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Eduardo naceu o 18 de mar-

zo do 1891 na vila ponteve-

dresa de Cuntis. Fillo 

dunha acomodada familia 

era o máis novo de nove 

irmáns. O seu pai fixera es-

tudios eclesiásticos pero co-

ñeceu a Carme Torres, mes-

tra, e tivo que renunciar ós 

hábitos por mor do amor. O 

seu pai foi secretario do 

xulgado de Cuntis 

Con só 15 anos Roberto 

marcha para Cuba. Alí co-

ñece entre outros a Curros 

Enríquez, R. Cabanillas, 

Vilar Ponte etc. 

En Cuba dedicase ó xorna-

lismo facendo del algo máis 

que unha profesión. 

No verán de 1916 regresa á 

súa vila natal. Foi director 

de “El Correo Gallego” des-

de 1920 a 1921 e outros 

moitos xornais. Colabora 

con outros diarios e revistas 

das moitas que naquela épo-

ca había en Galicia, e tamén 

no resto do país.  

O amor a Galicia sempre 

estivo presente nos seus ar-

tigos. Participa activamente 

no seo das Irmandades da 

Fala  e no Seminario de Es-

tudos Galegos, e tamén  no 

movemento galeguista 

xunto con Castelao, Cabani-

llas, Vilar Ponte... 

Vive en distintas cidades  

debido ó seu labor periodís-

tico.  

No ano 1931 fórmase o pri-

meiro goberno republicano e 

Blanco Torres loita pola 

consecución dun réxime de 

autonomía para Galicia. En 

1932 Casares Quiroga 

promóveo como gobernador 

civil de Palencia pero nese 

mesmo ano por problemas 

con sectores republicanos 

palentinos presenta a súa 

dimisión. 

Segue a defender ós débiles 

do réxime caciquil imperan-

te en Galicia. En maio de 

1936 é nomeado xefe do ga-

binete de prensa do Minis-

terio de Gobernación, pero o 

18 de xullo prodúcese o le-

vantamento militar. Ó pou-

co tempo é detido e conduci-

do ó cárcere de Ourense e ós 

poucos días é paseado e 

aparece o seu cadáver con 

dúas balas na cabeza nun 

foxo en Entrimo. 

Só contaba corenta e catro  

anos cando morreu. 

Só publicou dúas obras 

”“Orballo da media noi-

te” e  “De esto y de lo otro. 

Delas a única de considera-

ción puramente literaria é a 

primeira. “De esto y de lo 

otro” é unha escolma de ar-

tigos xornalísticos e de pe-

quenos ensaios. Traballa na 

elaboración de dúas novas 

obras: “Tres discursos á mo-

cedade galega” e “La estre-

lla lejana”, pero a súa pre-

matura morte fixo que que-

dasen inéditos. 

“Orballo da media noite” 

é un conxunto de poemas, 

formal e de temática moi 

variados. 

Na primeira parte expresa 

os seus anceios e inquedan-

zas existenciais, filosóficas e 

morais. Na segunda intro-

duce temas como o caciquis-

mo, a emigración, a dureza 

da vida no campo, a rebe-

lión...penetrando en cues-

tións de actualidade. 

Roberto Blanco Torres 

“ORBALLO DE MEDIA 

NOITE” 

2 

Amor á terra 2 

Fidelidade ós seus 

principios 

2 

Historia das letras 

galegas 

3 

“o reino de galiza” 3 

Retrato de  

R. Blanco torres  

4 

A lingua galega 4 
   

CONTIDO 

Maio de 1999 

1999 
Boletín Nº 1 

LETRAS GALEGAS 



Defenden a monarquía 

-anacrónico esperpento- 

porque trai de longas épocas, 

da lobregueza dos tempos, 

unha tradición de aldraxes 

e unha historia de atropellos. 

Defenden a igresa porque, 

pervertidol-os conceutos 

-da mesma sorte que as almas, 

secas didiante o misterio- 

da religión fan peldaño 

dos apetitos noxentos. (...) 

