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AA  ssúúaa  iinnffaanncciiaa
Os primeiros anos de

Manuel María coinciden co
paso da monarquía de Alfonso
XIII á II República, así como
coa posterior constitución do
Partido Galeguista (1931), a
chegada da Guerra civil (1936)
e a dura posguerra posterior,
época en que Manuel María
comezaba a escola no seu
Outeiro de Rei natal.

En 1940 mándano á escola
de Rábade e nela, os sábados
á tarde, o mestre failles ler en
voz alta e comentar textos li-
terarios galegos. En 1942
parte para Lugo para estudar
o bacharelato e desde 1943,
en que falece seu pai, será o seu tío paterno, D. Xosé, crego da parroquia de
San Froilán, en Lugo, e profesor do Instituto Feminino desta cidade, quen se
faga cargo del.

A súa formación literaria, filosófica e relixiosa continúa nestes anos e o 20 de
marzo de 1949, con apenas 20 anos, pronuncia a súa primeira conferencia no
Círculo das Artes de Lugo, falando sobre Juan Ramón Jiménez e as vangardas
poéticas. Neste mesmo ano funda, con Manuel Antonio Sopena, a revista lite-
raria Xistral, da que chegarán a publicar dous números e onde se recollerá o
primeiro poema de Manuel María.

11 Un alumno ou alumna lerá en voz alta estas palabras de Manuel María:

"O mmesstre que hhabbíía na mmiiña triibbu chhammábbasse ddon Dommiingo Cabbana ... Frecuentabba a mmiiña
cassa...A ssúa mmullller llevabba ammiisstadde con mmiiña naii...SServiiddor tiiña mmoiita confiianza tanto co mmesstre
commo coa ssúa mmullller. Moiitass vecess iincllusso mmerenddabba na cassa ddelless. Commo era naturall, sserviiddor
ssemmpre fallabba en gallego co mmesstre. E ell commiigo...Chhegou o mmeu priimmeiiro ddíía dde esscolla. Don
Dommiingo ssentoumme nun bbanco perto dda ssúa mmessa e ddeumme un ssiillabbariio no que mme cansseii dde essfo-
llllar. Allíí esstiiven queddo, mmoii atento, obbsservanddo o que passabba. O que mmáiiss mme chhammou a atenciión
foii que ddon Dommiingo, na esscolla, non sse apeabba ddo casstellán. Canddo lllle preguntou allgo a un allumm-
no, esste ressponddeu cunhha casstrapadda que agora non llemmbbro. A cllasse esstourou nunhha gargalllladda
hhommériica. A mmiin aquiillo mmagooumme e acovarddoumme. Esstiiven calladdiiño commo un rato, ssen tan ssequera
pesstanexxar. Cecaiiss pollo nerviiossiissmmo ssentíín unhhass ganass tremmenddííssiimmass dde mmexxar. Cadda iintre que
passabba ssentííamme mmáiiss apuraddo. Esstabba ddeciiddiiddo a peddiirlllle permmiisso ao mmesstre para ssaíír a mmexxar.
Pero ddecateiimme dde que non ssabbíía ddiiciir "mmexxar" en casstellán. Facíía mmentallmmente a tradduciión dde
"mmexxar" e ddábbamme "mmejar". Aquiillo non mme ssoabba, non caddrabba. Por iisso non mme atrevíín... Tiiña un
mmeddo arrepiiante a ddiiciir unhha casstrapadda e facer o riiddíícullo. Ass gargalllladdass que lllle addiicaran ao mmeu
commpañeiiro facííanmme garddar ssiillenciio. Permmanecíín calladdo commo unhha ssepulltura e ressiisstíín commo
puiidden...Canddo chhegueii á cassa fun á percura dde mmeu paii. Esstabba na hhorta facenddo unss pllantííoss.
Esspeteiilllle ssen mmáiiss: Commo sse ddii "mmexxar" en casstellán?".

FFoottoo  ffaammiilliiaarr
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22 Explica por escrito como se sentiu Manuel María o seu primeiro día de escola.

33 Cada alumno/a tentará lembrar o seu primeiro día na escola. Logo, de xeito orde-
nado, poñeredes en común cada experiencia para valorala. Cada compañeiro

intentará pórlle tres adxectivos que cualifiquen esa primeira xornada de clase.

44 Leamos agora, con detemento e boa atención, outra impresión da escola de
Rábade (1940):

"A esscolla esstabba totallmmente atesstadda dde rapacess. Habbíía vecess que chhegabbammoss a oiitenta. O
nosso mmesstre volltábbasse tollo para mmanter a ddiissciiplliina. O mmesstre era un hhomme "ao vellllo xxeiito". Ussabba
e aííndda abbussabba ddo caiiaddo canddo era preciisso, nemmbbargantess era un gran peddagogo.

