


1916 – 1931
O 9 de abril de 1916 nace Manuel Lueiro Rey en Fornelos de Montes, fillo de 
Albino Lueiro Soto, mestre de profesión, e de Adelaida Rey Couto. Nas terras 
pontevedresas transcorrerá a súa primeira infancia xunto cos seus dez irmáns. 
1923 Trasládase ao Grove por mor da obtención dun novo destino de seu pai 
coa maior parte da familia.  Alí formarase e botará raíces. 1928 Traballará unha 
tempada como axudante nunha forxa do Grove. 1929-31 Traballará de contable 
na fábrica de conservas “Piñeiro” da localidade grovense, de onde o despedirán por 
solidarizarse cunhas traballadoras que non recibían a remuneración económica que 
lles correspondía. 

Neno sin escola

Unha casiña vella,
moi vella,
sin tellas no tellado,
con bancos e mesas tamén vellos,
i un Cristo na parede
temendo de frío.

Una casiña vella,
con fiestras sin vidro
por onde o vento morde adoecido.

Unha casiña vella,
moi vella,
sin tellas no tellado,
I os nenos caladiños,
famentos e acougados,
con frieiras nos pés e nas ourellas.

Ti dixécheme entón:
   Eu non quero ter escola.
I o intre respondiche:
   Si meu neno:
   Hemos fraguer outra escola
   Pra tí, distinta á que temos.
  (Miraches pra min, sorridno,
   cos ollos craros abertos,
   e sei que me entendeches.)

1 A ESCOLA
1931 – 1941
1931 Milita, probablemente, nas Xuventudes Comunistas Unificadas. 1934 Comeza unha 
serie de colaboracións xornalísticas en el País pontevedrés, que dirixía Roberto Blanco 
Torres. 1936 Participa na campaña política das eleccións de febreiro, tanto en Fornelos 
como no Grove. En xuño participa tamén activamente na campaña pro-estatuto de 
autonomía. Do mes de xullo até finais de agosto agóchase en Fornelos de Montes ate 
maio de 1937 ao abeiro de súas irmáns Enma, Lucía e Pura. Logo desprázase ate Porto-
Vilán, parroquia do mesmo concello, e ocultarase na casa dunha veciña. Máis adiante, alistarase 
no exército sublevado. 1937-39 Obtén destino no Corpo de Sanidade. Sabe da fin da 
guerra recluído nun calabozo por un incidente cun superior militar. 1939-41 Retorna a 
Fornelos.1941 Desprázase a Madrid para opositar e gañar praza como auxiliar do corpo 
técnico do Ministerio da Facenda. Toma contacto con xente do Partido Comunista na 
clandestinidade.

SEMPRE VENCE
A vida non se palpa.
A vida vai no lombo.

As veces engúrrase famenta.
(Xulio do trinta e seis, por exemplo)

Neses intres, alguén que non ten nome,
feito de sangue de alacrán-buítre,
caín sen pai e dor dentro do peito,
morde no corazón dos homes ceibes.

Mais coma xurde a fonte, xurde a vida
hastra fraguerse río, e xurde e medra
e medra e medra, sen fronteiras,
espállase por eidos e camiños,
brinca entre os cons do monte, antre as toxeiras,
antre os ollos dos nenos i antres as pernas
i os peitos das mozas casadeiras.

A vida non se palpa.
A vida vai no lombo.

As veces engúrras famenta.
(Xulio do trinta e seis, por exemplo)
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ANGURIA DO SILENZO
Eu quixen camiñar pra diante,
cos meus anceos mozos.

Quixen enchelo peito de ar
limpo, da cume,
senti-lo gorgullar
do meu sangue alcendido
polo purrar da vida,
falar cos meus irmáns,
berrar con iles si as cousas o eisixían,
endereitar camiños,
loitar polo que é noso,
pola terra i o vento,
pola auga i os arbres,
polo brilar do sol nun ceo aberto.

