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DON PACO
O ANO DE



«EU CREO  
QUE XA 

FIXEN DE 
TODO»

Francisco Fernández de riego dixera, 
nunha das súas derradeiras entrevistas, que 
xa cría que o fixera todo. E abofé que o fixo, 
mais a esa vida súa de entrega e loita en prol 
da nosa cultura poñémoslle o ramo neste 2023 
coa celebración do Día das Letras, do que el 
foi un dos seus creadores.

E Galaxia, como casa súa que foi, que é 
e que fundou, quere celebrar o Ano de don 
Paco coas máis diversas publicacións. Obras 
da súa autoría, incluídos dous inéditos, nos 
que mostra que nada da nosa cultura lle era 
alleo, e obras que estudan a súa vida e obra, 
a súa paixón pola arte e o seu compromiso 
coa causa do galeguismo. 

Esta ano 2023 saldamos unha débeda con 
don Paco, pero se hoxe albiscamos un futuro 
propio é porque el o matinou e o construíu pa-
labra a palabra tras o vidro desas grosas lentes 
de pasta que deberían ser o espello onde todos 
nos mirásemos, orgullosos e agradecidos polo 
camiño andado, e polo que nos queda aínda 
por percorrer. Que o seu exemplo nos guíe.

© Guillermo Cameselle (Faro de Vigo)
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FÓRA DE COLECCIÓN 
BANDA DESEÑADA

AUTORES
Antón Mascato
Pepe Carreiro

FORMATO
21 x 29 CM

PÁXINAS
36

ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas

ISBN
978-84-9151-998-0

PREZO
16,90 €

Un home pode valer por mil? Vexamos: Paco del Riego 
foi membro das Irmandades da fala, do Seminario de Es
tudos Galegos, da organización xuvenil Ultreia, dirixen
te estudantil, fundador do Partido Galeguista, profesor 
na Facultade de Dereito, colaborador de prensa, secre
tario de Actas da Comisión para o Estatuto de Autono
mía, conferenciante, crítico de arte, fundador de Edito
rial Galaxia, preso político, secretario do Partido Socia
lista Galego, director de Artes Gráficas Galicia, editor, 
director da revista Grial, académico e presidente da Real 
Academia Galega, director da Fundación Penzol, escri
tor, divulgador, coleccionista de arte, bibliófilo…
E aínda tivo tempo para gozar da vida.
Pois si, semella que Francisco Fernández del Riego foi 
un home que valía por mil!



30 31

lecturas que caían nas súas mans e se iniciaba na revis-
ta Páginas Calasancias —alí encóntrase o seu primeiro 
artigo publicado—. Durante a súa etapa de bacharel pre-
sentouse ao concurso literario da publicación e resultou o 
vencedor cun traballo que titulou “Leyenda griega” —por 
entón gañou cincuenta pesetas e un exemplar de Peñas 
arriba, de José María de Pereda—. Aquel triunfo deulle 
azos para perseverar na escrita e, sabedor de que o seu 
amigo Cunqueiro colaboraba no semanario mindoniense 
Vallibria, non dubidou en ofrecer os seus artigos.

Aqueles anos en Monforte tamén foron de descuber-
ta do país, pois os frades organizaban saídas en grupo 
pola contorna: unha daquelas excursións foi aos Peares 
—para ver xuntárense os ríos Miño e Sil—, outra a So-
ber... Cando quedaban en Monforte os alumnos podían 
ir ao Cine Moderno Barbagelata e, as máis das horas, 
Paco lía desaforadamente, tanto que os monxes tiveron 
que confi scarlle unha candea que empregaba despois 
de que no colexio se apagase a luz. Un dos primeiros arti-
gos en prensa publícao no xornal La Región, o 5 de abril 
de 1929, e nel dá conta da celebración da Semana Santa 
na igrexa dos Padres Escolapios; uns días despois, en La 
Voz de la Verdad, narra unha visita cos seus compañeiros 
de aula a unha exposición.

