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No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.Lo
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Este folleto forma parte das actividades conmemorativas do centenario do nacemento de Celso Emilio Ferreiro  
en 2012 para ser distribuído entre os veciños das 28 localidades galegas que contan cunha rúa dedicada ao poeta. 

Edita: Secretaría Xeral de Cultura
 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Xunta de Galicia

Idea orixinal: Ouvirmos S.L. Depósito Legal: LU 52-2012 Guión e redacción: Ana López López e Raquel López López Deseño gráfico e maquetación: Ideiagrafica.net

Este ano 2012 representa unha data memorable 
para a cultura galega. Cúmprense 100 anos do 
nacemento de Celso Emilio Ferreiro, o poeta 
galego que elevou as nosas letras ao máis alto 
nivel dentro e fóra das nosas fronteiras. 

Celso Emilio segue a ser hoxe expoñente dunha 
poesía social e politicamente comprometida 
con Galicia. É o poeta civil, a voz do pobo, 
que cos seus versos ácidos e directos guiou e 
inspirou autores posteriores e puxo letra á Nova 
Canción Galega de protesta en plena ditadura.

Coincidindo con este aniversario, a Xunta de 
Galicia programou un conxunto de actividades 
para achegar o espírito deste autor á cidadanía 
galega do século XXI. 

Vivo na rúa Celso Emilio Ferreiro é unha campaña 
para achegarlles aos veciños e veciñas das 
rúas que levan o seu nome os datos máis 
significativos da súa biografía, as súas principais 
obras literarias e o valor da súa produción. 

Queremos con isto difundir o legado que o 
poeta nos deixou á sociedade galega e xerar 
un sentimento de pertenza e identificación 
coa súa figura. 

Celso Emilio Ferreiro vivo
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A voz do pobo
Unha fotonovela sobre a vida de Celso Emilio Ferreiro

1. Este neno é Celso Emilio, o máis pequeno de sete 
irmáns. Naceu un 4 de xaneiro de 1912 en Celanova, 
e alí pasou a súa infancia e xuventude, no seo dunha 
familia progresista.

3. Axiña se compromete coa política. Co seu amigo Xosé 
Velo, crea as Mocedades Galeguistas do distrito de 
Celanova e en 1935 accede á Secretaría da Federación 
das Mocedades.

2. Aquí vémolo de pé, terceiro pola esquerda, posando co seu equipo de fútbol, o 
Sporting de Celanova, onde xogaba de extremo dereito.

4. Pero estala a Guerra Civil e Celso Emilio é chamado a filas polo bando franquista 
e enviado á fronte en Asturias.

5. Ao rematar a contenda é destinado a Transmisións, en 
Oviedo. Un día, engánase a facer unha chamada e inicia 
unha longa conversa cunha rapaza interna nun colexio 
de monxas. Esa rapaza é Moraima, a súa inseparable 
compañeira. 

6. Estando de permiso, critica o réxime franquista 
nunha tasca de Celanova. Encarcérano no Mosteiro 
de San Rosendo e condénano a morte, pero sálvase 
grazas ás influencias familiares. Neste encerro escribe 
o poema Longa noite de pedra.

7. Volve a Celanova como profesor ao tempo que 
estuda por libre Maxisterio e Dereito. Na imaxe, 
co pintor Laxeiro, con quen estivera na fronte 
de Asturias na guerra.

8. Tras casar con Moraima en xullo de 1943 en Xixón, Celso Emilio 
consegue o posto de Xefe de Xustiza na Fiscalía de Pontevedra.

10. Frecuenta ademais os faladoiros do Carabela 
e o Imperial e intégrase na dinámica cultural 
da cidade. Aquí vémolo con Moraima no Casino  
de Pontevedra.

9. A etapa pontevedresa vívea intensamente. Escribe poemas e contos, 
colabora en revistas e programas de radio e participa en conferencias 
e outras actividades culturais. Na imaxe, recollendo un premio de mans 
de Aquilino Iglesia Alvariño.