Eu quixen esmagullar
os ratos que roubaran
o millo dos piornos,
partirlle a testa a aquil que, coma un rato,
soio buscaba a fame pros veciños.

Eu quixen vivir como lle toca
vivir a un home ceibe
nun pobo sen cadeas.

3 CASA LUEIRO
1942 – 1948
1943 Vive en Pontevedra e aproba outra oposición a Técnico de Facenda. Casa con 
Maruxa Lores,con quen compartirá a educación de cinco fillos: Manuel (1945), Francisco 
(1948), Adela (1952), Víctor (1958), e mais Eugenio (1962), e trasládase a vivir ao Grove. 
1944 Comeza a colaborar na prensa, nomeadamente no Ciudad, Semanario de Pontevedra 
ou Litoral, cabeceiras ás que se lle unirían, nesta época e posteriormente, outras como 
Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, La Voz de Galicia, Diario de Pontevedra, La Noche, El 
Correo Gallego, Galicia (Bos Aires), Hoja del lunes (Vigo) ou A Nosa Terra, entre outras, 
ás veces baixo o pseudónimo de “Gudea”. 1948 Sofre un intento de detención, pola 
sospeita de actividades políticas clandestinas, na sede da Delegación de Facenda de 
pontevedra, do que sae indemne. Colabora nunha publicación que lembra a reposición 
dunha peza teatral que se celebrara en 1931 no Grove baixo o título de O señor Feudal 
ou, ¿quen matou o Meco?

1950 – 1959
1950 Publica o seu primeiro libro baixo o pseudónimo de “Gudea” : Nacencia. 
Cuentos y poemas. 1952 Consegue o Premio Casa de Galicia de Bos Aires 
por ”Sinfonía de luz galaica”. 1955 Probablemente a partir deste ano comeza 
a enviar colaboracións a Radio España Independiente, mais coñecida como 
“La Pirenaica”. 1958 Primeiro premio de poesía na II Festa de Primavera de 
Ourense por “Cinco sonetos del hombre en el camino y un poema final”. 
Premio Nacional de Periodismo por “Vicencia y gozo de mis ríos gallegos”. 
1959 Publica o poemario Juncia de amor y vida e recibe o premio periodístico do 
Centro Ourensán de Bos Aires polo texto “Curros Enríquez, poeta monumental 
de Galicia”.
 

ESTIVEN ONTE NA MIÑA ALDEA

En coiro, o día morno espaturrado
como Deus godalleiro.

As nubes camiñaban pra ningures,
levadas polo vento.

Quente, nas miñas mans un paxaro
sen un camiño certo.

Antre migallas de pan, riba da mesa
esquecido, un coitelo.

Primida, a miña imaxen chamexaba
como un candeleiro vello.

A mente era un penouco de lembranzas
que no esmagaba o peito.

Coas quinas mouras, gallopando tolo
o cabalo do tempo.

Sobre a terra tristeira, sen semente,
soío medrando o silenzo.

4 SAN LOURENZO
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1960 – 1969
1960 Dá a coñecer os seus Sonetos a la ciudad de Vigo que foran premio de poesía “Ciudad 
de Vigo” nese ano, e recibe o premio Pérez Lugín da Asociación da Prensa da Coruña por “La 
colmena y sus celdillas” . Tamén foi finalista do V Premio de Contos “Leopoldo Alas” de Barcelona. 
1963 Consegue o segundo premio nos Xogos Florais de Ourense con sonetos “Orense en un 
pregón y varias estancias”. Colabora na revista Ínsula cun texto sobre Rafael Alberti e sofre un 
interrogatorio policial. 1966 En xuño, cun grupo de amigos, subscribe un artigo titulado “Brecht, 
o el profundo y humano concepto de la bondad”, no seo dunhas páxinas dedicadas a Bertold 
Brecht que viron a luz no Diario de Pontevedra, con serias consecuencias políticas. Participa na 
homenaxe semiclandestina que se lle rende en Compostela ao poeta Antonio Machado.  Acada 
o Premio Ciudad de Oviedo con Manso. 1968 A editorial Oberón, na Arxentina publica a edición 
orixinal de Manso. O mesmo selo editorial dará a luz a súa obra Vicente y el otro. En novembro 
realiza a súa primeira viaxe á Arxentina, convidado pola Federación de Sociedades Galegas de Bos 
Aires.  Logo desta viaxe manifestou: “ir a América foi como atoparme cunha nova vida”;

CAMIÑO ABERTO      
Antre as ponlas dos álbres,
está o crarisco tremendo.