A reválida dos tres cursos facíase en Compostela: un 
exame escrito, un oral e outro de idiomas e, como era de 
agardar, Paco aprobou á primeira; desta maneira, podía 
escoller a carreira e a universidade que desexase, pero 
antes de tomar unha decisión convidárono a un xantar en 
Ribadeo por tan bos resultados. Dona Pepita, a dona da Cun compañeiro de clase dos Escolapios de Monforte, 1929
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Malores Villanueva achéganos nesta biografía, froito de 
horas de conversas, a vida e a obra de Francisco Fernán
dez del Riego, homenaxeado co Día das Letras Galegas 
de 2023, sesenta anos despois de que el mesmo propuxe
se á RAG o 17 de maio como data para esta festividade 
da cultura galega.
Nacionalista de corazón e de razón, mantivo unha trax
xectoria firme, sen traizoar nunca os seus ideais. Mem
bro do Partido Galeguista e do Seminario de Estudos 
Galegos, activista universitario, fundador de Editorial 
Galaxia, codirector da revista Grial, director da Funda
ción Penzol, presidente da Real Academia Galega, tra
dutor, editor e articulista incansable, son algunhas das 
innumerables facetas de quen se definía como “un opti
mista radical”.
Velaquí, con ese espírito, o retrato de quen queimou a 
vida na construción dunha Galicia dona de seu.

LETRAS GALEGAS

AUTORA
Malores Villanueva Gesteira

FORMATO
13,5 x 19 CM

PÁXINAS
252

ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas

ISBN
978-84-9151-966-9 

PREZO
15 €



DÚAS OBRAS INÉDITAS

En maio de 1953, Francisco Fernández del Rie
go e a súa esposa, Evelina, viaxan a París, onde 
se reencontran co seu amigo Manuel Colmeiro. 
Aqueles días nas ribeiras do Sena serviron para 
coñecer a cidade, os museos e a arte, á vez que 
mantivo parladoiros con persoeiros relevantes, 
moitos deles exiliados, e ampliou pareceres e co
ñecementos. 
En moitos dos escritos Del Riego deixou noti
cia da importancia da literatura francesa na súa 
vida, e, nun caixón, quedaron estas Memorias do 
París literario, onde volve sobre unha das súas 
grandes paixóns. 

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

Limiar
Malores Villanueva

O texto mecanografado deste diario descansaba 
esquecido entre os papeis de don Paco, nos arqui
vos da Fundación Penzol. Non é só un “diario da 
guerra”, non é só a memoria do soldado Fernán
dez del Riego, porque se miramos por baixo da 
tona e lemos ao xeito do tempo en que foi escrito, 
chegaremos ao que quixo dicir, ao que tivo que 
vivir, ao que tivo que calar, máis alá do esquece
mento.Estas letras son a revelación da memoria 
dos perseguidos, dos forzados, dos que fixeron a 
guerra contra a súa vontade, que nin a memoria 
lles deixaron.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

Limiar
Lourenzo Fernánde Prieto
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FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
272
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-992-8 
PREZO
20,75 €

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
152
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-993-5 
PREZO
16,45 €



Cando en marzo de 1917 morreu Eduardo Pon
dal, Francisco Fernández del Riego apenas tiña 
catro anos. Un meniño moi novo para decatarse 
da importancia que o escritor de Ponteceso aca
dara na cultura galega. Andando os anos, os seus 
camiños culturais cruzáronse innumerables veces, 
de tal xeito que Pondal se converteu no escritor 
galego de referencia para Del Riego, no seu admi
rable bardo.
En Con Pondal en Bergantiños, Fernández del 
Riego fai un percorrido pola vida e a obra “do 
poeta solitario que canta o mar e os piñeiros da 
costa brava” de Bergantiños.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

Lourenzá é “unha historia rememorativa” onde 
Francisco Fernández del Riego conta “o que teño 
aprendido sobre o pasado da vila na que nacín e 
me criei. Vivencias dos días alí decorridos. Im
presións sobre a paisaxe, o ambiente do lugar. Un 
algo tamén do que coñecín en localidades veci
ñas”, que a memoria revivía, nestas e noutras lem
branzas, mentres unha voz amiga “soaba en min: 
‘Di comigo Lourenzá e ollarás como algo rosa e 
branco se abala sobre a verde terra’”.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
118
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-947-8 
PREZO
17 €

