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Día das Letras Galegas

O Día das Letras Galegas

O Día das Letras Galegas celébrase cada 17 de 
maio en Galicia dende 1963; ano no que a Real 

Academia Galega instituíu esta celebración, para 
homenaxear a autores destacados pola súa creación 
literaria no idioma galego.

Escolleuse o 17 de maio como data 
da celebración da nosa lingua por 
mor de que, ese mesmo día en 1863, 
publicábase en Vigo o primeiro exemplar 
da obra de Rosalía de Castro “Cantares 
gallegos”, que marcaría o comezo do 
Rexurdimento, o renacemento cultural 
do galego.

Por que o 17 de 
maio?

Neste 2022, o Día das Letras Galegas honrarase a Florencio Delgado 
Gurriarán. Con esta elección, a Real Academia Galega pretende 
enaltecer non só o autor, senon tamén a Galicia do exilio republicano 
en México así como a lingua galega do bloque oriental.
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Cada ano, a Real Academia Galega escolle unha personalidade 
literaria distinta, tendo en conta, ademais, que o seu falecemento se 
producise, como mínimo, dez anos antes.

Así, cen anos despois, 
Rosalía de Castro foi a 
primeira homenaxeada 
desta celebración pola 
súa aportación á cultura 
e lingua galegas.
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Florencio Delgado Gurriarán

2

Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu en Vilamartín de Valdeorras 
(Ourense) o 27 de agosto do ano 1903.

Cando estalou a Guerra Civil, Florencio conseguiu 
escapar da represión iniciada na comarca de 
Valdeorras en xullo de 1936. Logrou chegar 
á cidade do Porto (Portugal), dende onde se 
trasladou a Burdeos (Francia) e logo á Barcelona 
republicana en xaneiro de 1938. Nese mesmo 
ano pasou a ser o secretario de Propaganda do 
Partido Galeguista.

Falecería o 14 de maio de 1987, aos 83 anos, na casa de seu fi llo en Fair 
Oaks (Estados Unidos).
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“Galicia in� nda”, 1963

“Bebedeira”, 1934

“Cantarenas”, 1981

“O soño do guieiro”, 1986

Ao rematar a Guerra Civil, en 1939, tivo que fuxir 
ao exilio en México. Neste país, tanto el coma outros 
intelectuais desenvolveron importantes iniciativas
para manter viva a identidade galega, destacando o 
Patronato da Cultura Galega (1953), a revista “Vieiros” ou a audición 
radiofónica “Hora de Galicia”. Ademais, como secretario de Propaganda, 
foi o responsable da primeira publicación do Partido Galeguista en México, 
“Cancioneiro de loita galega” (1943).

Licenciado en Dereito pola Universidade de Valladolid, comezou a exercer 
como abogado no Barco de Valdeorras. Activista de iniciativas galeguistas 
dende mozo, integrouse tamén no Partido Galeguista.
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Quen non chora, non mama
Se non pides o que queres, non o 
vas conseguir. A comunicación é moi 
importante.

Ata o corenta de maio, 
non te quites o saio
Non te fíes da calor que fai 
antes de xuño, é traizoeira. 
Leva sempre algo de abrigo, 
que o tempo cambia dun 
momento a outro.

Quen ten cu, 
ten medo
Todo o mundo 
sente medo, é 
algo normal que 
tamén temos que 
experimentar. 
Axúdanos a 
protexernos, pero 
non deixes que te 
controle.

Nunca choveu que 
non escampara
Todo o malo pasa e volve 
a normalidade, non te 
desesperes. Despois da 
chuvia, sempre volve a 
saír o sol, verdade?

Tanto ten Xan coma Pericán
Nesta decisión dáche igual cal sexa o 
resultado, válenche todas as opcións.

Amiguiños si, pero a 
vaquiña polo que vale
Unha cousa é a amizade e 
outra saír perdendo. Queres 
recibir o que é xusto.

O que garda sempre ten
Se es precavido, sempre terás 
o que che fai falla no momento 
axeitado.

Que outros refráns coñeces?

saír o sol, verdade?

Que outros refráns coñeces?
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