
soal ata a morte da 
poetisa en 1967. Esta 
relación deixará unha 
profunda pegada na 
obra de ámbolos dous 
poetas. 

En 1948 coñece 
en Lugo o seu compa-
ñeiro de xeración, o 
escritor da Terra Chá, 
Manuel María. 

Logo fai un curso 
de Filosofía e Letras 
(matricúlase como oin-
te) en Madrid, onde 
emigra de 1949 a 
1951.  

En Madrid ten 
unha formación cultu-
ral maiormente autodi-
dacta, publicando na 
revista universitaria 
Bengala dous poemas 

que formaban par-
te do libro inédito 
Desde las cosas. 

É tamén a súa 
etapa de descubri-
mento da política 
estudantil, da súa 
ideoloxía crítica. 
Dá o seu primeiro 
recital poético 
dando comezo a 
súa sona como 
“dicidor” de poe-
sía. 

En 1952 Novo-
neyra volve a Gali-
cia para facer o 
servizo militar, pa-
sando por Santia-
go de Compostela, 

A Coruña e Lugo, ato-
pándose outra vez con 
Manuel María.  

En Santiago toma 
contacto co Galeguis-
mo e con figuras como 
o pintor Carlos Maside, 
o ensaísta, filósofo e 
ideólogo Ramón Piñeiro 
e a figura emblemática 
e patriarcal de Ramón 
Otero Pedrayo, que in-

Uxío Novoneyra, 
poeta e escritor,  nado 
como Eugenio Novo 
Neira, na aldea de Pa-
rada, en plena serra do 
Courel o 19 de xaneiro 
de 1930, e morrera en 
Santiago de Com-
postela o 30 de 
outubro de 1999. 

Foi fillo du-
nha familia labre-
ga acomodada do 
Courel, unha pai-
saxe que ficou nos 
seus versos, os 
mellores no tocan-
te á paisaxística, 
dentro da literatu-
ra galega.  

De xove es-
tivo relacionado 
con intelectuais 
como Ramón Pi-
ñeiro, Luis Pimen-
tel, Manuel María 
ou Anxel Fole. 

Fixo o bacharela-
to en Lugo dende o 
ano 1945 ata 1948. 

En 1947 vai vivir 
a Parada do Caurel a 
autora noiesa María 
Mariño Carou ( Día das 
Letras Galegas 2007 ), 
con quen ten unha 
profunda relación per-
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SE o pasado é pasado 
i o presente é o urgente 
por qué inda busca a xente 
aquil soño clausurado?  

Vido visto ben Santiago 
i esa cuestión non resolta 
fago camiño de volta 
camiño de volta fago. 

Camiño de volta fago 
volvo do cabo do Mundo. 
Terra sólo en ti me fundo: 
é a certeza que trago. 

CHOVE pra que eu soñe... 



rreiro, o político Bautista Álvarez 
(logo deputado, fundador de 

Unión do Povo Galego en 1964 e 
un dos fundadores do BNG)  e os 
escritores Ramón Lorenzo, Ber-
nardino Graña, Xosé Fernández 
Ferreiro e Xosé Luís Méndez Fe-
rrín.  

Páxina 2 

Terras outas e soias! 
Serras longas mouras! 
Eu son esta coor de soedá 
Ancares soñados co lonxe! 
Penas de Marco de Meio Mundo en ringuileira do 
Candedo ás Moás! 
Alto da Lucenza Formigueiros Montouto Pía-Páxaro 
Tesos cumes do Courel! Pobos probes 
Ardidos de tristura mouros de queimados! 
Lor ruxindo polo val pecho! 
Ucedo e ucedo! 
Fontiñas outas 
penedos 
carrozos escuros 
fragas agros soutos e devesas! Labregos e pastoras 
que soio vistes 
istes tesos e máis estes vales! 
Aturula a curuxa e canta o cuco 
Medindo o tempo quedo que se para na cor e tornándose 
Contra un ven cravarse no sitio onde máis se sinte! 

Serra aberta (Os eidos 2) 

LETRAS GALEGAS 2010 

Poema de Novoneyra 

fluirán na futura obra novoney-
riana. Esta achega ao galeguis-
mo, xunto co retorno ó Courel 
nunhas vacacións no ano 1952,  
faino entregarse a escribir en 
galego, lingua natal que xa en-
dexamais deixaría. 

Voltou residir no Courel o 
ano 1953 ata o ano 1962, re-
cuperándose dunha doenza 
pulmonar (pleuresía), deixando 
na súa obra literaria este retor-
no, unha pegada fonda. 

No ano 1957 xa hai o seu 
primeiro acto de rebeldía políti-
ca contra a proscrición da nosa 
lingua, no medio dos anos es-
curos, facendo balbordo no 
ambiente represivo: valente-
mente fala en galego no ciclo 
"Homenaje a la poesía galle-
ga". 

En 1962, até o 66, Ma-
drid verao de novo, esta vez, 
traballando en radio e televi-
sión.  

