
gaita gallega (1885-
1889). Alí publicou o 
seu primeiro poemario 
(Soidades, 1894), pro-
logado por Curros En-
ríquez, e escribiu a 

súa primeira obra 
dramática: A cos-
tureira da aldea.  

A viaxe de vol-
ta a Galicia noi 
ano 1896, faina 
Lugrís segundo 
as súas propias 
palabras, con 
“cobizas arelo-
sas, esperanzas 
tercas e rixas e 
propósitos fir-
mes”. Lugrís vol-
ve á casa onde 
vai sufrir a dolo-
rosa perda da 
súa esposa, a 
cubana Conchita 
Orta Iglesias con 
quen tería unha 
filla. Instalouse 
na Coruña e pro-
seguiu o cultivo 
da literatura, edi-
tando en 1901 
Noitebras dedica-

do á sua esposa fale-
cida. Casa de novo 
coa pianista Pura 
González Varela, irmá 
do pintor Urbano Gon-
zález Varela, coa que 
terá cinco fillos, entre 
eles o pintor Urbano 
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naceu en 
Sada en 1863, ano en 
que Rosalía de Castro 
publica “Cantares 
Gallegos”. Tiña 
pola súa familia 
un amor moi pro-
fundo, especial-
mente pola súa 
nai a quen recor-
da e chora en 
sentidos poemas, 
ao seu irmán Plá-
cido, tamén emi-
grado a Cuba e 
autor dalgúns tex-
tos literarios e ao 
seu pai, no seu 
día dono dun al-
macén de sal en 
Sada. Era de fa-
milia señorita, pe-
ro tiveron proble-
mas económicos 
e houbo de trabar 
como escribán no 
concello de Olei-
ros, preto da súa 
casa, desde a 
que ía a pé a tra-
ballar. Nesta época 
nace xa nel coa pai-
xón por Galicia a pai-
xón polas letras e co-
meza a escribir versos 
en galego, versos que 
publicará na súa etapa 
cubana. 

Con vinte 
anos emigrou a Cuba 
en busca de mellores 
horizontes combinan-
do a súa vida laboral 
de contable en diver-

sas empresas cunha 
vida cultural notable. 
Na Habana foi elixido 
membro da xunta di-
rectiva do Centro Ga-
lego e fundou e dirixiu 
o primeiro xornal ame-
ricano redixido total-
mente en galego: A 
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Na fala gallega vive 

A ialma da nosa terra; 

A redención de Galicia 

Nos seus acentos latexa. 

  

Pobo que o seu verbo esquece 

É traidor á natureza; 

Como irmáns todos falemos 

A nobre fala gallega. 

  

Amigos da Fala somos 

Y-o amor de Galicia sea, 

Xa que de todos é nai, 

Quen nos xunte e nos protexa 
 

 

“Poemas de loita”, 1918  



 

   A SÚA OBRA 

Porén, Lugrís deixaría 
definitivamente o teatro e retoma-

ría a creación poética. Tamén 
asinou (co pseudónimo Asieume-
dre) numerosos relatos breves 
que serían compilados en 1909 
no volume Contos de Asieume-
dre e aínda publicaría unha Gra-
mática do idioma galego (1922).  

En 1923 ingresou no Se-

 

 

Na súa obra destacan: 
 

   En poesía: 

1894  Soidades 

1901  Noitebras 

1919  Versos de loita 

1927  Ardencias 

1928  As mariñas de Sada 
 

      Teatro, entre outras: 

1884  A costureira d’aldea 
1903  A ponte (drama) 

1904  Mareiras (drama) 

1904  Minia (drama) 

1906  Esclavitú (drama) 

1917  O pazo (comedia) 

1919  Estadeiña (comedia) 
 

1909  Contos de Asieumedre (prosa) 

1922  Gramática do idioma galego. 
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Lugrís González. 

Relacionado cos rexio-
nalistas herculinos, Lugrís to-
mou parte en todas as activida-
des galeguistas da altura. Así, 
foi o primeiro en utilizar nun mi-
tin a lingua galega e figurou en-
tre os patrocinadores da Escola 
Rexional de Declamación 
(1903), da que sería presiden-
te. Desde este momento, a ma-
ior preocupación de Lugrís foi a 
de fornecer de textos á nova 
entidade, todos eles cunha for-
te carga reivindicativa e rompe-
dores co costumismo imperan-
te. Tras a presentación da Es-
cola cunha peza de Salinas, a 
totalidade dos espectáculos re-
alizados polo cadro contaron 
con títulos da súa autoría: A 
Ponte (1903), Minia (1904) e 
Mareiras (1904). Alén de figurar 
como o primeiro escritor teatral 
en utilizar a prosa, é o máximo 
representante do teatro social 
ou de tese.  

