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NEIRA VILAS: IN MEMORIAMNEIRA VILAS: IN MEMORIAM.

  palabras derrotando  a morte.
https://youtu.be/MO7bUhJlAek

https://youtu.be/MO7bUhJlAek


NA TÚA OBRA PERVIVIRÁ A TÚA VOZ.



A orixe: a aldea natal: Gres.

Xosé e Manuela,
pais de Neira Vilas no ano 
1951

Xosé Neira Vilas
aos dezasete anos en Santiago

Neira Vilas 
acompañado de seus 
pais e irmáns María, 
Xesús, Mercedes,
Santiago, Manuel e 
Carme



O autor cóntanos como era a vida dun neno labrego: unha 
experiencia que marcará a súa obra

https://youtu.be/n8jEMOiXcWo?t=9

Video lectura

https://youtu.be/n8jEMOiXcWo?t=9
https://www.youtube.com/watch?v=DCiQAwwmUbo


O neno campesiño faise mozo e emigra, coma tantos.
Querido Balbino:
Eramos da mesma idade. Con vinte anos eu 
marchei para América e ti ficaches na aldea, en 
calquera aldea das tantas aldeas galegas. 
Tamén ti eras un dos tantos Balbinos, pois 
daquela había moitos (non de nome pero si de 
condición). Nunca te esquecín, porque sería 
coma esquecerme do meu propio berce, do 
meu eido orixinario, de min mesmo, que en 
definitiva son ou fun, coma quen di, un Balbino 
máis. Un ninguén

E Namórase...

Pasaporte a América



Rafael Dieste presenta a Neira 
Vilas nunha conferencia no 
Museo Carlos Maside.

Anisia e Neira Vilas no seu fogar 
de Buenos Aires (Sede de Follas 
Novas) con Otero Pedrayo en 
1959.

Díaz Pardo, Anisia e 
Neira Vilas en 
Sargadelos, 1972.

Facendo patria en América: un intenso activismo cultural

Entrega de documentos  traidos de Cuba á RAG A 
Coruña 1984.Xosé Neira Vilas con destacados membros da emigración 

galega



Sempre en Galiza. Sempre en galego: activismo 
a prol da cultura galega

https://youtu.be/UXP9f-gBM0s

Gran Teatro da Habana. Sede do Centro Galego.
Aquí instaláronse os primeiros teléfonos do mundo,

e interpretouse por primeira vez o himno galego.

https://youtu.be/UXP9f-gBM0s


Como nace Memorias dun neno labrego

https://youtu.be/HiSNht-8soY

https://youtu.be/HiSNht-8soY


https://youtu.be/SUPZdcbJ6uw

Memorias dun neno labrego: o libro que lle devolveu a dignidade a unha 
clase menosprezada e maltratada: o campesiñado. E,  sobre todo, aos 
meniños e maniñas campesiños galegos acostumados de cativos ao 
traballo, ao menosprezo social e  lingüístico

Vídeo lectura

https://youtu.be/SUPZdcbJ6uw
https://www.youtube.com/watch?v=6BoMmd8Wz88


A vivencia infantil da discriminación social e lingüística... 

https://youtu.be/HiSNht-8soY?t=779

https://youtu.be/HiSNht-8soY?t=779


A represión lingüística e a rebeldía instintiva.

https://youtu.be/HiSNht-8soY?t=1915 Vídeo ligazón

https://youtu.be/HiSNht-8soY?t=1915
https://www.youtube.com/watch?v=e_uhPyn2tx4
https://youtu.be/HiSNht-8soY?t=1915


A descuberta do amor. Eladia.

E o desengano.

Vídeo lectura

https://www.youtube.com/watch?v=r6L2Hnlqso0


A recepción de Memorias dun neno labrego: un libro 
universal.



Reflexións: os nenos e a lingua:  pasado,  presente e  
futuro.

https://youtu.be/WYJYtU8m-OM?t=22 Vídeo lectura

https://youtu.be/WYJYtU8m-OM?t=22
https://www.youtube.com/watch?v=r6L2Hnlqso0


Neira Vilas: unha vida e unha obra coherente



O regreso a Galicia. A dedicación aos demais. A Fundación Neira 
Vilas. O traballo cos nenos. O recoñecemento. Os premios.

https://youtu.be/VnEBG8W5hXQ?t=14

https://youtu.be/VnEBG8W5hXQ?t=14


O regreso a Galicia. A dedicación aos demais. A Fundación Neira 
Vilas. O traballo cos nenos. O recoñecemento. Os premios.



Un amor que resistiu o tempo e se fixo poema, canción:

https://youtu.be/HjonDDYtGT0

https://youtu.be/HjonDDYtGT0


Pero chegou a separación,  a soidade.



E só tres anos despois,  a túa despedida imprevista.

SERMOS GALIZA
Morre Neira Vilas.

O escritor faleceu esta 
sexta feira (27 de 
novembro). O seu 
corpo velarase no 
Panteón de Galegos 
Ilustres desde as 18 
horas de hoxe e 
celebrase unha 
cerimonia de 
despedida na Igrexa 
de Santiago de Gres, 
onde descansará 
canda a súa muller, 
Anisia Miranda, finada 
en 2009.

Falece o escritor Xosé 
Neira Vilas aos 87 anos 
na súa casa de Gres
►O autor de Memorias 
dun neno labrego, o 
primeiro "best seller" 
galego e un gran 
axitador de conciencias, 
morreu na súa casa 
cruceña de Gres ►Os 
seus restos mortais 
serán velados esta 
tarde, a partir das seis, 
no Panteón de Galegos 
Ilustres ►O enterro terá 
lugar mañá, as 17:30 
horas, en Vila de Cruces

O escritor Xosé Neira Vilas 
finou a pasada noite na súa 
casa de Gres, Vila de Cruces. 
Tiña 87 anos e foi autor dun 
libro esencial nas letras 
galegas, Memorias dun neno 
labrego. O corpo do escritor 
velouse esta tarde na 
intimidade familiar na 
Fundación que leva o seu 
nome, para posteriormente ser 
trasladado a Santiago, ao 
Panteón dos Galegos Ilustres, 
onde se instalou a capela 
ardente aberta ao público. O 
enterro terá lugar na súa 
localidade natal de Gres ás 
17.30 horas do sábado.



Velado no Panteón dos Galegos Ilustres



Adeus, Neira Vilas. Que a terra que tanto amaches te 
agarime e  te honre.

● ,



Despedida imprevista..., mais non definitiva

Porque hoxe debías estar,  con nós,  e  a 
morte non cho permitiu. Mais decidimos  

negarlle á morte a última palabra e traerte, a 
ti, a Balbino, a túa obra. 

Grazas pola túa xenerosidade, o teu 
compromiso e a túa integridade persoal e 

literaria.
É un orgullo terte coñecido, lido e admirado.

Grazas! Por ternos reconciliado co que 
esencialmente somos.

https://youtu.be/MO7bUhJlAek

https://youtu.be/MO7bUhJlAek


Carta a Balbino: xuntos para sempre.



Carta de Neira Vilas a Balbino.

Vídeo lectura e interpretación do himno galego

Coa lectura da carta que o autor lle dirixe a Balbino, esa figura literaria que ten 
tanto do autor, de tantos nenos e nenas labregos, pomos final a esta homenaxe 
que o alumnado do IES Val do Tea lle rendeu.

Clausuramos o acto coa interpretación do Himno Galego, por parte do alumno 
Xacobe Mo.

https://www.youtube.com/watch?v=kDRG7TcrrSQ
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