
 17   de   MAIO 

 

 

DÍA       DAS  

 

LETRAS GALEGAS 



 

Carlos Casares 

asistiu á primeira 

celebración do 17 de maio 

en  Santiago de 

Compostela en 1963. 
Tiña 21 anos. 
 

 

 

O primeiro 17 de maio adicouse a ROSALÍA DE CASTRO. 

 

¿Por que se celebra  

o 17 de Maio?   

   
 

 

¿Por que o primeiro  17 de Maio se 

celebrou no ano 1963? 

 

 

 

 



 

 

Despois de moitos anos sen publicarse apenas en galego,  

 

 Rosalía de Castro    publica en Vigo  o día  

17 de maio de 1863 o  libro:                       

CANTARES GALLEGOS. 

Detrás desa obra virían outras, e con Rosalía, virían tamén outros autores que 

empezarían a escribir en galego de novo. A lingua galega rexurde na literatura.  Por iso a 

este período da literatura galega se lle chamou  O REXURDIMENTO. 

 O Rexurdimento ten como principais escritores a: 

                                 Rosalía de Castro                                                                  

                             Manuel Curros Enríquez                                                                                       

                                Eduardo Pondal 

                     



                            

CANTARES  GALLEGOS 

 



   C A N T A R E S     G A L L E G O S          

Vigo 1863       -ROSALÍA  DE   CASTRO-     Ceip de Laredo 2017           
 

1- HAS DE CANTAR  5-MIÑA SANTIÑA 

Cantarte hei, Galicia,           Miña santiña 

teus dulces cantares,   miña santasa  Deixa que canten, Marica;  con esta miña ¡Non che teño medo, moucho;  

na beira do mare.   miña cariña  moucho, non che teño medo! 

……………………………..   de calabasa: 

Que así mo pediron,      hei de emprestarvos  

que así mo mandaron,   os meus pendentes,  ,  

que cante e que cante  hei de emprestarvos  airiños da miña terra;  

na lengua que eu falo. o meu collar; 

 hei de emprestarcho,  

 cara bonita,  

 si me deprendes 

2-NASIN CANDO AS PRANTAS NASEN a puntear.   

Nasín cando as prantas nasen   19-PASA, RÍO, PASA, RÍO 

no mes das froles nasín,    Pasa, río, pasa, r 

nunha alborada mainiña,   6-NOSA SEÑORA DA BARCA  co teu maino rebulir;  

nunha alborada de abril.  Nosa Señora da Barca  

…………………………………….  ten o tellado de pedra;  color de ouro e de marfil,  

O meu corasón che mando  ben o pudera ter de ouro a quen cos teus doces labios 

cunha chave para abrir,   miña Virxe si quixera.  

nin eu teño máis que darche,    

nin ti máis que me pedir. 

 7- FUN UN DOMINGO 

 Fun ó muiño 

3-DIOS BENDIGA TODO NENA do meu compadre   

Que te libren de ti mesma,   fun polo vento, 

pídelle a Dios, rapariga,   vin polo aire. 

que somos nós para nós  

as lurpias máis enemigas.  

………………………………….. 8-UN REPOLUDO GAITEIRO 

Heiche de contar historias, Tiña costume en cantar 

heiche de cantar copriñas, aló pola mañanciña: 

heiche de tocar as cunchas, con esta miña gaitiña 

miña carrapucheiriña. ás nenas hei de engañar. 

 

 

4-CANTAN OS GALOS PRA O DÍA             9-DÍXOME NANTRONTE O CURA 

Xa cantan os paxariños                E vai tras de outras mociñas  

érguete, meu ben, que é tarde.              tan contento,  

Deixa que canten, Marica;               i eu con unhas cadiñas 

Marica, deixa que canten…               prendino ó meu pensamento. 

si ti sintes que me vaia, 

eu relouco por quedarme. 

 

 



   C A N T A R E S     G A L L E G O S          

Vigo 1863       -ROSALÍA  DE   CASTRO-     Ceip de Laredo 2017           
 

10-QUÍXENTE TANTO MENIÑA  19-PASA, RÍO, PASA, RÍO  

Quíxente tanto, meniña, Pasa, río, pasa, río 

tívenche tan grande amor co teu maino rebulir; 

que para min eras lúa                                              pasa, pasa antre as froliñas 

branca aurora e craro sol.                                          color de ouro e de marfil, 

 a quen cos teus doces labios 

 tan doces cousas lle dis. 