13. A famlia Ferreiro instálase en Vigo, onde Celso Emilio exerce de 
Procurador dos Tribunais e compaxina o seu traballo coa dirección 
dun obradoiro de fotogravado, entre outras actividades.

11. No seu tempo de lecer 
comparte cos amigos a súa 
afección á pesca e á caza. 
Na foto, co poeta Xosé María 
Castroviejo nos Ancares.

12. No ano 1950, vaise de Pontevedra con destino a Vigo. Os seus 
amigos despídeno con este xantar homenaxe, no que participa 
tamén Sabino Torres, con quen fundara a Colección Benito Soto 
de Poesía.

A voz do pobo
Unha fotonovela sobre a vida de Celso Emilio Ferreiro
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14. Continúa coa súa actividade literaria e non deixa de participar en congresos 
e conversas poéticas. Na foto, onda outros escritores no Congreso de Poesía 
de Formentor, organizado en 1959 polo seu amigo Camilo José Cela.

15. Frecuenta ademais o faladoiro do Café Roma en 
Ourense, onde entra en contacto con intelectuais como 
Cuevillas, Risco ou Otero Pedrayo. Con este último e con 
Castroviejo aparece na instantánea tomada ao xurado da 
Festa do Albariño en Cambados.

16. Ademais do recoñecemento que logra nestes anos pola calidade da súa obra 
poética, Celso Emilio prosegue a súa actividade política. E en 1964 funda cos 
escritores Manuel María e Xosé Luis Méndez Ferrín, entre outros compañeiros, 
a Unión do Povo Galego. 

17. O seguimento policial do franquismo lévao a marchar para 
Caracas en 1966, onde traballará na Hermandad Gallega de 
Venezuela. Na imaxe, chegando a La Guaira, entrada marítima 
a Venezuela.

19. Na Hermandad de Venezuela traballa durante dous 
anos como activista cultural pero coa pretensión 
de lle outorgar un cariz político á entidade funda a 
Agrupación Nós e é expulsado pola facción franquista 
da Hermandad.

20. Entre 1968 e 1970 vese na obriga de desenvolver un periplo laboral no que 
realizará labores docentes, de corrección de probas nunha imprenta etc. Tamén 
segue coa súa actividade política, como secretario de Relacións Exteriores da UPG. 
Nesta foto conversa co ex-vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, e co 
secretario do Partido Comunista Español, Manuel Gallego. 

21. En 1969 obtén a cidadanía venezolana e comeza a traballar no 
gabinete de prensa do presidente Rafael Caldera. Na imaxe, na 
biblioteca da súa casa con Xulio Formoso, daquela xefe de prensa do 
Ministerio de Minas de Venezuela.

22. A familia Ferreiro despídese de Venezuela en 1973. O 
seguinte destino é Madrid, onde Celso Emilio comezará a 
traballar na revista Tribuna Médica.

23. Na capital, dirixe tamén a sección de Literatura Galega da Aula 
de Literatura do Ateneo Científico, Literario e Artístico. Vémolo cos 
escritores Eduardo Blanco Amor e Daniel Cortezón nun acto da Aula.

24. Participa nas primeiras Eleccións Xerais de 1977 como candidato 
da Fronte Multipartidista Candidatura Democrática Galega, pero non 
resulta elixido. Nestes últimos anos da súa vida achégase ao Partido 
Socialista de Galicia (PSG).

25. O piso madrileño da familia Ferreiro, na rúa Juan Bravo, convértese nun lugar 
frecuentado por artistas e escritores de todo o mundo como o poeta nicaraguano 
Ernesto Cardenal, que se aloxou alí cando veu ofrecer unhas conferencias en 1977.

26. Participa en múltiples homenaxes 
e congresos como representante 
das nosas letras. Aquí, con Basilio 
Losada na praza de San Marcos de 
Venecia, onde asistiu a un congreso 
de escritores.

