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  Rúa Álvaro Cebreiro

Figura fundamental da vangarda artística galega dos anos vinte 
e trinta, é autor, co poeta Manuel Antonio, do manifesto ‘Máis 
alá!’. 

Así recollía A Nosa Terra, a crónica da exposición realizada por 
Cebreiro: 

Álvaro Cebreiro é un rapaz xenial. Dezasete anos conta aínda. 
Mais a súa cultura literaria e artística xa é grande. Fixo versos en 
castelán e galego dignos de alaudo. Ten unha sensibilidade para 
as Belas Artes admirábel. Ten unha agudeza de xuízo propia dun 
espírito na naturidade.
Víchedes as trinta obras que expón na Irmandade? Pois a maioría 
delas parecen non dun principiante, senón dun home xa curtido 
na arte do debuxo. E elegante na liña. Seguro no manexo da 
pluma. Orixinal no xeito de debuxar. Polo bo gusto é un refinado. 
Pola inspiración un poeta. (A Nosa Terra  5/10/1920)
Xurxo Gómez Chao, artista plástico. 

MÚSICA: “O  MAIO” NA VOZ DE MARTA PUMARES. 

Aquí vén o maio
de frores cuberto...
puxéronse á porta
cantándome os nenos;
i os puchos furados
pra min estendendo,
pedíronme crocas
dos meus castiñeiros.

Pasai, rapaciños,
calados e quedos;
que o que é polo de hoxe
que darvos non teño.
Eu sónvo-lo probe
do pobo gallego:
pra min non hai maio,
¡pra min sempre é inverno!...

Cando eu me atopare
de donos liberto
i o pan non me quiten
trabucos e préstemos,
e como os do abade
frorezan meus eidos,
chegado habrá entonces
o maio que eu quero.

¿Queredes castañas
dos meus castiñeiros?...
Cantádeme un maio
sin bruxas nin demos:
un maio sin segas,
usuras nin preitos,
sin quintas, nin portas,
nin foros, nin cregos.
(Manuel Curros Enríquez, Aires da miña terra 1880. Música de L. E. Batallán)

MANIFESTO MÁIS ALÁ (1922).  
MANUEL ANTONIO E ÁLVARO 
CEBREIRO:  

“Sen pretensións de suficiencia 
doutoral, nin de ningún outro xeito 
semellante, a rebeldía duns mozos 
galegos fai esta chamada á Mocidade 
intelectual da nosa Terra. 
Non nos erguemos do xeito que o 
fan a maioría dos que noutras terras 
publican manifestos máis ou menos 
literarios […]
Nós tencionamos tan só facer unha 
protesta forte, densa e implacable 
contra os vellos. 

Os vellos non son os que escribiron hai moitos anos -eles son os 
devanceiros. Os vellos son os que escriben hoxe como se vivisen no 
antonte dos séculos. E a lei de sucesividade que nos fai respectar 
aos devanceiros, é a mesma que nos ergue e move para enterrar 
os vellos en vida, baixo a lousa inhábil da súa vulgaridade, pola 
acefalia que supón o desexo de definir co pasado a hora de hoxe. 
[…]
Nós Despois de ter dito que non traemos pretensións doutorais 
nin doutro xeito semellante, xa non cómpre dicir que estamos moi 
lonxe de querer impor ningunha concreta lexislación estética. 
Cansos xa de percorrer camiños vellos e fracasados, temos 
arrenegado de todos eles; pero non queremos sinalar un camiño 
determinado. A nosa ruta, nos primeiros pasos, quere tan só 
coñecer por onde non debemos ir: tódolos outros camiños poden 
ser nosos. […]
A fala Tamén nos temos, inda que noutra orde, os nosos 
imperativos, e comezamos pola máis agresiva intransixencia na 
Fala […] (porque)  a nosa Fala é nosa. Pospola a outra calquera, é 
unha forma do suicidio. Esta nosa exaltación do Verbo tamén quere 
dicir algo ós vellos e castelanizantes. Algún deses escribidores 
híbridos, bilingües queremos dicir, que fan da literatura algo así 
como un deporte que favorece a dixestión, arrecada o galego 
cada vez que quere dicir unha estupidez moi grande, reservando o 
castelán para cando coidan (“eles”) que están en razón. A máxima 
devoción que temos pola nosa Fala, pódelles dar a medida do 
desprezo que sentimos por eles.”