minario de Estudos Galegos 
cun discurso sobre Pondal. A 
Real Academia nomeouno pre-
sidente en 1934, posto ao que 
renunciaría un ano máis tarde 
por problemas de saúde. Nesa 
década, colaborou, así mesmo, 
na redacción do anteproxecto 
do Estatuto de Autonomía.  

Tras o conflito bélico, 
que provocou a persecución da 
actividade galeguista, Manuel 
Lugrís morre na súa casa de 
san Andrés (A Coruña) o 15 de 
febreiro de 1940, aos 77 anos, 
sendo enterrado no cemiterio 
de San Amaro.  

 
  

Manuel Lugrís Freire 

A costureira d’ aldea 

Obriña de teatro para os emigrantes sobre tema popular, escrita en verso. Nela Lugrís trata de defender e 
dignificar o idioma galego, así como a dignidade dos galegos como pobo de identidade propia. 



¡Amor da terra! sempre vivirás firme e forte 
No meu peito namentras que non me leve a morte; 
Meu único luceiro que nas noites de dôr 
Quencerás omeu corpo con lóstregos d’amor.  
 
Roseira milagrosa do meu querer profundo, 
Que enche côs seus arumes os ámbitos do mundo. 
Nasce en nidias arelas como o primeiro amor; 
E unha ardencia sin lume, ê un recendo sin fror.  
 
El mantén a esperanza do galego exiliado; 
El ê a fonte de bágoas que lavan o pecado; 
Salvando as nosas almas él nos fai retornar 
A cumprir coas obrigas do noso santolar.  
 
¡Amor da terra! sempre vivirás firme e forte; 
Mentras a Celtia viva non termeral-a morte! 
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AMOR 

Soidades 

Poemario prologado por Curros Enriquez. Poe-
mas de amor e de imitación dos clásicos do Rexurdi-
mento. Lugrís desvela o seu mundo interior de galego 
emigrado: a dor e a saudade, o contraste entre o benes-
tar material e o malestar espiritual, o desexo de voltar 
para morrer na propia terra o amor a Galicia... 

Noitebras: 

Poemario dedicado a súa esposa 
falecida onde fala das noites tristes e da 
maneira tráxica en que entrara a morte na 
súa casa. Tamén lembra a terra. 

A ponte 

Drama en dous actos. O primeiro 
con once escenas que ocorren de día e o 
segundo en doce que ocorren de noite. 
Obra de teatro de carcter social, popular e 
revolucionario. 

Maneiras 

Drama longo en tres actos, teatro 
social  como “A ponte”, nesta peza critica 
á igrexa e os personaxes serven para 
abordar problemas vivos padecidos pola 
nosa xente.  

Minia 

Este drama escrito en prosa no que un conflicto 
amoroso forma parte dun enredo materialista. 

Esclavitú 

Drama  tamén escrito en prosa no que o autor 
está representado por un personaxe, Cidre, que narra a 
súa propia estadía cubana. Conflictos amorosos nos 
que a morte fai xustiza e permite a súa resolución. 

O pazo 

Lugrís comeza unha nova etapa, a comedia. Nes-
ta obra Lugrís fai unha apoloxía contundente do move-
mento nacionalista facendo fincapé no nobre que signifi-
ca falar galego, e no indesexable que resulta expresar-
se en español. 

Manuel Lugrís Freire 

Estadeiña 

É a última peza de teatro de Lugrís. Nela preten-
de criticar a superstición popular. 

Versos de loita: 

Publicados en 1919 como suplemento de El Noro-
este. Moitos deles xa eran coñecidos. 

Ardencias 

Considerado o seu mellor libro. Dividido 
en catro partes, as tres primeiras Acordes 
de mocedade, Da Mariña e De outrora, 
recollen composicións poéticas, e a cuar-
ta En prosa, recolle a Lenda de Brigo, 
Mareiras e o Discurso pronunciado en 
1924, como conmemoración do cuarto 
centenario de Camoens. 