27. Celso Emilio sentiu toda a 
vida unha grande admiración 
por outro autor celanovés, 
Curros Enríquez. Ambos os 
dous poetas compartiron rúa 
de nacemento e a concepción 
social da poesía. Celso Emilio 
posa, na imaxe, ante a casa 
natal de Curros. 

28. O 30 de agosto de 1979, durante unhas vacacións, falece 
na súa casa de Vigo. O 1 de setembro é soterrado en 
Celanova. Celso Emilio, xa no cadaleito, fai a súa última 
parada ante o busto de Curros Enríquez. 

A voz do pobo
Unha fotonovela sobre a vida de Celso Emilio Ferreiro

18. Gaña o premio Rosalía de Castro polo seu “Canto á muller galega” nos I Xogos 
Florais do Idioma Galego de Buenos Aires en 1968. Aparece aquí pronunciando o 
discurso durante o banquente xunto á viúva de Castelao, Virxinia Pereira.
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Historia dun poeta 
Unha liña no tempo coa vida e obra de Celso Emilio

1912
O día 4 de xaneiro nace en Celanova (Ourense).

1919 - 1929
Estuda cos Escolapios no mosteiro de San Salvador de 

Celanova.

1932
Funda, co seu amigo Xosé Velo, as Mocedades Galeguistas 

do distrito de Celanova.

1936
É designado representante das Mocedades Galeguistas na 
corporación da Fronte Popular en Celanova, pero renuncia 

á acta de concelleiro.

1937
É chamado a filas e destinado á fronte de Asturias. 

1938
Celso Emilio é destinado a Transmisións, en Oviedo. Aquí 

coñece á que será a súa muller, María Luisa Moraima Loredo.

1939
Retorna a Celanova onde obtén o título de Bacharel e exerce 

a docencia. Inicia por libre estudos de Dereito e Maxisterio.

1940
Oposita e gaña o posto de secretario e logo de xefe de 

Xustiza na Fiscalía de Taxas de Pontevedra.

1943
Casa con Moraima o día 15 de xullo.

1949
Dirixe con Sabino Torres Ferrer, Emilio Álvarez Negreira e 

Manuel Cuña Novás a Colección Benito Soto de Poesía.

1949 - 1950
Obtén o título de Procurador dos Tribunais e marcha 

exercer a Vigo.

1964
Cofunda a Unión do Povo Galego.

1966
Emigra a Caracas, onde ocupa o cargo de activista cultural 

da Hermandad Gallega venezolana.

1967
Funda e preside a Agrupación Nós.

1968
En xullo expúlsano da Hermandad.

1969
En marzo obtén a cidadanía venezolana.

1970
Accede ao posto de corrector de estilo no Gabinete de 

Prensa do daquela presidente de Venezuela, Rafael Caldera. 

1973
Retorna de Venezuela con destino a Madrid.

1974
Ocupa o cargo de Director da Aula de Cultura na sección de 

Literatura Galega do Ateneo de Madrid. 

1977
Sitúase na órbita do Partido Socialista de Galicia P.S.G. e 
concorre como candidato de Candidatura Democrática 

Galega a un escano de senador pola provincia de Ourense 
nas primeiras Eleccións Xerais de 1977.

1979
O 30 de agosto falece na súa casa de Vigo e o 1 de 

setembro é soterrado en Celanova. 

1935
Publica o proxecto Cartafol de poesía. Concibido con Xosé 
Velo, era un conxunto de poemas que os autores remitían 
desde Celanova a persoas interesadas na poesía.

1941
Ve a luz o libro de poemas en castelán Al aire de tu vuelo.

1947
Publica Bailadas, cantigas e donaires en Edicións Céltiga.

1951
Aparece Musa alemá, escolma de 15 poemas de autores 
alemáns versionados.

1954
Publica o ensaio Curros Enríquez. Biografía na Editorial Moret.

1955
Dá ao prelo O soño sulagado. Este ano tamén ve a luz Voz  
y voto.

1962
Publica a obra Longa noite de pedra, coa que se consagra 
como poeta.

1968
Publica Viaxe ao país dos ananos e Cantigas de escarnio e 
maldecir, asinada polo seu heterónimo satírico Arístides 
Silveira.

