
POSIBLE ENTREVISTA A CELSO EMILIO FERREIRO 
 

 
Hoxe temos con nós a CELSO EMILIO FERREIRO , escritor galego ao 
que  imos entrevistar. 
 
-Bos días Celso. 
-Bos días. 
-Cando e onde naciches?   
-Nacín o 6 de xaneiro de 1912 
en Celanova. 
-Falemos da túa familia. Os 
teus pais a que se 
dedicaban? 
-O meus pais foron 
agricultores e comerciantes. 
-E tiveches irmáns? 
-Sí, eu fun o pequeno de 7 
irmáns. 
-En que ano casaches coa túa muller? 
-Casei no ano 1943 e dediqueille moitos poemas de amor xa que 
fun escritor de poesía. 
-Quen te motivou a ser escritor? 
-Unha mestra da miña vila. 
-Escribiches nalgún idioma en especial? 
-Si, en galego. 
-Polo tanto defendías o galego? 
-Pois claro que si , eu era galeguista.   
-Publicaches algúns poemas? 
-Si, no ano 1936 apareceron os meus primeiros poemas en galego 
impresos en “Cartafol de Poesía” 
-Nesa publicación colaborou contigo alguén? 
-Si , participou comigo Xosé Velo. 
-No ano 1937 por que te detiveron ? 
-Por facer un comentario político en público, e estiven a punto de 
ser executado.  
-Pero teño entendido que loitaches no bando franquista... 
-Así é, pero obrigado, de feito no ano 60 incorpórome ao Partido 
Comunista. 
 
-Como te sentiches despois de ter vivido unha guerra civil? 
-Caín nunha depresión e deixei de escribir. Púxenme a estudar 
dereito. 



-Entón chegaches a traballar como avogado? 
-Aínda que non rematei a carreira traballei como procurador nos 
Tribunais de Xustiza e mais tarde no ano 1950 colaborei co Faro de 
Vigo. 
-Entón retomaches a carreira de escritor non? 
-Sí, retomeina. 
-No ano 1966, que pasa? 
-Nese ano marchei a Venezuela para asumir o posto de Director de 
Cultura da Irmandade Galega de Caracas. Marchei para poder 
escribir o que  en Galicia non me deixaban. 
-Cantos anos estiveches alí? 
-Estiven 10 anos.Regresei no ano 1973 e instaleime en Madrid.  
-Que che pasou no ano 1970? 
-Escribín “Paco Pixiñas”, e tiven un accidente de coche no que 
pensaran que falecera. 
-Que che parecía a xente de Caracas? 
-Con moita xente tiven boa relación pero algunhas persoas 
parecíanme un inferno e de feito escribín un libro titulado 
“Cantigas  de escarnio e maldicir” no que as criticaba. 

-Teño entendido que escribiches outro libro 
de poesía titulado “Longa noite de Pedra”. 
Por que o titulaches así? 
-Porque estiven encarcerado algunhas noites 
nun calabozo e nel falo da liberdade, defendo 
a miña lingua, falo do amor... 
-Antes dixeches que colaboraras co xornal  
“Faro de Vigo”. Participaches nalgún outro 
medio de comunicación? 
-Si, no informativo semanal dunha radio. 
 
 
 -Celso Emilio, moitas grazas por cedernos 

estes minutiños.  
-Un pracer. 
 
 
(Celso Emilio Ferreiro morre no ano 1979 en Vigo pero foi 
enterrado en Celanova. No ano 1989 dedícaselle o Día das Letras 
Galegas) 
 

Alumnado de 3º Ciclo. 