2
  Editorial Nós. 

Rúa Real nº 36. O inxente traballo realizado por Ánxel Casal  na 
editorial  Nós (e antes en Lar xunto 
a Leandro Carré)  foi vital para dar 
visibilidade e presenza ao libro galego. 
O seu traballo  foi o alicerce dunha 
estrutura editorial estable que a lingua 
e a cultura deste país precisaba e 
cando foi asasinado,  nos andeis,  
quedaban os mellores libros da 
época das Irmandades da Fala e do 
Seminario de Estudos Galegos.
Belén López Vázquez, editora. 

MÚSICA: EN PÉ DE RAMÓN  
CABANILLAS.  
Poema dedicado a Lois Porteiro, 
fundador da Irmandade da Fala da Coruña e da de Santiago.   

¡Irmáns! En pé, sereos,
a limpa frente erguida,
envoltos na brancura
da luz que cai de riba,

o corazón aberto
a toda verba amiga,
e nunha man a fouce
e noutra man a oliva,
arredor da bandeira azul e branca,
arredor da bandeira de Galicia,
cantémo-lo dereito
a libre nova vida!

Validos de treidores
a noite da Frouseira
á patria escravizaron
uns reises de Castela.
Comestas polo tempo,
xa afloxan as cadeas…
¡irmáns asoballados
de xentes estranxeiras,
ergámo-la bandeira azul e branca!
¡E ó pé da enseña da nazón galega
cantémo-lo dereito
a libertar a Terra!

¡Irmáns no amor á Suevia
de lexendaria historia,
¡en pé! ¡en pé dispostos
a non morrer sin loita!
¡O día do Medulio
con sangue quente e roxa
mercámo-lo dereito
a libre, honrada chouza!
¡Xa está ó vento a bandeira azul e branca!
¡A oliva nunha man, a fouce noutra,
berremos alto e forte:
“¡A nosa terra é nosa!”
 ( Da Terra asoballada, Lar, 1926. Música: Juan Pardo)

O Libro dos amigos (Otero Pedrayo . Ediciones Galicia, Bos Aires, 
1953)

 “Casal, rexo, ledo, optimista, esparexeu 
a mans cheas a gracia e a forza dunha 
nova literatura sobre o mundo. Fixo voltar 
a Galicia facianas sorprendidas. Tiña os 
seus volumes a doncel beleza da pel das 
arboriñas novas. […]
Enxamais saíu da imprenta de Casal 
unha páxina baixa, ruín, ou interesada. 
Teño a honra haber feito traballar aquela 
imprenta sempre alumeado por unha 
roseira branca e pura. Non a houber 
trocado por ningunha ilustre oficina de 
libro inda que a Platino ou Aldo puidera 

remontar e nos tipos de frol de metal sensitivo, no balbordo 
de fornada da noite fora a gloria e o interese das grandes 
cosmópolis de mañás abraiadas ou acesas por a fame dos 
libros novos.
Son paxaros voando sobre o mar. Algúns tripulan as leixadas 
dornas. Os imprentados por Casal son dornas, velas ou zocas. 
Só o vento e o camiño de Galicia neles, e aquel doloroso e 
magnífico arelar.
Na rúa Real da Cruña, nas Hortas e na Rúa do Vilar de Sant-
Yago, tivo Casal o seu xardín ou horto das letras, pombeiro de 
voares de espranza.
Como doncelas de corpo levián de palla centeeira e capeliñas 
dos ollos deslumeados por o milagre os libros dos poetas 
imprentados por Casal.
Pensemos nas “Cousas” de Daniel. Unha vegada dixo 
Castelao, e foi en solemne ocasión de tremaren fondamente 
doídos os alicerces dunha esencial amizade: “Casal por 
Galicia fixo mais do que todos nós”. 

3   Teatro Rosalía.  
        O teatro das Irmandades 

O teatro galego xa coñecera antes propostas importantes, 
como a creación en 1903 da Escola Rexional de 
Declamación, mais as Irmandades  afondan nese  proxecto  
con  aires anovadores, novas obras de escritores galegos, 
tradúcense autores clásicos europeos, .. Estábanse a poñer 
os alicerces do que sería o Conservatorio Nazonal de Arte 
Galego. 
Moncho do Orzán, arquiveiro de Cántigas da Terra.

MÚSICA: LELA  DE  CASTELAO. 