1969
Dá a coñecer Terra de ningures na editorial Xistral, dirixida 
en Monforte por Manuel María.

1970
Edita os “13 poemas iracundos y una canción inesperada”, 
separata da revista caraqueña Expediente, como adianto 
editorial da súa obra Antipoemas.

1971
Gaña o IV Premio Internacional de Poesía Álamo de 
Salamanca coa tradución ao castelán de Antipoemas. Os 
editores censuran 10 poemas cando se imprime a obra 
premiada.

1972
Publica en Venezuela a separata “Poemas prohibidos. Diez 
poemas no incluídos en el libro ANTIPOEMAS por causas 
no imputables a la voluntad del autor”. Publica tamén A 
fronteira infinda e mais Autoescolha poética (1954-1972).

1973
Publica Os autentes, asinado co nome de Alexis Vainacova, 
e mais Fóronse á puñeta -co nome de Neskezas Cokhan 
Mordhe- e o libro de epitafios burlescos Cemiterio privado.

1975
Ve a luz Onde o mundo se chama Celanova en edición bilingüe, 
así como a obra Al César enano, asinada baixo pseudónimo, 
que recolle unha ducia de versos antifranquistas.

1976
Premio da Crítica de Poesía Galega pola obra Onde o mundo 
se chama Celanova. Edita tamén El Alcalde y otros cuentos 
con Ediciones Júcar.

1977 
Publica Curros Enríquez: Obra poética completa e mais a súa 
propia Antología bilingüe para Plaza y Janés de Barcelona.

1978 
Dá a coñecer en Ediciós Castrelos A taberna do Galo.

1979
Postumamente aparece O libro dos homenaxes. 

Historia dun poeta
Unha liña no tempo coa vida e obra de Celso Emilio
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Armado coa palabra
Poesía e prosa de Celso Emlio Ferreiro

Cartafol de poesía (1935)
Este proxecto, que concibiu con Xosé Velo 

cando tiñan pouco máis de 20 anos, recolle os 
primeiros versos do autor. Era unha selección 
de poemas, con resonancias posmodernistas, 

que os dous amigos enviaban desde Celanova a 
persoas interesadas na poesía. 

Al aire de tu vuelo (1941)
É o seu primeiro poemario en castelán, unha 

singular obra dedicada á que sería a súa muller, 
Moraima, durante o seu noivado. Son poemas 

de amor escritos desde 1938 e moi influídos 
polos poetas da Xeración do 27. 

Musa alemá (1951)
Escolma de quince poemas de autores alemáns,  

versionados por Celso Emilio. Forma parte 
da Colección Benito Soto de Poesía, primeira 

empresa editorial que deu a coñecer, codirixida 
polo celanovés, poemarios en galego  

na posguerra.

O soño sulagado (1954)
No seu segundo poemario en galego mestura 
a saudade da infancia en Celanova coa poesía 

reivindicativa. Trinta composicións nas que 
reflicte a súa maneira de ver a vida cun estilo 

irónico e sarcástico. 

Longa noite de pedra (1962)
Esta obra consagrou a Celso Emilio como poeta. 

O título é unha metáfora do franquismo e o 
poema que lle dá nome ao libro naceu durante 
o seu encerro no Mosteiro de San Rosendo. Na 

obra rompe coa linguaxe poética tradicional 
e utiliza o humor e a ironía para mostrar as 

desigualdades sociais e criticar o réxime. 

Viaxe ao país dos ananos (1968)
Obra satírica na que o autor reflicte a súa 

amarga experiencia entre a comunidade galega 
en Venezuela e na que ataca aos emigrantes 

enriquecidos e envilecidos. O libro é unha 
resposta á “persecución” á que se viu sometido 

por parte dalgúns directivos da Hermandad 
Gallega en Caracas. 