 

  

11-CAMPANAS DE BASTABALES 21-NON CHE DIGO NADA 

Corre o vento , o río pasa. Pasan  naquesta vida 

Corren nubes, nubes corren cousiñas tan extrañas, 

camiño da miña casa. tan raros feitos vense 

…………………………………                                               … 

Campanas de Bastabales,                                              que non che digo nada… 

cando vos oio tocar,                                                                                             Pero ¡Vaia!. 

mórrome de soidades.  

 

 

 

15-ADIÓS, RÍOS; ADIÓS, FONTES.  

Adiós, ríos; adiós, fontes; 

adiós, regatos pequenos: 22-MÁIS O QUE BEN QUIXO UN DÍA 

adiós, vista dos meus ollos: Mais o que ben quixo un día, 

non sei cando nos veremos. si a querer ten afición, 

                                               sempre lle queda unha mágoa 

 dentro do seu corasón. 

  

16-EU BEN VIN ESTAR Ó MOUCHO  

Eu ben vin estar ó moucho  

enriba daquel penedo. 

¡Non che teño medo, moucho;  24-QUERIDIÑA DOS MEUS OLLOS 

moucho, non che teño medo!        Mais sabe, miña Rosiña, 

                                                                                                             Rosiña de doce olido, 

                                                                                                                                               que si ti xa ler souperas                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      os palotes que eu escribo, 

17-AIRIÑOS, AIRIÑOS AIRES                                                                                            escribírache unha carta 

 Airiños, airiños aires,                                                                                                       nas alas dun paxariño.  

airiños da miña terra; 

airiños, airiños aires, 

airiños, leváime a ela. 

  

 

 

 



   C A N T A R E S     G A L L E G O S          

Vigo 1863       -ROSALÍA  DE   CASTRO-     Ceip de Laredo 2017           
 

28-CASTELLANOS DE CASTILLA 33-COMO CHOVE MIUDIÑO  

Castellanos de Castilla, Cómo chove miudiño, 

tratade ben ós galegos; cómo miudiño chove; 

cando van, van como rosas; cómo chove miudiño 

cando vén, ven como negros.  pola banda de Laíño, 

 pola banda de Lestrove. 

 

 

 

29-A GAITA GALLEGA   35-ALBORADA 

Anque mimosa gaitiña  Canta paxariño canta 

toque alborada de groria de ponliña en ponla, 

eu podo dicirche: que o Sol se levanta. 

non canta, chora. …………………….. 

 Branca Aurora ben chegando 

 i ás portiñas vai chamando 

 dos que dormen, 

31-CANDO A LUNIÑA APARECE esperando. 

Cando a luniña aparece 

i o Sol nos mares se esconde,  

todo é silencio nos campos,  

todo na ribeira dorme. 

…….. 

Aí tes o meu corasón,  

si o queres matar ben podes: 

pero, como estás ti dentro,  

tamén, si o matas, morres. 

 

 

 

 

 
 



¿Por que celebramos o 17 de Maio? 

No ano 1963, cando xusto se cumprían 100 anos desde a publicación de Cantares Gallegos, 
tres  académicos da Real Academia Galega (RAG), decidiron que ese ano había que facer algo 
especial. Propoñen a celebración do 17 de maio como Día das Letras Galegas. A RAG aproba 
a súa proposta e decide: 

-Rosalía de Castro será a primeira escritora homenaxeada. 
-Na primeira reunión despois do Día das Letras Galegas, o Plenario da RAG escollerá o 

persoeiro a quen se lle dedicará esa conmemoración no ano vindeiro. A figura elixida 

deberá ser autora dunha obra relevante en galego e persoa de calidade cultural e humana que 

mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega de hoxe. En calquera caso deben pasar 

dez anos entre a súa morte e a designación para ese día. As propostas, serán razoadas e 

asinadas por un mínimo de tres 

académicos. 
 
 ¿Quen foron os tres 

académicos que decidiron facer a 

proposta de celebración do 17 de 

Maio como Día das Letras Galegas?  
                                