Están as nubes chorando
por un amor que morreu
Están as rúas molladas
de tanto como choveu (bis)
Lela, Lela,
Leliña por quen eu morro
quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos
Non me deixes
e ten compasión de min.
Sen ti non podo,
sen ti non podo vivir.
Dame alento das túas palabras,
dame celme do teu corazón,
dame lume das túas miradas,
dame vida co teu dulce amor. (bis)
Lela, Lela.... ....
Sen ti non podo,
sen ti non podo vivir. 
( Os vellos non deben namorarse. Música:  Rosendo Mato Hermida)

4
    Rúa San Agostiño: Murguía. 

O 1 de febreiro de 1923 morre na súa casa da rúa de Santo 
Agostiño nº 14 da Coruña Manuel Murguía, o máis destaco 
representante do galeguismo do século XIX. Nado en  
Arteixo,  o 17 de maio de 1833, casa con Rosalía de Castro 
o 10 de outubro de 1858. Del dixo X R Barreiro “foi el quen 
creou a teorización do feito nacional galego. E nesa fe viviu e 
morreu”. 

MÚSICA: NEGRA SOMBRA  
DE ROSALÍA

Cando penso que te fuches, 
negra sombra que me asombras, 
ó pé dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa. 
Cando maxino que es ida, 
no mesmo sol te me amostras, 
i eres a estrela que brila, 
i eres o vento que zoa. Álvaro Cebreiro
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Roteiro pola cidade da Coruña  para coñecer 
os espazos e @s protagonistas. 

Guía o roteiro  
Mercedes Queixas Zas, escritora. 

5 de marzo de 2016, ás 17h 

Colabora:

Roteiro DAS 
IRMANDADES 

anos indicando  
o camiño

A bandeira ergueita,  

Se a Iingua é o escudo da personalidade dos pobos, mais forte 
que as armas, ¿que Ioitas ganaremos sen ela? Se a lingua, 
soamente, dá a autonomía espiritual, as outras autonomías 
separadas ¿valerán algo?
Hai, pois, unha política pra nós: a gran política da Iingua. Se 
conseguimos interesar nesta política ós novos intelectuais e 
as xeracións que veñen, voltaremos a ser fortes.

(Antón Vilar Ponte, no primeiro número de A Nosa Terra 14/11/1916)

Antón Vilar Ponte convoca, o 18 de maio de 1916,  unha 
xuntanza nos locais da Academia Galega. Alí está Manuel 
Lugrís Freire, Florencio Vaamonde Lores, Uxío Carré Aldao, 
Lois Porteiro Garea, Micaela Chao Maciñeira, Francisco 
Tettamancy,  Ramón Vilar Ponte, Rodrigo Sanz , entre outros. 
Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade 
dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, 
exaltación e fomento da lingua de Galiza. Nace así a primeira 
iniciativa consciente de normalización do idioma galego.  
Axiña se foron creando outras: Santiago, Monforte,Vilalba, 
Ferrol, Vigo, Lugo, Vilagarcía, Cambados, Ourense, Madrid, A 
Habana... 

Si cantan, es ti que cantas, 
si choran, es ti que choras, 
i es o marmurio do río 
i es a noite i es a aurora. 
En todo estás e ti es todo, 
pra min i en min mesma moras, 
nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras.
(Follas Novas,  Habana 1880. Música: Xoán Montes)

Xogos Florais de Tui. Manuel Murguía: 

Chegou en verdade; de abondo o sabedes, como tamén que 
pasado o tempo dos queixumes, non hai outro remedio -se nós 
somos homes e queremos ser pobo- que lembrarnos do que 
os alleos nos magoaron cos seus ditos e cos seus feitos. [...] O 
capítulo das queixas medio esquecido, pero vivo e inaccesible 
o dos dereitos que nos cómpren. Os pobos poñen decote unhas 
e outras no libro da súa historia: o que temos que facer é abrilo 
e ler nel. Nas súas páxinas misteriosas, encérrase sempre a 
lección necesaria. [...] E o primeiro o noso idioma. 
¡O noso idioma! o que falaron nosos país e vamos esquecendo, 
[...] o que aínda ten nos nosos labres, as dozuras eternas e 
acentos que van ó corazón; o que agora oídes coma se fose un 
himno relixioso; o fermoso, o nobre idioma que do outro lado 
de ese río é lingua oficial que serve a máis de vinte millóns de 
homes e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos 
de Camoens e Vieira, de Garret e de Herculano; o galego, en 
fin, que é o que nos dá dereito á enteira posesión da terra en 
que fomos nados, que nos di que pois somos un pobo distinto 
debemos selo; que nos promete o porvir que procuramos, e nos 
dá a certeza de que ha de ser fecundo en bens para nós todos. 
[...] Digámolo nós tamén, se nos cómpre, con maior firmeza 
aínda, e poñamos de nós o que faga falla, para que sexa para 
sempre esta lingua en consonancia co noso espírito, e feita coma 
ningunha outra, para a expresión dunha literatura tan oposta ó 
xenio da de Castela como é esta que nós temos.
(Discurso de Manuel Murguía nos Xogos Florais de Tui, 24 de xuño de 1891)