Cantigas de escarnio e maldecir (1968)
Editado baixo o pseudónimo de Arístides 
Silveira, este libro é un exemplo da “poesía 
satírica” de Celso Emilio, no que novamente 
satiriza os membros da Hermandad Gallega de 
Caracas. Terá continuidade anos máis tarde en 
Os Autentes. 

Terra de ningures (1969)
Recolle aquí poemas asinados en diferentes 
países, unha colección de composicións 
sinxelas nas que fala do exilio e nas que evoca 
as paisaxes perdidas. A obra foi publicada na 
colección Val de Lemos da editorial Xistral, 
dirixida por Manuel María.

Antipoemas (1972)
Con esta obra, que denuncia o imperialismo 
e a deshumanización provocada pola riqueza, 
gañou o IV Premio Internacional de Poesía 
Álamo de Salamanca. Pero, cando se publicou, 
os organizadores eliminaron dez das súas 
composicións. Celso Emilio publicará os 
poemas «expurgados» nunha autoedición ese 
mesmo ano en Caracas.

Cemiterio privado (1973)
É un libro de epitafios burlescos publicado en 
Edicións Roi Xordo por un grupo de mozos 
nacionalistas instalados en Xenebra. Son 
67 epitafios nos que se ironiza e ridiculiza 
diferentes prototipos sociais. 

Onde o mundo se chama Celanova (1975)
Este é o poemario máis intimista do autor, 
marcado pola temática amorosa e evocadora 
da infancia en Celanova, o paraíso perdido. Foi 
Premio da Crítica de Poesía Galega de 1976. 

O libro dos homenaxes (1979)
Obra póstuma que compila versos, na súa 
maioría, xa publicados en revistas. Celso Emilio 
entregoulle o orixinal desta obra ao seu amigo 
Xesús Alonso Montero oito días antes da  
súa morte. 

Curros Enríquez. Biografía (1954)
Considerada unha das mellores biografías sobre 

Curros, foi publicada pola Editorial Morete 
achega numerosos datos e informacións até 

daquela descoñecidos sobre o autor. En 1973 
publica en Ediciones Júcar de Xixón unha 

versión corrixida e aumentada. 

A fronteira infinda (1972)
Este libro de relatos, incluído na Colección O 

Moucho de Edicións Castrelos de Vigo, ten 
elementos de filiación autobiográfica. Son nove 
relatos nos que Celso Emilio mestura fantasía e 

realidade e reflexiona sobre a súa experiencia 
en Latinoamérica. 

A Taberna do Galo (1978)
Celso Emilio dicía desta obra que eran «unhas 
memorias maxinadas baseadas en feitos 
reais». O autor utiliza unha prosa retranqueira 
e subversiva para retratar personaxes e contar 
anécdotas da súa infancia e mocidade  
en Celanova. 

Semblanzas, crónicas e artigos (2005)
Esta é a primeira compilación dos textos  que o 
autor publicou no xornal Faro de Vigo ao longo 
de trinta anos, entre eles, os artigos da columna 
“La jaula de los pájaros raros”. 

Poesía
A súa obra poética reflicte unha visión do mundo, que tivo sempre como referencia  

a súa terra natal e o compromiso ideolóxico co progresismo,  
co galeguismo e coa defensa da liberdade.

Prosa
Celso Emilio foi eminentemente poeta, pero entre a súa produción literaria  

hai tamén obra xornalística, narrativa e ensaística. 

Armado coa palabra
Poesía e prosa de Celso emlio Ferreiro

Desde 1949, colabora co Faro de Vigo, onde mantivo diversas columnas até 1964, sendo a máis coñecida a titulada “La jaula de los pájaros raros”.
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Alicerce da Nova Canción Galega
Versos que naceron para seren música

Celso Emilio Ferreiro tivo tamén unha grande influencia 
sobre a música galega. Os seus versos foron un alicerce 
fundamental para a Nova Canción Galega, que xurdiu 
nos anos 60 como voz de protesta contra a ditadura pero 
tamén foron fonte textual para a música nesta lingua que 
veu despois. 

