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Unidade 1

MMiirraa  ccoommoo  ssee  pprreesseennttaa  MMaannuueell  MMaarrííaa

“
Ola rapazas e rapaces! Este caderno que estades a ler servirá

para recoñecerdes unha persoa moi especial: MANUEL MARÍA, un
grandísimo poeta galego contemporáneo. A que vos soa de algo?
Que é o primeiro que fai alguén que quere que o coñezamos? Iso é,
presentarse. El váisevos presentar mediante un poema seu:

Tamén no seu libro Os soños na
gaiola comeza cunha carta aos
nenos e nenas que fala de si:

Unn serrvvidorr,, que xa tenn cannas e
unn grrann bigote (agorra nnonn levvo

bigote sommenntes.
LLevvo bigote e barrba

enntrrecanna) que lle commeza
a pesarr,, vvai prra vvello

1 Cos datos que agora tes, es quen de completar este Documento
Nacional de Identidade? 

É unha boa forma a de presentarse en verso. Mira de facer unha pre-
sentación túa,  seguindo o exemplo de M. María.

Eu sonn Mannuel Marría.
Nacínn nno 299,, o 6 de Outonno,,
enn Outeirro de Rei da Terrrra Chá.
Sonn dunnha caste rrexa de labrregos
fieles á súa terrrra e ao seu Deus.

Agorra sonn unn nnammorrado.

Eu sonn Mannuel Marría,,
canntorr da Terrrra Chá que algunnhos dinn.
Canntorr da Terrrra Chá que levva unn
clavvada nnas enntrrañas,, pennso eu.



“
2 Manuel María foi un grande escritor galego do século XX.

Tanto escribía contos como teatro ou artigos de xornal; pero o
que máis lle gustaba era escribir poemas. Escribiu máis de 40 libros
de poesía! Antes de saber que era para el un poema, serías quen
de definir ti que é un poema? 

Agora podes ler o que pensaba Manuel María que era un poema: 

Unn poemma é unn serr vvivvo que annda,,
rrespirra,, soña,, chorra,, salouca,,
amma,, berrrra,, cinntila e escurrece,,
cala,, aborrrrece a mmenntirra,,
sennte odio e tennrrurra,, desánngrrase,,
fala de inntimmidade a inntimmidade
coas cousas e coa xennte,, suxirre
mmunndos posíbeis e immposíbeis,,
súa,, cannsa,, sofrre sede e famme,,
adoece,, agonniza.
E nnunnca mmorrrre.

3 Escribide 10 definicións vosas da palabra "poema" no encera-
do. Existe algunha coincidencia entre as vosas definicións e o

que opina Manuel María sobre os poemas?

4 MANUEL MARÍA dicía: A poesía é un pan/ pro ser humán. A ti
paréceche que a poesía é unha necesidade? 

Completa ti:

Gostamos da lúa, dos soños e dos paxaros porque necesitamos
da poesía.

porque
necesitamos da poesía.

Rimos cos contos, coas historias e cos trabalinguas porque nece-
sitamos da poesía.

porque
necesitamos da poesía.

porque 

necesitamos da poesía.

A poesía é algo moi importante pero Manuel María no seu libro
Remol dicía: 

Sei que todos os vverrsos do mmunndo
nnonn vvalenn o que vvale unn homme.

5 Como agora xa sabedes algunhas cousas de MANUEL MARÍA,
imos comezar entre toda a clase a facer un mural que iremos

completando ao longo da Unidade Didáctica con versos, imaxes, ...
segundo vaiamos aprendendo máis cousas.
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