“Na fala gallega vive / a ialma da nosa terra /  
a redención de Galicia / nos seus acentos latexa” 
primeiro himno das Irmandades da Fala .
 
Discurso de Manuel Lugrís no mitin de Solidaridad 
Gallega (Betanzos, 6 de outubro de 1907)

Mariñáns e montañeses, homes traballadores e honrados, 
saúde.
…………………….
Escoitade este pequeno conto, que é de moito proveito.
Unha vez un vello petrucio estaba enfermo de morte. 
Xuntou rente do seu leito aos nove fillos que tiña, e díxolle 
ao máis pequeno que collera unha vara de vimbio e que 
a rompera. A vara rompeu facilmente. Despois díxolle ao 
fillo máis vello, que era forte e valente que rompera as 
nove varas xuntas. Por moita forza que fixo, non puido 
nin sequera dobralas. Entonces dixo o vello petrucio: “xa 
vedes, meus fillos, que unha vara sola é fácil de romper, 
pero todas xuntas non hai quen as dobre. Eu vou a morrer 
axiña, e rógovos que teñades sempre irmandade, que vos 
defendades todos xuntos, para que os  vosos enemigos 
non poidan facervos mal”.
Seguide, pois, asociándovos; xuntádevos contra dos vosos 
enemigos, e seredes fortes, e seredes libres, e faredes 
libre e honrada, rica e poderosa, a terra querida onde todos 
nacimos
¡Viva Galicia! ¡Viva a solidaridade!

5   Casa do Concello
Na eleccións municipais de 1920 a Irmandade da Fala da 
Coruña , decide que dous homes de grande prestixio Lois Peña 
Novo e Antón Vilar Ponte presenten a súa candidatura. Nas 
eleccións celebradas o 8 de febreiro sae elixido Lois Peña Novo, 
aínda que un recurso intenta impedir a súa entrada, finalmente o 
7 de xullo de 1920 toma posesión como concelleiro na Coruña. 
Era a primeira vez que 
o nacionalismo e a 
lingua galega chegaba 
a un salón de plenos. 

Unha Concelleira, 
Avia Veira, socia de 
Alexandre Bóveda.

Lois Peña Novo: 
O nacionalismo é 
unha afirmación: 
a afirmación da 
existencia propia; é unha creación: a creación do pensamento 
propio; é unha acción: a acción complementaria do pensamento; 
é pois sempre un amor, expansivo e creador como todos os 
amores. 
Por iso o  nacionalismo sempre é un apostolado fecundo e nunca 
un sectarismo intransixente.
Cando berro Viva Galiza Libre! non fago máis que reclamar para 
a miña Terra vida e liberdade; e ao reclamar para a miña terra 
estes dereitos, veño a recoñecer tamén os mesmos dereitos para 
todas as demais terras, é pois, un berro de amor, un berro de 
irmandade. 
(Lois Peña Novo, ANT 15/6/1922)

Eu quero que Galiza entre no concerto dos pobos civilizados; 
quero que fale a súa lingua , que desenrole a súa cultura, que 
aporte o seu esforzo á civilización da Humanidade; mais atópase 
escravizada por un Estado político que lle impón unha lingua, 
un dereito e unha cultura alleas, que lle afoga as súas fontes de 
riqueza; por iso os galegos debémonos organizar en cruzada 
miazosa e forte para o acabamento dese Estado. 
(Lois Peña Novo,  A Nosa Terra 1/11/1922)

6
   Escolas do Insiño Galego. 

O 8 de xullo de 1923 créanse as Escolas de Insiño Galego. No nº 
17 da Praza de María Pita, na Coruña, reúnense as Irmandades 
da Fala para tratar unha proposta feita por un dos seus 
membros, Ánxel Casal. 
Esta proposta consistía 
na necesidade de fundar 
escolas para inculcar 
nas xeracións futuras a 
verdadeira conciencia 
galega. Así comeza a  idea 
de crear as Escolas de 
Insiño Galego.