 

Francisco Fernández Del Riego  (Lugo). Escritor.   

 Pertenceu á xeración de intelectuais que xurdiron arredor    

do grupo NÓS. Foi membro do Seminario de Estudos Galegos 

e do Partido Galeguista.  

Con Ramón Piñeiro e Isla Couto foi un dos principais impulsores 

da editorial Galaxia. 

                                              

Xesús Ferro Couselo (Valga- Pontevedra) 

Escritor. Historiador. 

 

MANUEL GÓMEZ ROMÁN –Vigo- (1876-1964).   

De quen imos achegar parte da súa obra porque nos resulta máis próximo: 

Dende neno tivo unha fonda afección pola pedra labrada, comeza en Madrid a carreira de 

arquitecto, que abandona en 1896.   

En 1914 retoma a carreira de Arquitectura, empuxado fundamentalmente polo  seu amigo 

e mentor Antonio Palacios; carreira que remata en 1917, con 41 anos de idade. 

É secretario xeral do Partido Galeguista. Nos anos previos á Guerra Civil Española é aspirante á alcaldía de 

Vigo. Despois da Guerra Civil é nomeado vicepresidente da Editorial Galaxia. En 1951 ingresa na Real 

Academia Galega. 



Algunhas obras de Manuel Gómez Román: 

 

Edificio MÜLDER 

Construído na honra do promotor da obra, Enrique Mülder.  

Foi deseñado por Manuel Gómez Román en 1910. Distínguese pola cúpula en 

forma de ovo. 

Referencia da arquitectura modernista en Vigo.  

 



 

Edificio SIMEÓN 
 

Destinado a 

almacéns da casa 

Simeón con 

vivendas nos pisos 

superiores. 

 

Foi encargado en 

1906 e rematado 

en 1911.  

 

Construído en 

estilo modernista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca a decoración con rostro de muller no dintel do primeiro piso. 

Trátase dunha representación da nai (ou madriña) do arquitecto, segundo a 

tradición popular, elaborada por este coas súas propias mans. 

 



 

 

Fábrica de Conservas 

 BERNARDO  ALFAGEME -1929- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bernardo Alfageme é o 

único barco pesqueiro de 

altura da primeira metade do 

século XX que aínda se 

conserva.  

 

 

 

 

 

 



 

 BANCO DE VIGO  

 (hoxe Banco Pastor ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na esquina de Colón e Policarpo Sanz (Vigo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

CORREOS e 

TELÉGRAFOS,Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na Praza de Compostela (Vigo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERMIDA da 

 NOSA SEÑORA DA GUÍA . Ano: 1951 

 

126m de altura. 

A ermida está 
dedicada á Virxe da 

Guía e ó Sagrado 

Corazón de Xesús              
( a imaxe do Corazón de 

Xesús foi substituído polo 

actual campanario). 

Manuel Gómez 

Román foi o 
encargado da 

construción da nova 

igrexa, xa que a 
anterior ( S. XVI ),  

atopábase en moi mal 

estado de 
conservación. 

 

 

 

 

No proxecto orixinal a torre era moito 

máis grande e estaba rematada coa imaxe 
do Sagrado Corazón de Xesús. 

 

 



 

 

PANIFICADORA 
 

Por aquel 1923, Manuel Gómez Román tiña 47 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Na R/Falperra. (Detrás do Concello -Vigo) 

 

É unha antiga fábrica de pan, fariñas e outros subprodutos da panificación, coma 

pensos para animais e pastas alimenticias. 

Ata entón a produción de pan en Vigo facíase en pequenas-medianas tafonas 

escasamente mecanizadas ou incluso no fogar. 

 

Estivo en actividade produtiva entre 1924 e 1980. 

 

A Panificadora ten sido obxecto de multitude de documentais, reportaxes 

televisivas, unha novela (Panificadora, de Xosé Cid Cabido), artigos de prensa  e 

iconografías, sempre en moi estreita relación coa identidade viguesa. 