Por aquellass ddatass non sse esscriibbíía unhha ssoa lliiña en gallego noss nossoss xxornaiiss, niin sse víían lliibbross
gallegoss por niingunhha bbandda. A guerra ciiviill esstabba aííndda mmoii recente, tan recente que aííndda
ssemmellllabba que sse esstabba viiviinddo. O gallego esstabba prohhiibbiiddo en toddass ass esscollass. Poiiss bben: o nosso
mmesstre - o Messtre- addiicabba ass cllassess ddoss ssábbaddoss polla tardde a ller en gallego. Ía ssacanddo oss allumm-
noss mmáiiss avantaxxaddoss ao pé dda ssúa mmessa. E, ddendde allíí, para todda a cllasse e en voz outa,
mmanddábballlle ller ao allummno que fora, un poemma ou un conto en gallego. Desspoiiss dde feiita a llectura,
commentabbámmollo e ddiisscutiiámmollo...

Eu tiiven, poiiss, a ssorte, e oss mmeuss commpañeiiross dde esscolla o mmessmmo, dde coñecer oss nossoss granddess
esscriitoress ddendde a esscolla priimmariia".

a) Define coas túas palabras os seguintes conceptos. Se fose inevitábel, emprega
o dicionario: 

✒ atestada: 

✒ caiado: 

✒ outa:

b) Analiza as semellanzas e as diferenzas que hai entre a experiencia escolar de
Outeiro de Rei e a de Rábade.

Semellanzas:

Diferenzas:
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c) Recolle as ideas fundamentais que podes extraer do texto.

d) Compara esas situacións coa túa experiencia actual como estudante. Que
evolución se produciu? 

A que campos afecta?

e) Actividade en grupo: dividimos a aula en grupos e procuramos información sobre
os seguintes apartados que afectan á presenza do idioma galego na vosa escola. 

✒ Cantas materias se imparten en galego?

✒ Cal é o idioma de comunicación entre os alumnos, oral e escrito?

✒ E entre alumnado e profesorado?

✒ En que idioma se redactan os escritos oficiais do centro?

✒ Cantos libros de texto teñen o galego como idioma de transmisión dos co-

ñecementos?

✒ Está constituído o Equipo de Normalización Lingüística no teu centro?

✒ Que programa de actividades desenvolve cada curso?

✒ Quen forma parte del?

✒ Que valoración se observa na comunidade escolar sobre o idioma galego: 

útil, inútil, atrasado...?
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55 Un de vós lerá agora en voz alta, como facía Manuel María, este poema para logo
responder todos por escrito as cuestións finais:

Poema da infancia perdida

A iinfanciia é a mmiiña patriia
verddaddeiira.
O mmeu paraíísso perddiiddo.

Lemmbbro a pureza ddoss mmeuss ssoñoss.
O passmmo que mme caussabban
ass esstrellass.
Ass paiissaxxess que queddaron
noss mmeuss olllloss.
Oss contoss ddo avó.
A ddoce voz dde mmiiña naii.
Ass verbbass dde mmeu paii.
Oss xxogoss commpartiiddoss
coss iirmmaoss.
E tantass coussass fonddass
que formman parte iinsseparábbell
dde mmiin mmessmmo.

Aquella pureza xxa non é
e teño ssoeddadde
ddaquell neno ssiinxxello
que antess fun.

¡¡Deiixxáddemme sser triisste
ou ssenón
volltáddemme outra vez
a mmiiña iinfanciia!

Mar maior, 1963

a) Que significa a lembranza da infancia para o poeta?

b) En que estado se encontra no momento presente en que a recorda?

c) Anota os exemplos que aches no poema das seguintes categorías gramaticais: 

✒ substantivo:

✒ adxectivo:

✒ pronome demostrativo:

✒ pronome posesivo:

✒ adverbio de tempo:

✒ preposición:

✒ contracción:

MMaannuueell  MMaarrííaa  ccoonn  ttrreeccee  aannooss



d) Diferencia con dúas oracións o significado desta parella de palabras: sono / soño.

e) Escribe a familia léxica de:

✒ pureza:

✒ soño:

✒ ollos:

✒ patria:

✒ soedade: 

Son familias regulares ou irregulares? 
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66 Constrúe un novo autopoema guiándote polo esquema do de Manuel María.

Poema da infancia perdida

A infancia é 

O meu perdido.

Lembro dos meus
O pasmo que me causaban

As  que quedaron
nos .
Os do avó.
A voz de 
As de meu pai.
Os 
cos irmaos.
E tantas 
que forman 
de

Aquela 
e teño 
daquel sinxelo
que 

¡Deixádeme 
ou senón
voltádeme 
a miña infancia!