Elvira Varela Bao 

Fundar e soster  escolas 
en Galicia é obra santa e 
patriótica 
Galegos: Se este nome 
que levamos desde que 
nacemos ten de servirnos 
de orgullo, estamos na 
obriga de axudar e propagar 
o desenrolo das Escolas do 
lnsiño Galego.
Porque se é obra santa e patriótica o fundar e soster escolas que 
rediman ao pobo galego da iñorancia en que está sumido, moito 
mais patriótica e mais santa ten de ser se estas escolas han de 
servir para inculcar nas xeracións futuras a verdadeira conciencia 
galega.

Non lle abonda a Galicia que os seus fillos saiban ler e escribir. 
Galicia precisa que os seus fillos lean e escriban na súa Fala 
para que a sintan; que estuden na súa Xeografía para que a 
coñezan, e coñecéndoa a queiran;  que lles digan das glorias 
dos seus homes para honralos; que beban nas fontes da súa 
Tradición, da súa Cultura e da súa Arte para que as continúen sen 
influenzas alleas e que saiban pola súa Historia dos aldraxes e 
das persecucións de que foi vítima.

Xoán Costa, presidente da AS-PG.

7
   rego de Auga: as irmandades

Na sede da Academia Galega, Rego de auga nº 38, o 18 de maio 
de 1916 nacen as Irmandades da Fala. 
Xosé Luis Axeitos, académico, 
Xosé Manuel Sánchez Rei, presidente da AC Alexandre 
Bóveda.

Víctor Casas: 
Naceron as “Irmandades da Fala”, segundo o seu mesmo nome 
indica, para velar polo noso idioma que se estaba esvaendo e 
para o facer rexurdir ocupando o posto que lle corresponde. Esa 
foi a idea do mestre Ribalta e así consta claramente no libriño 
publicado por Vilar Ponte nos comezos das “Irmandades”. 
En torno delas xuntáronse literatos galegos animados polo 
patriótico desexo de facer revivir a nosa lingua. […] 
Andou o tempo e o movemento lingüístico foise trocando nun 
movemento máis amplo que abarcase todos os aspectos da 
nosa vida galega. Ademais do labor a prol do idioma comezaron 
as “Irmandades da Fala” a estudar os problemas galegos e moi 
especialmente o da nosa liberdade política. Comezou a campaña 
agraria e veu de camiño o cambio do movemento esencialmente 
político coa finalidade de tratar de resolver todos os nosos 
problemas, xa que non era somente o da lingua o único que 
había que solucionar. E déronse solucións para todos. Viñeron 
ao movemento homes de todas as ideas e xa era preciso ter 
un programa. Ese programa fíxose na histórica, na xurdia e 
endexamais igualada asemblea de Lugo. O programa era un 
programa de verdadeira constitución do Estado galego.  
Desde entón comezamos a nos chamar nacionalistas, porque 
o noso pensamento era o de reconstruír a nación galega. 

Estábamos xa definidos e xa todos sabían quen eramos e ao 
que iamos. O noso era un movemento de reconstrución da Nosa 
Patria en todas as ordes e polo tanto era un movemento político, 
esencialmente político xa que un dos primeiros e máis principais 
puntos a resolver era o da nosa liberdade política.
[…]   E despois de conseguido todo isto, […]  ¿imos dar un paso 
atrás rectificando todo o labor de seis anos para non nos dedicar 
máis que a facer cultura? Non e non. Non debe ser así.
Está ben que se faga cultura, conforme, moi conforme. Pero non 
podo estalo con que se
pretenda orientar o nacionalismo máis 
que nese senso. A miña condición de 
nacionalista integral impídeme estar 
conforme.
[…]  Repito que estou conforme con 
desenvolver a nosa cultura, pero non con 
que o nacionalismo sexa iso unicamente. O 
nacionalismo, como a mesma verba indica, 
debe intervir en todo canto á vida galega 
se refira e por nela o seu selo, a súa marca 
inconfundíbel… (A Nosa Terra, 1/2/1923)