 

 

 

 

 

 

https://gl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://gl.wikipedia.org/wiki/Pan
https://gl.wikipedia.org/wiki/Fari%C3%B1a
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tafona&action=edit&redlink=1
https://gl.wikipedia.org/wiki/1924
https://gl.wikipedia.org/wiki/1980
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Cid_Cabido


 

Círculo Mercantil de Vigo  

(agora do Real Club Celta de Vigo)  

 

 O Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo 

Naceu o 12 de marzo de 1891  

para facilitar aos seus socios o 

 asesoramento mercantil para  

desenrolar as súas empresas. 

  

O novo edificio é obra de  

Manuel Gómez Román.  

 

Foi inaugurado en 1927,  

e ó acto acudiron os Reis   

Alfonso XIII e Victoria Eugenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ZwGT971-_Ms/VUTdxELYu7I/AAAAAAAAAlY/2J7FrZi-gn4/s1600/CD2c5leWYAE4lQh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/--8TW9Um4zbA/VUTc3ZwI0nI/AAAAAAAAAlQ/KeULdjsu5d4/s1600/C%C3%ADrculo+Mercantil.jpg


 

 

Vivendas particulares. Algúns exemplos: 

 

CHALÉ AGARIMO   

(TOMÁS A. ALONSO 4- Vigo. Hoxe convertido nun edificio de vivendas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número 13  

do Paseo de Alfonso XII 

(Vigo), inmoble que Gómez 

Román constrúe en 1922.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monumento a Concepción 

Arenal en Pereiró. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Monumento á Mariña Mercante  

en Monteferro. 
 

 

 
 

  

 

 



 

 «Arquitectura de papel»  
ou  

«Arquitectura imposible»  
publicada pola Deputación de Pontevedra 

 

 

Imposible porque o  estalido da Guerra Civil Española de 1936 facía inviable estas 

obras: 

 

-unha sede para a Real Academia Galega,  

-outra sede para o Seminario de Estudos 

Galegos,  

-a casa de Castelao (reproducida en A Nosa 

Terra nos anos 20),  

-a casa do pintor Laxeiro (amigo seu).  

-unha posible Escola de Belas Artes,  

-proxectos de edificación civil ou privada. Son máis de 40 debuxos a pluma, 

coloreados nalgúns casos a lapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proxecto de vivenda para o Bispo Garay. 

 

 



 

17 de MAIO DE 1963 

 

 

                                       1º Cartel   

                      das Letras Galegas 

 

                                       17 de Maio de 1963 

 

          

       

 

Carlos Casares está por esas datas estudando en Santiago de 

Compostela. En Abril de 1963 morre Vicente Risco; o seu amigo 

e admirado mestre.   

 

O que os tres 

académicos 

propuxeran á 

Academia, íase 

cumprir.   

  

 

 

O primeiro DÍA DAS LETRAS GALEGAS estaba en marcha.  

Durante ese mes de abril, un grupo de estudantes (moitos deles da Agrupación O GALO: 

Fontenla, Santamarina, Arcadio, García-Bodaño, Carlos Casares…) traballaba na organización da 

celebración. Aínda que se celebraría en varias cidades e localidades de Galicia, o 

acto central tería lugar en Santiago de Compostela. 

 



 

Chega por fin o día:  17 DE MAIO de 1963. 

Francisco Fernández del Riego elixiu ese día porque xusto se cumprían os          

100 anos da publicación de CANTARES GALLEGOS.  
É xusto significar que dos tres académicos que propuxeron a celebración do 17 de Maio, foi  

de D. Francisco de quen xurdiu a idea, ou polo menos a iniciativa de elaborar a petición. 

Pensou en crear en Galicia unha xornada similar ao 23 de abril co que se conmemora a obra 

de Cervantes ou ao Sant Jordi co que se festexa en Cataluña o día do libro:   
 

"Fixen un escrito que asinaron comigo don 

Manuel Gómez Román e don Xesús Ferro Couselo, 

e sometémolo á aprobación da Real Academia 

Galega. A Academia aprobouno por 

unanimidade”.  

Francisco Fernández del Riego 

 

 
 

 

Por orde: José María Castroviejo, Álvaro Cunqueiro e 

Francisco Fernández del Riego. 

 

 
Anos máis tarde, Carlos Casares con Don Francisco Fernández del Riego e outro dos 

estudantes presentes na primeira celebración do 17 de Maio: Salvador García Bodaño 

(ó fondo). 

