todos 

vós. En 55 anos de vida, o poeta de Paradela trazou de forma altruista unha obra poética e de 

narrativa que non só non se perdeu senón que está a lograr unha difusión impensable para el e 

para nós. Nestes 24 anos tralo seu pasamento, o poeta de Paradela está aproveitando a nova 

oportunidade que lle estades a dar para seguir escribindo renglóns dunha historia máis 

humana que podemos aplicar ás nosas vidas.  

 

Invitámosvos de corazón a sumerxirvos nos paneis da exposición itinerante, a vibrar cos 

poemas da súa antoloxía poética. E se sentides algo dentro de vós que pide seguir coñecendo 

a MRL, invitámosvos a que naveguedes polo amplo portal web de MRL onde podedes ver a 



súa obra completa, videos, fotografías e audios que rememoran a súa vida e obra. Esta 

fermosa posibilidade é realidade gracias a vós. Gracias a todos vós por facer isto posible. 

 

  



 