(...) 

Orballo... 

Na noite silente, profunda, érguese          

o ímpetu esotérico das cousas 

e rega, con inéditos afáns, 

os surcos virginaes dos misterios  

telúricos. 

No ar espeutante, con púber ardencia, 

miriadas de ións despreguizanse 

en pulo dinámico. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

deses que abren  camiño  ao be-

nestar  ou ao posto con honores. 

El non aprendeu ben a ser cana-

lla. O pobre Roberto pasaba moi-

tas noites en claro, lendo e escri-

bindo, para comer mal e vestir pe-

or, cando outros que entenden me-

llor a busola de marear, sendo 

uns lastros (...) conquistan esti-

ma.  

A sí fala del Abdón Rodríguez 

Santos, xornalista galego en 

Cuba, referíndose á estadía de 

Blanco Torres na illa: 

(...) En tal ambiente un home co-

mo Roberto, namorado dos princi-

pios e prosador exquisito, tiña que 

fracasar,pola ignoracia dos de 

abaixo e a displicencia dos de 

arriba. Se tivo defectos non foron 

                    “LOITADOR” 
 
          Loitador non te deteñas!  
          ¡Levas a verdá no peito, 
          e  a estrela que te guía 
          ten resplandores eternos!                                                               
                
                                 R. Blanco Torres 

 
 

Fidelidade aos seus principios 

 

  E u quero tamén, meus meniños, porme preto de vos –roseiras fro-

rescentes, sin espiñas ainda, árbores da mañán– para deitar nas 

vosas almas, trída da fonte do Ben, da Beleza e do Ideal, a ágora cris-

taiña e pura que rega, no mais profundo do meu espíritu, a arela da 

Verdade, do Camiño e da Vida. 

Os nenos son a forxa dos homes do porvir, os homes futuros da Galicia 

irredenta e probe, os que han de recoller os enseños da xeneracións de 

hoxe, da nova sá que quere donarvos unha Alma histórica e unha Pa-

tria ceibe. 

O voso primeiro deber é o amor a Galicia, partindo do sagro amor a sua 

liberdade e o sagro deber dunha obra criadora, espiritualizante, fecun-

da nos soleados eidos do íntimo. 

Tedes que seguir o camiño auroral, cheo de promesas, de plenitude, que 

se abre diante de vos...!                 

AMOR Á TERRA       Publicado en “As Roladas” Xullo de 1922        

“Os galegos parece que teñen 

atrofiado o órgano politico (...) e que 

o espírito patriótico só esperta cando 

se ausentan”                                                    

 

                                     R. Blanco Torres 

Anacos de “orballo da media noite” 

Blanco Torres  
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Aon.historia do día das Letras Gale-

gas parte da creación da Academia 

Galega que naceu na Habana por ini-

ciativa de Xosé Fontela Leal. 

 Fontela Leal foi un obreiro litográfico 

nado no Ferrol e emigrante a Cuba 

con seus pais, alí fórmase intelectual-

mente na lectura de moitos libros ga-

legos. Mantiña contacto permanente 

con moitos emigrantes galegos ós que 

transmitía o seu fervor galeguista. El 

foi quen conseguiu que o poeta Eduar-

do Pondal e o músico Pascual Veiga 

compuxeran o Himno Galego que se 

deu a coñecer no Centro Galego da 

Habana o 20 de Nadal do ano 1907. 

Tamén foi el quen convenceu a Curros 

Enríquez para crear unha Academia 

que dese pulo e prestixio a nosa lin-

gua, e así naceu na Galicia emigran-

te a  “Asociación iniciadora e protec-

tora da Academia Galega” que encar-

gou a Manuel Murguía a organiza-

ción da Academia. 

O día 4 de setembro do ano 1905 ce-

lebrou a primeira xuntanza tendo a 

sede en A Coruña, e contando con 40 

membros numerarios. 

O 25 de agosto de 1906 o Rei Alfonso 

XIII aprobaba os estatutos e concedía 

á Academia o título de Real. 

