
XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE

Chamábanlle o Cangueiro porque

facía xugos repenicados e finos para

vender na feira de San Marcos. Pasou

a súa vida degoirando ter bois de seu.

Encomenzou a facerlles o mellor xugo

de cantos saíran das súas mans. Tiña

un Cristo no medio e medio, moi

pintadiño, e dous anxos nos lados.

Canga como ela nunca se vira. Logo

foi achegando cartos para a xugada.

Pero nunca chegou a velos xuntos.

Sempre lle faltaba un pouco, e pen-

saba:

-Se eu vendese o meu xugo, tiña

xa diñeiro cumprido para mercar os

bois.

Aquel xugo ben tallado era máis

seu que o anceio dos bois... E morreu

sen mercalos.
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Xosé Fernando Filgueira
Valverde, fillo da granadina
Araceli Valverde e do médico
galego José María Filgueira,
naceu en Pontevedra o 28 de
outubro de 1906 e faleceu, case
aos 90 anos, o 13 de setembro
de 1996.

En Pontevedra realiza os seus
estudos primarios e de
bacharelato, trasladán-
dose posteriormente á
Universidade de San-
tiago para seguir os
estudos de Dereito,
que remata co Premio
Extraordinario. Nesta
mesma época realiza
estudos de Filosofía e
Letras en Santiago e
Zaragoza, cos que
acada a titulación de
doutor en Historia.

Traballou como profesor
no Instituto de Ponteve-
dra e levando durante
moitos anos a súa direc-
ción. Nos últimos tem-
pos da ditadura fran-
quista exerceu de alcal-
de da súa cidade natal
durante nove anos.

Tivo unha actividade cul-
tural moi importante: fun-
dou o Seminario de Es-
tudos Galegos, dirixiu o
Instituto Padre Sarmien-
to e o Museo de Ponte-

vedra, presidiu o Consello da Cul-
tura Galega, foi membro da Real
Academia Galega, historiador,
arqueólogo e escritor.

Este ano 2015 adícaselle o Día
das Letras Galegas polo seu la-
bor a prol da cultura e o idioma
galego.

Membros do Seminario de Estudos Galegos.

No centro, Xosé Filgueira Valverde.

Xosé Filgueira cos seus pais José

María e Araceli.
Fundación Filgueira Valverde