En Madrid asiste ás tertu-
lias do Café Gijón, con poetas e 
artistas plásticos. Relaciónase 
tamén cos membros do grupo 
Brais Pinto: o pintor Reimundo 
Patiño, o profesor Herminio Ba-

Uxío Novoneyra 

Como unha chamada per-
manente do destino, retorna 
ao Courel en 1966, debido á 
enfermidade dos seus pais.  

En 1968 coñece en Lugo 
a Elva Rei coa que casa en 
1973, con quen ten tres fillos: 
Branca Petra, Uxío e Arturo. 

O seu pai morre en 1971 
e en 1973 a súa nai.   

Como parte do seu com-
promiso cívico e político tradu-
ce ao galego varios poemas do 
escritor e político chinés Mao 
Zedong (El Progreso, 19-9-
1976). 

Novoneyra para esta data 
é xa un escritor consagrado, 
figurando na Gran Enciclopedia 
Gallega, e respectado polos 
seus contemporáneos como se 
reflicten varios libros escritos 
sobre a súa persona.  

Reside ata 1983 entre 
Lugo e O Courel, cando fai a 
súa definitiva mudanza e radí-
case en Santiago de Compos-
tela.  

Foi presidente da Asocia-
ción de Escritores en Lingua 
Galega ata o seu pasamento. 

Novoneyra con Manuel María 

Novoneyra con María Mariño e  
Manuel María 



Obra Literaria 
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 Novoneyra sentiu moito e escribiu pouco. 
A súa obra literaria limítase a media ducia de tí-
tulos. 

Identificouse coas máis fondas raíces galegas e 
deixou nos seus escritos que as sensacións da 
súa infancia impregnasen todos e cada un dos 
seus poemas. 

 A súa poesía chega a sobrecoller: A tristu-
ra que embargou a súa vida aparece reflectida ó 
longo da súa obra. Con moi poucas palabras No-
voneyra é capaz de transportarnos ás máis igno-
tas paraxes das forestas do seu Courel natal. 

 Con Os Eidos, Novoneyra rompe coas tra-
dicións localistas e costumistas de Rosalía, Pon-
dal ou Castelao e lanza un berro desgarrado a favor do intimismo. 

 Novoneyra amou a súa lingua materna e rendeulle unha homenaxe. Rebuscou nos vocabula-
rios aprendidos na súa infancia e mocidade e aplicou os achádegos á arquitectura poética. As palabras 
evocan dun modo máxico o mundo no que o home está inmerso. Non describe: evoca, invoca. E hai 
outro Novoneyra coral, heroico: o da Letanía de Galicia, do Viet Nam Canto. 

Abrojos (1948) Inédito  

Os eidos (1955), Vigo 

Os eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas (1974), Vigo 

Poemas caligráficos (1979) Madrid 

Os Eidos. Libro do Courel (1981) Vigo 

Muller pra lonxe (1987) Lugo 

Do Courel a Compostela 1956-1986 (1988) Santiago de C. 

O cubil de Xabarín (1990) Madrid 

Tempo de elexía (1991) Oleiros 

Gorgorín e Cabezón (1992) Madrid 

Poemas de doada certeza i este brillo premido entre as pálpebras (1994) A Coruña,  

Betanzos: Poema dos Caneiros e Estampas (1998)  

Dos soños teimosos Noitarenga (1998) Santiago de C. 

Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín (1998) Zaragoza 

Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas (1999) A Coruña 

Novoneyra con Saleta e  Manuel María 

Novoneyra con Elba 

SEGÚN a tarde vai caindo 

vánseme sumindo 

os soños na sombra e vai rubindo 

a door. 

Según a noite vai entrando 

vánseme afogando 

os soños na sombra e vai medrando 

a door. 

Según a noite vai enchendo 

vánseme perdendo 

os soños na sombra e vai podendo 

a door".                          

De “Os Eidos” 
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Panos brancos 

                                esfiañados 

                                                         da nebra 

ouveando polos vales 

                                       polos soutos 

                                                                i as devesas marelas 

en busca dun caborco 

                                       ou dunha valiña outa 

                                                                             que os acolla 

i os faga acougar! 

Fiañas da nebra 

                          rubindo 

                                      e baixando 

                                                               á gaiola do aire 

polas serras érmedas 

                                       e polos soutos espidos 

                                                                              do Nadal! 

Esta tarde o aire é meu amigo. 

Voume sumindo sumindo. 

Si o aire quer 

chegarein a non ser niguén 

Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe! 

Eiquí síntese ben o pouco que é un home... 

CAIN as follas... 

                                      Sinto unha cousa 

que se apousa en min e non me toca... 

FIANDEIRA namorada 

que fías detralo lume 

cos ollos postos nas chamas 

roxiñas brancas i azules. 

 

Fiandieriña que fías 

nas noites do longo inverno 

as liñas máis delgadiñas 

que o fío do pensamento. 

 

Cai a neve branca fora 

riba dos teitos calada 

mentras ti fías e soñas 

nunha cousiña lonxana... 