As mariñas de Sada 

Homenaxe á súa vila natal. Dedicado á 
sociedade Sada y sus contornos con mo-
tivo da realización dos primeiros exames 
no Centro de Ensino pago pola sociedade 
de emigrantes. 

Contos de asieumedre 

Contos breves de estilo  popular. Escritos 
nun galego vivo e áxil, co que se identificaban os lecto-
res e cunhas temáticas entre costumistas, sociais, hu-
morísticas... Contos de avogados, cregos, maldicións, 
que ás veces, moitos son parábolas sociais. 

Gramática do idioma galego: 

Primeira gramática escrita integramente en gale-
go, seguidora da Gramática de Saco e Arce. É acollida 
con gabanzas polos "vellos" galeguistas (como Antón 
Vilar Ponte) e oposición dos novos (Manuel Antonio). 
Trata Lugrís de facer unha guía para o uso do galego 
que supere o dialectalismo e a anarquía. 

Durante décadas foi a única gramática escrita en 
galego a disposición do publico. Está organizada en 
apartados dedicados á fonética, morfoloxía e sintaxe, 
con engadidos de léxico, mostras literarias e un vocabu-
lario galego-castelán. 
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Manuel Lugrís Freire 

-Escoitade o conto, meus fillos -dixo o señor Xacobe pasando as enrugadas mans pola fogueira do lar. 
Ainda é cedo, a noite está negra coma boca de lobo, e non podemos ir a ningures. 

A dona, mozos e nenos dispuxéronse a escoitar ó vello petrucio. 

-Cando eu era rapás -hai disto moitismos anos non había máis que catro casas nesta ridente terra de 
Sergude. Os montes veciños, máis aló de Paleo e de Balbís, estaban inzados de lobos. De noite, polo 
inverno, baixaban a facer estragos nas feiras, e algunhas veces leva¬ban unha vida. Ninguén se arriscaba a 
saír ao quinteiro. Non había año nin emprego que estiveran seguros de tornaren á corte. 

¡Qué triste e pobre era entón Sergude! "Terra de lobos" chamábanlle nas Mariñas dos Freires; abofé 
que tiñan razón. As feras e máis a xustiza que se nos facía dende o pazo de Miraflores, eran unha cavilación 
que pesaba sobre de nós como un bafo maldito. 

Os veciños de Sergude eran poucos para se libraren dos lobos. Mais un día, o pai do Ferreiro, home 
intelixente e disposto, escribiu un papel que foi lido en todas as aldeas á redonda, dende Cerceda a Frades, 
dende Mesía a Visantoña. Non sei qué diaños dicía o papel, pero o caso foi que un día xuntáronse en Carral 
máis de trescentos homes armados de fouces, fisgas, bisarmas e carabinas. 

¡Fixeron montesía! O que non lograran os de Sergude, por seren poucos, poidérono facer todos os 
homes da bisbarra. 

Os lobos foron mortos. A terra quedou libre daquela gran desgracia que pesaba sobre nós. 

Despois desto a aldea chegou a ter máis de trinta casas. A festa de San Xián puido facerse no seu 
tempo, como se fose na mesma Mariña de Sada. Os hórreos víronse acugulados de mainzo, e as tinallas 
revertían de viño fresco e recendente. A xustiza de Miraflores non viña tantas veces como denantes, que onde 
hai paz e fartura hai ta¬mén bos pensamentos e bos feitos. De noite, polos quin¬teiros, inda que fose no 
inverno, sentíanse as alegres cán¬tigas e os aturuxos da mocidade que iba de ruada. ¡A bendición de Deus -
dixo o avó descubríndose- viñera sobre as nosas chousas! 

-¡Xa sabedes, meus filliños, xa sabedes! ¡Contra dos lobos que non nos deixan vivir e que nos levan a 
nosa facenda, temos que facer montesía... todos... todos xunntos! -finou o vello petrucio, pechando   
fortemente o puño, como dirixíndose a un inemigo que estivera asexando polas escuras lumieiras...  

 

Os Lobos 

MANUEL 

LUGRÍS 
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Contos de Asieumedre, 1909  