 

Segundo conta García Bodaño: 

 

“Na mañá dese 17 de maio, houbera unha misa na 

memoria de Rosalía Castro oficiada en galego na 

capela do templo de Santo Domingo de Bonaval con 

asistencia de numerosas entidades, alumnos, 

personalidades da intelectualidade compostelá e 

público en xeral. No Panteón de Galegos Ilustres, 

onde se ergue o seu túmulo, levouse a cabo unha 

ofrenda floral.‖ 

 
Tumba de Rosalía de Castro (Panteón de Galegos Ilustres).  

Santiago de Compostela. 

 

 



 

Continúa García Bodaño: 

―Na tarde, ás oito, o acto literario tivera lugar no Salón Artesoado de Fonseca, 

abarrotado de xente. Co reitor estaban na presidencia o tenente de alcalde, o 
comandante militar da praza, o delegado de Información e Turismo, o 

vicerreitor Carlos De Miguel, os catedráticos Moralejo Laso e Moreno Báez e 

o profesor Carballo Calero, membro da RAG.  

Entre outros persoeiros, estiveron presentes, tamén, os numerarios García  

Álvaro Cunqueiro, Francisco F. del 

Riego e Carballo Calero 
 
 

 

 

Sabell, Paulino Pedret, Ramón 
Piñeiro e Iglesia Alvariño; García 

Domínguez (Borobó), director de El 

Correo Gallego; o profesor Varela 
Jácome, e, polo Seminario de 

Estudos Galegos, Cordero Carrete. 

Abrira a presentación da homenaxe 
Moreno Báez e se seguiu "cunha 

conferencia –espléndida– de 

Carballo Calero. 

 
 

Salón artesoado de Fonseca (Universidade de Santiago) 

 

 

 
Segundo conta outro estudante e  amigo de Carlos Casares, Arcadio López Casanova: 
 

 

 

 
―Pechou a conmemoración felicitando 

aos participantes na sesión académica e 

aos organizadores do Día das Letras 

Galegas, o reitor da Universidade, 

doutor Angel Jorge Eche  verri.  
 

 

Os mozos galeguistas 

levamos ao profesor Carballo 

Calero —que era a 
―autoridade‖ literaria 

daquela—, e interveu Xohana 

Torres recitando, e alí estivemos, tamén, Bodaño, 
 Casares e mais eu. 
 

 

Carlos Casares 



 

O máis impresionante, aparte do acto 

académico, foi a procesión cívica que 

os universitarios formaron despois á 

saída, dende Fonseca (sede da 

Universidade) á Ferradura (alameda), e á 

que se uniron xentes e xentes da 

cidade, con coroas, para render 

homenaxe diante da estatua da nosa 

gran poeta,  Rosalía de Castro, e 

rematar cantando o himno galego.”No 

noso corazón de mozos algo quedou 

acendido aquel fermoso día”. 

 

                                     

                    

Carlos Casares        García Bodaño,   Arcadio López          Xohana Torres  

 



O 17 de Maio de 1963 aquel estudante non imaxinaba, 5 anos despois, escribir 

A  GALIÑA  AZUL 

 

 

 

 

       

                                    Carlos Casares  -  A Galiña azul   

                                                                                     Adaptación      
 

 Os símbolos pictográficos empregados son propiedade de CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) baixo licenza Creative Commons e foro creados por Sergio 

Palao.As imaxes están tomadas de “A galiña azul”. Texto: Carlos Casares, Ilustracións fillos de Xohán Ledo. Editorial Galaxia . 

 

http://catedu.es/arasaac/


 

 

 



 

                                        

 

 



 

                                         

 

 

 



                                                                      

 

 



                            

 

 

 



 

 

 

 



 

E moito menos se imaxinaba que sería el o homenaxeado o   

 

17 de MAIO DE 2017 

 



        

   “Eu son libre. Nada pode 

 conter a marcha dos meus 

 pensamentos e eles son a  lei 

 que rexe o meu destino”.  

 

 

 
 

 
  

      
  

  

  

 

            

 

 

  

 

 

 

  

 “A pluma do escritor debe 
     estar sempre ó servicio da  

     LIBERDADE dos homes”. 

                                                                                                       

         

                                                                                         

       Rosalía de Castro   1963 

       Carlos Casares  2017 

 