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
120
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-947-8 
PREZO
16 €
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Editorial Galaxia, fundada en 1950, foi o punto de 
encontro, o proxecto compartido entre os sobre
viventes do galeguismo anterior á Guerra Civil e 
as novas promocións intelectuais que agromaban 
daquela a unha empobrecida sociedade galega.
Este libro, de Francisco Fernández del Riego, é a 
narración da aventura cultural e política protago
nizada por un feixe de homes que, nos anos máis 
escuros do franquismo, loitaron pola pervivencia 
da identidade de Galaxia; é a crónica daquela sin
gular tarefa de reconstrución, contada por un dos 
seus principais protagonistas.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

Camiño andado é unha autobiografía e a cróni
ca dun tempo, dunha xeración e dunha esperan
za, onde o autor asume a experiencia vivida para 
percorrer, desde a memoria, o camiño andado que 
vai desde o agromar da República e o pulo do ga
leguismo ata o labor cultural para reconstruír na 
clandestinidade aquel alento esvaecido. Desde a 
sublevación militar, que borrou o futuro, ata as 
posibilidades que abriu a chegada da democracia. 
A vida de Francisco Fernández del Riego, alimen
tada dunha paixón e dunha fidelidade: Galicia e a 
súa cultura.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
218
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-994-2 
PREZO
18,5 €

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
286
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-9151-995-9 
PREZO
20,95 €
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Justo Beramendi recompila neste volume a pro
dución do mozo Francisco Fernández del Riego 
—que nalgunha ocasión clasificou como perten
cente á xeración “dos primeiros nativos naciona
listas”—, polo xeral moi descoñecida, cun exhaus
tivo estudo introdutorio onde procura describir 
e analizar a súa ideoloxía, produción en prensa e 
actuacións políticas e culturais dende a súa incor
poración ao nacionalismo galego en 1931, con só 
dezaoito anos, até o inicio da Guerra Civil.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

“Nas páxinas que siguen conto o que me suce
deu durante o decorrer de moitos anos, e de todo 
aquilo do que fun testemuña. O que, no seu con
tido, pode valer é o decurso completo dunha exis
tencia; a de alguén que fixo o que pensaba que 
debía facer, pero sempre con relativa prudencia e 
xenerosidade.”
Un reconto dos aconteceres e dunha traxectoria 
vital, en certa maneira, optimista e rachadora: a 
de Francisco Fernández del Riego.

BIBLIOTECA  
FERNÁNDEZ DEL RIEGO

FORMATO
13,5 x 21 CM
PÁXINAS
473
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
ISBN
978-84-1176-001-0
PREZO
26 €

FORMATO
13,5 x 21 CM
ENCADERNACIÓN
Rústica con lapelas
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Don Paco. Letras para arte galega achega ao lec
tor a descoñecida presenza de Francisco Fernán
dez del Riego en relación á arte galega. Un per
corrido polas experiencias que tivo coa plástica e 
cos artistas e as circunstancias que as rodearon.
Un relato apoiado no rigor documental, que pon 
en valor, a través dunha linguaxe sinxela, o seu im
portante labor en defensa da arte galega e o legado 
artístico material que deixou á cidade de Vigo.

FÓRA
DE COLECCIÓN

Nesta breve homenaxe a Francisco Fernández del 
Riego, recóllese unha miúda selección, de entre 
a súa “oceánica” produción escrita, dalgúns frag
mentos onde Compostela é a protagonista, direc
ta ou como marco de acción, agrupados en catro 
apartados xenéricos: “A descuberta da cidade”, 
“A Compostela apostólica”, “O Santiago letrado” 
e “Semblanzas en Compostela”.
Santiago, Compostela, póla florida, inicio e re
mate de camiños que formaron e conformaron 
a personalidade dun home que loitou pola idea 
que tiña dunha terra e unha cultura como cen
tro, a galega, e que se resume nunha frase súa: 
“Toda a miña vida lla dediquei a Galicia”. 

BIBLIOTECA  
LITERARIA DE CONSORCIO DE SANTIAGO

FORMATO
17 x 24 CM
PÁXINAS
120
ENCADERNACIÓN
Cartoné 
ISBN
978-84-9151-997-3
PREZO
20,90 €

AUTORA
Beatriz Liz de Cea
FORMATO
17 x 24 CM
PÁXINAS
146
ENCADERNACIÓN
Cartoné
ISBN
978-84-9151-999-7
PREZO
15,5 € p. 9
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