A relación do escritor coa música foi temperá e constante. 
Desde pequeno tocaba instrumentos de percusión 
tradicional, como o pandeiro, e gustáballe tamén botar 
cantareas cos amigos. 

Por iniciativa do autor, en 1970, grávase en Caracas un 
disco LP en galego, Galicia canta, con Xulio Formoso e 
outros músicos. Celso Emilio participa directamente na 
gravación e produción, é o autor de varias das letras e toca 
o pandeiro nalgunha canción.  

O seu poemario ofrece un grande abano en canto a 
temática social e ten ademais unha gran musicalidade 
interna. Suso Vaamonde, Fuxan os Ventos, Os Tamara, 
Amancio Prada, A Quenlla, Dios Ke Te Crew, e outros 
moitos nomes da música galega puxeron voz e son aos 
poemas de Celso Emilio. 

Los Tamara
Miña Galicia verde, Marfer, Madrid, 
1974.

O seu primeiro LP cantado integramente 
en galego construíuse sobre versos de 
Curros, Rosalía e Celso Emilio. Cantan 
“María Soliña”, probablemente o 
poema máis versionado do celanovés, 
e o “Monólogo do vello traballador”, 

incluído grazas a que o propio autor acudiu aos seus contactos 
para que a canción pasase a peneira da censura.  

Xavier
Xavier, Edigsa Xistral, Barcelona, 1968.

Este cantautor representa, xunto con 
Benedicto García, a orixe da Nova 
Canción Galega. Grazas á súa voz, Celso 
Emilio, desde a afastada Venezuela, 
converteuse no gran protagonista do 
concerto fundacional deste movemento, 
o 26 de abril de 1968, na Aula Magna da 

Facultade de Medicina compostelá. O disco inclúe “Longa noite 
de pedra”.

Miro Casabella
Miro canta cantigas de escarnho e de mal 
dizer, Edigsa Xistral, Barcelona, 1969.

Un dos rapaces presentes no concerto 
fundacional de Voces Ceibes, no cine 
Capitol, Miro Casabella, deu co poema 
de Celso Emilio “Lendo certo período 
menstrual” e Pedro J. Puértolas púxolles 
música a estes versos..

Xulio Formoso
Galicia canta (álbum colectivo), 
Pobovox, Caracas, 1970.

Esta gravación foi parte do traballo 
político de Celso Emilio en Venezuela, 
que editou tamén panfletos, discursos, 
levaba libros de editores galegos 
e publicaba outros. O disco inclúe 
cancións de Voces Ceibes, textos 

musicados de Farruco Sesto e textos de Celso Emilio cantados 
por Xulio Formoso como “O dedo na chaga” e a “Pandeirada do 
Che”, na que o poeta toca o pandeiro.

Fuxan Os Ventos
O mellor, Philips-Polygram, Madrid, 1987.

O grupo lugués musicara o poema 
“Irmáus” no seu primeiro disco, sen 
pedirlle permiso ao autor. Unha vez 
rexistrada a canción, convocárono para 
pedirlle a súa aprobación. Celso Emilio 
chegou serio aos estudios e escoitou 
a gravación. Ao final deulles os seus 

parabéns. Así naceu unha das cancións máis importantes da 
música galega contemporánea.

Suso Vaamonde
...Nin rosmar un laído, Movieplay-Xeira, 1977.

“Derradeira vontade de Fuco Buxán” 
aparece en ...Nin rosmar un laído, 
gravado ao vivo no Teatro-cine Veiga 
de Moaña o 28 de outubro de 1977, na 
compaña dun feixe de músicos amigos 
como Pilocha, Fuxan Os Ventos ou 
Verbas Xeitosas. O propio título do LP 
procede dun dos versos desta canción.