Antre o crarisco unha imaxe
que ten un orfo silencio.

Perto o voar dun paxaro
que soña co seu peteiro,

¡Calade!

      Esta nacendo un neno.

      Que ninguén lle poña pedras nos camiños.

      Deixade que debale  de varagiño o tempo.

5 CAMIÑO ESCOLA  
1970 – 1980
1970 Publica “Carta escribo que non ten resposta” en Castelao na voz dos poetas 
e “Elexía a Che Guevara” en Homenaje al Che ( A Habana). 1971 Publica La noche 
espera el alba (Buenos Aires), libro que secuestrarán no intento da súa distribución 
en España e que lle valeu outro interrogatorio policial en Pontevedra. Tamén sae do 
prelo Un tempo de sol a sol (poemas do neno galego) (Bos Aires). 1974 Publica Non 
debían medrar (Sada). 1975 Publica –Loitando, sempre loitando e Chile no corazón– 
(Barcelona). 1977 Colabora en Homenaxe a  Alberti (Barcelona) e dá a coñecer 
Escolma ferida (Sada). 1979 Resulta elixido como concelleiro na vila do Grove e 
desempeñará labores de presidente da comisión de cultura dese concello durante 
catro anos. 1980 Homenaxe a Luís Seoane no Grove

CAMPÁ DO MEU SOÑO
Rabúñanme as tristuras
nos rebiques dos beizos,
como os ríspidos fíos
no adibal do aforcado.

As xemas dos pilloucos,
só atopan o consolo
co aloumiño das escumas limpas.

Mais a dór do noxo 
fuxe de min,
cando unha airexa rega o tempo que se foi,
e faime ollar un neno que me tende
a man dende moi lonxe,
purrando pra diante
coa forte fianza que lle brila
no fondo dos seus ollos.

Entón,
ouvo a campá do meu soño,
e sei que é o destino de vivir desperto.

6 IGREXA
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1982 -1998
1982 Publica O sol na crista do galo (Sada) con limiar de Basilio Losada . 1983 
Colabora no Caderno que o Ateneo ferrolán lle dedica a Lorenzo Varela, Rafael 
Dieste e Seoane. 1985 Dá a coñecer Crónicas de una transición intransigente 
(Sada) e, nunha viaxe persoal, fai a súa derradeira visita a terras americanas. 
1986 Participa no Congreso Castelao e tamén moi activamente na campaña 
contra a entrada de España na OTAN. 1987 Un río que camina (Madrid), 
adaptación da súa novela curta Non debían medrar. 1988 Premio Miguel de 
Unamuno no Certame Internacional de Valladolid polo seu relato “Hundezelle”, e dá 
a coñecer Nova escolma ferida (Sada). 1990 Falece o 11 de outubro no Grove.

DEIXO A PORTA ABERTA
Doime todo,
e nembargantes vivo
porque é vivir perciso.

Cando conto e reconto,
sen presa, pouco a pouco,
coarenta anos mortos
cuasi cegando a vida,
vermes de cousas podres
angurian o meu peito.

Mais a miña campana da esperanza
sona e resona na íntima tristura,
e non se vence.

I a reserva das forzas que aínda teño,
fogo alcendido que ninguén espalla
non se vence.

I o tempo do meu tempo que reclamo
coma unha deuda do tempo roubado,
non se vence.

7 CASA LUEIRO