Pero foi no ano 1963 cando se institu-

íu o “Día das Letras Galegas” a 

proposta do académico Francisco 

Fernández del Riego quen buscou o 

ano 1963 o cumprirse o centenario 

da publicación do libro “Cantares 

Gallegos” de Rosalía e o 17 de maio 

data que a autora puxera na adica-

toria a Frenán Caballero pois non 

se coñecía o día en que o libro saíra 

do prelo. 

A Academia Galega  aceptou a pro-

posta de Frenández del Riego e 

acórdase celebra-lo 17 de maio de 

cada ano o “Día das Letras Gale-

gas”, en homenaxe a un escritor xa 

falecido pola súa obra en galego. 

A primeira homenaxeada, como n 

podía ser menos, foi Rosalía de 

Castro. 

Historia das letras galegas 

Ordoño II que instalou a capital en 

León. Logo breves reinados de Froilán 

II, Sancho Ordóñez, Afonso IV, Ramiro 

II e Ordoño III. 

No ano 982 os galegos proclamaron rei 

a Vermudo II. Neste reinado prodúce-

se o saqueo de Compostela polos mu-

sulmáns. 

Afonso VI entrégalle Galiza á súa filla 

Urraca, pero logo foi rexeitada e coroa-

do rei o fillo  Afonso VII que tamén foi 

coroado rei de León e Castela. 

Dende esta época compartiremos os 

reis e serán titulados reis de Galiza e 

León. 

Seguiranlle Fernando II e Afonso VIII 

que seguen mantendo a corte en León, 

pero son soterrados en Santiago. 

Galiza vai perdendo pulo en favor de 

Castela , e sucédense reis como Fer-

nando II O Santo, Afonso X O Sa-

bio ,Sancho IV,...Prodúcese a Revolu-

ción Irmandiña, motivada polas inxus-

tizas da nobreza reinando Enrique IV. 

Fracasada a revolución imponse en 

Galiza o reinado de Isabel “A Católi-

ca”, rexeitando á súa irmá Xoana.  

O límite de Galiza como realidade polí-

tica autónoma débese pór no remate 

do século XV. 

 

fillo Eurico é destronado por Andeca, 

entón intervén Leovixildo para axudar  

a Eurico pero anexiona Galiza . E así, 

no ano 585, desaparecía o Reino Gale-

go dos suevos. 

Entre este ano 585 e o 711 Galiza foi 

unha provincia do reino visigodo, as 

outras  eran: España e a Galia. 

Algúns reis visigodos asociaron ós seus 

herdeiros ó poder facéndoos reis de 

Galiza, así Vitiza puxo a capital en 

Tui. 

No ano 711 chegan os árabes á Penín-

sula, e o reino visigodo esborrállase. 

No 714 as tropas árabes chegaron ós 

lindes de Galiza e desta época non se 

conservan noticias fidedignas, Galiza 

subsiste. De maneira máis ou menos 

fiable chegáronnos os nomes dos reis 

Paio (718-737), Favila (737-739), Afon-

so (739-757), Froilán (757-768), Aure-

lio (768-774), Silo (774-783), Maurega-

to (783-789) e Vermudo I (789-791). 

Case todos eles viviron en magnífico 

entendemento con Córdoba, ata algún 

deles como Mauregato foi fillo de nai 

musulmana. 

No ano 813 Afonso II O Casto tenta 

consolidar a Monarquía e crea a sé 

apostólica de Santiago, aparecen dúas 

cabezas visibles: o rei e o bispo. 

A este seguiulle Ramiro I, Afonso III e 

A nosa Historia como reino iníciase 

moi cedo. Os suevos establécense no 

ano 409. O rei suevo Hermerico, no 

ano 410 asina un pacto co emperador 

de Roma en virtude do cal esta provin-

cia convertíase nun reino independen-

te, era polo tanto o primeiro Reino 

constituido en Europa, comprendendo  

territorios da Galiza actual, o norte de 

Portugal e as actuais Asturias e León. 