Celso E. Ferreiro na voz de Suso Vaamonde, 
edición CD, Dial discos, 2000.

Disco monográfico dedicado ao 
poeta de Celanova e publicado 
no ano 1980. Facemos referencia 
aquí á súa reedición en formato 
CD, con catro cancións a maiores, 

que o propio cantautor preparou pouco antes do  
seu pasamento.

Pilocha
Nenos orfos, Movieplay, Madrid, 1979.

Nos anos 70, no contexto do Movemento 
Popular da Canción Galega, Pilocha 
formou, con Quico Paz Antón, o grupo 
De Catro a Catro. Deseguido naceu 
Roi Xordo. Foi tamén un proxecto de 
vida efémera, mais Pilocha mantivo a 
relación musical co dúo que axiña ía 

fundar Milladoiro. Como proba: “Nenos orfos”, onde o propio 
Antón Seoane musica a Celso Emilio.

María Manuela
Barco na Alba, Sons Galiza, Lugo, 1990.

En 1941, Celso Emilio dedicoulle 
a Moraima o volume Al aire de tu 
vuelo. Durante toda a súa vida seguiu 
escribindo versos para a súa dona, até 
chegar á verdadeira apoteose lírica 
que representa este poema, “Moraima”, 
incluído no libro Onde o mundo se chama 

Celanova (1975). Suso Vaamonde compuxo para el unha melodía, 
á que puxo voz a cantante María Manuela. 

Luís Emilio Batallán
Ahí ven o maio, Fonomusic, Madrid, 1987.

Neste seu primeiro LP, publicado 
orixinalmente no ano 75, Luís Emilio 
Batallán, incluía catro poemas 
musicados de Celso Emilio. Entre eles, 
«Nota necrolóxica» que, como canción, 
acabou converténdose nunha parte da 
historia da música popular da Galicia 

contemporánea. O que principiou sendo un bulo macabro sobre 
a morte de Celso Emilio e o seu fillo Luís, acabou xerando unha 
peza artística tocada cun aquel de eternidade, Cemiterio privado. 

Coro Universitario Galego 
de Barcelona
Porgaleuzca, Master Records, Madrid, 1996. 

O Coro Universitario Galego de Barcelona 
gravou no 96 un disco con versións corais 
das cancións de Voces Ceibes. Entre elas, 
“Prá mocedade”, canción na que Bibiano 
Morón levaba á primeira persoa do plural 
o poema homónimo de Celso Emilio. O 

que en principio era un consello, queda así transformado nun 
verdadeiro manifesto colectivo. 

García, MC de DKTCrew
Celso Emilio Ferreiro. Fotobiografía 
Sonora, Ouvirmos, 2008.

Resulta especialmente significativo 
que Serxio Regos ‘García’, cantante do 
grupo Dios Ke Te Crew, elixise, como 
proxecto persoal, entre a obra do poeta, 
precisamente «Deitado frente ao mar...», 
o grande himno de amor á lingua de 

Celso Emilio, para facelo camiñar polo rego do hip hop.

Alicerce da Nova Canción Galega
Versos que naceron para ser música

Queres escoitar estas cancións?  
Busca na rede, de seguro que as localizas 

nas diferentes plataformas e tendas dixitais 
ademais de en YouTube.
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Localiza na Sopa de Letras 
doce palabras dos versos de Celso Emilio Ferreiro.

X H B O Q D O P X V S O X S M F R R F Z
V R C D O I I I Q V X Q D I L C I O L Q
V P R T R Q N S X A I C C H Q T G S N D
V G E M O L R D A N V T F U S U I A X I
L B D U X X A Q L I S O L D A D O L O E
N U O L I M C P V D R G N A U B Z I T T
S Q L U I P S I S V E U G A Q X A A A I
A L X A B A E A M G D Q T T L P Z Q U O
U L R Q V X R V C Z N V T S T E V I T N
D O L S A I R U T S A E L D A F C Z N D
M X I B A E Q X M S B I G P V R D N C S
T H X R X E E V A Q P M I C D G R R P F
M Q O A B E T N E M E R B I L O D E R C
G M I G X S Z Q T P M S A R N Q O G T N
T V F R M Q X X E Q Q V Q S H V V M S Q

ASTURIAS
BANDE
CELANOVA
CREDO

ESCARNIO
LIBREMENTE
MORAIMA
NOITE

ROSALÍA
SOLDADO
TERRA
VIAXE

1 2 3

4

5

6

7

8 9

Vertical
1. Poema dedicado á súa muller
3. Traballo que exercía en Vigo
4. Cidade á que emigrou en 1966
5. Faladoiro que frecuentaba en Pontevedra
9. Colexio no que estudou

Horizontal
2. Partido do que foi cofundador
5. Primeira palabra do seu primeiro 

poemario
6. Apelido co que firma a obra Os autentes
7. Cidade na que coñeceu a Moraima
8. Obra coa que gaña o Premio Poesía 

Álamo de Salamanca

Seguindo as definicións, coloca en cada número unha palabra 
referida á vida ou á obra de Celso Emilio Ferreiro.

Axuda a Celso Emilio a atopar a Moraima. Descubre cal é o camiño que os une.



Escoita a voz de Celso Emilio, 
afonda na súa traxectoria persoal e 
navega polo seu álbum fotográfico 
familiar na web oficial.
Visita celsoemilioferreiro.org 
e poderás acceder a todos estes 
recursos e moitos máis.

Coincidindo coa celebración deste Ano Celso Emilio Ferreiro, 
a Fundación que leva o seu nome e a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria crearon un espazo web 
no que se pode atopar toda a información sobre as actividades 
programadas para conmemorar este centenario. Do mesmo 
xeito, con este espazo queren contribuír a difundir legado 
intelectual e literario do autor.  

www.celsoemilioferreiro.org fai un rigoroso e pormenorizado 
percorrido pola vida e a obra de Celso Emilio Ferreiro. A 
traxectoria do autor está estruturada ao redor das diferentes 
etapas vitais, contando as diferentes etapas vitais que pasou 
desde Celanova a Asturias, Pontevedra, Vigo, Caracas e Madrid. 
Este percorrido achéganos ao escritor, pero tamén ao home 
comprometido, entusiasta e loitador que era Celso Emilio.  

Na web pódese coñecer toda a creación literaria do autor: os 
poemarios publicados desde aquel primeiro Cartafol de Poesía 
até o póstumo O libro dos homenaxes; as obras narrativas e as 
traducións dos seus libros. Tamén se pode atopar unha ampla 
relación de bibliografía sobre Celso Emilio Ferreiro. 

Arquivos fotográficos e sonoros
Un dos apartados máis destacados da web é o Arquivo, onde 
se recollen fotografías e arquivos sonoros que nos aproximan á 
figura do poeta. 

As fotos do seu álbum familiar trasládannos aos primeiros anos 
do poeta en Celanova, á guerra en Asturias, ao seu noivado 
con Moraima, á intensa vida cultural en Pontevedra e Vigo cos 
intelectuais da época, á dura etapa da emigración en Venezuela, 
aos últimos anos en Madrid, para volver de novo a Celanova na súa 
última parada, xa no cadaleito, ante o busto de Curros Enríquez. 

A Fonoteca recolle unha selección de interesantes cortes 
sonoros nos que se pode escoitar a voz do propio autor 
recitando, o son da súa máquina de escribir, as versión musicais 
dalgúns dos seus poemas ou Celso Emilio tocando o pandeiro 
na “Pandeirada do Che” do disco Galicia Canta.  

Por último, no apartado de discografía, pódese atopar unha 
listaxe co amplo conxunto de poemas de Celso Emilio que foron 
musicados por distintos artistas e grupos galegos.

www.celsoemilioferreiro.org