O seu sucesor foi Requila (438-448) 

que estendeu o reino por Cantabria e 

chegou ata Lisboa. No ano 449 o rei 

Requiario decidía converter os suevos 

o catolicismo, e acúñase  por primeira 

vez moeda. 

Os suevos teñen problemas cos visigo-

dos e sucede no reinado Maldras (456-

458)  e logo Remismundo que asinou 

unha paz duradeira cos visigodos a 

costa de aceptar a relixión arriana.  

Hai un período escuro, ata que no 550 

reina Carriarico, co que hai un retorno 

ó catolicismo. O seu sucesor foi Teodo-

miro (559-570) que intenta consolidar 

e organizar o Reino. 

 Miro sucede no trono ó seu pai. E che-

gará co  exército a Sevilla tentando 

axudar ó príncipe visigodo Herme-

nexildo, sublevado contra o seu pai 

Leovixildo. 

Ábrese un conflicto sucesorio. O seu 

Un pouco de historia “o reino de galiza” 
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Os s.XVI e XVII coñécense como Sécu-

los Escuros, pois o galego desaparece 

practicamente como lingua escrita, pe-

ro mantense como lingua oral. 

No s.XVIII xa hai quen reivindica o 

uso e denuncia a marxinación de que é 

víctima, como: Frei Benito Feixoo, Frei 

Martín Sarmiento ou o cura de Frui-

me... 

Por fin no s.XIX recupera a categoría 

de lingua escrita gracias as tres gran-

des figuras do Renacemento literario 

galego; Rosalía, Curros e Pondal. Nes-

ta época as clases altas falaban cas-

telán, as medias urbanas íanse facen-

do bilingües e só a xente do campo 

(90%) falaban galego.  

No s.XX xorden os movementos gale-

guistas  e créanse numerosas publica-

cións en galego defendendo o uso da 

lingua galega. 

 No Estatuto de Autonomía de 1936 

recoñecíanse os seguintes dereitos: o 

rango de cooficialidade, ensino en ga-

lego, disciplina de Historia, Lingua e 

Literatura Galegas, así como a obriga-

toriedade para os funcionarios de co-

ñeceren o galego. Mais o comezo da 

Guerra Civil, en 1936, significou a súa 

non aplicación. 

Durante a primeira época da dictadu-

ra de Franco foi cando máis se marxi-

nou como lingua literaria, continuando 

a perder falantes e aumentando o des-

prestixio social. 

Coa chegada da democracia, o Estatu-

to de Autonomía declara á lingua gale-

ga lingua oficial  de Galiza, tendo 

todos os galegos o deber de coñece-la e 

o dereito de usala. 

Hoxe  o 70% da poboación tena como 

lingua habitual fronte a un aproxima-

damente 30% que ten o castelán. 
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A lingua galega nace do  latín arredor 

do s.XII procedente do latín vulgar, 

que se empregaba como lingua oral 

nos contextos informais. Desta etapa 

como lingua diferenciada do latín a 

penas se conserva documentación. 

 Pouco a pouco foi pasando a ser a lin-

gua que falaban todos os galegos e ga-

legas e ocupou a función cultural de-

senvolvéndose de maneira espectacu-

lar  e brillante na época trobadoresca, 

pasando a converterse na lingua utili-

zada na poesía lírica en toda a Penín-

sula dende o s.XIII ata 1350. 

A época postrobadoresca comprende 

dende 1350 ata finais do s.XV, época 

na que perdeu certo esplendor. 

Galiza comeza o seu declive político e 

económico, ó integrarse á coroa de 

Castela, e o castelán é introducido po-

la a aristocracia foránea, mentres a 

maioría da poboación galega segue a 

falar galego. 

A LINGUA GALEGA 

I.E.S. “Daviña Rei” 
Monforte de Lemos 
LUGO 

Equipo  de 
Normalización 

Lingüí st ica  

     R. BLANCO TORRES 


