
Unidade 5
AA  TTeerrrraa  CChháá

“ “
Manuel María é un chairego. Que quere dicir
iso? Que naceu na Terra Chá. Como se
chaman os do lugar onde ti naceche? A el
gustoulle sempre moito o lugar onde naceu e
dedicoulle moitos poemas: gustábanlle as
árbores, os ríos, as lagoas, os campos, os
nomes dos lugares... Seguro que onde ti
naceche tamén hai moitas cousas fermosas e
nunca te parache a pensar nelas. Imos ler
este poema dunha soa estrofa que aparece
no libro de MANUEL MARÍA Terra Chá.

A Terrrra Chá sommenntes é:
unn pobo aquí,, outrro acolá,,
mmil arrbrres,, mmonnte rraso,,
unn ceo chummbo e trráxico
nno que anndann as avves a vvoarr.
O rresto é soedá.

1 Lembras onde naceu MANUEL MARÍA?

No concello de                                                 da provincia de

; ese Concello máis outros forman o

que se denomina a T                                           .

Por que pensas ti que terá ese nome?                                       .

2 Serías quen de facer un texto descritivo, de non máis de catro
liñas, que explicase como é o lugar onde ti vives?

Pero antes de que comeces imos ensinarche como son os ríos que
atravesan a Terra  Chá en palabras de MANUEL MARÍA. Pódeche
valer de modelo para o teu traballo. 

No lugarr nno que commeza ou rremmata a Terrrra Chá- pois nnunnca se
sabe e depennde a onnde se vvaia ou de onnde se vveña- hai unnha vvila
que se chamma Outeirro de Rei.
O caso é que Outeirro de Rei nno commezo da súa vvida tivvo trres rríos.
O pai Miño,, o Río Grrannde que vvenn atrravvesanndo toda a Terrrra Chá,,
anncho,, solennnne,, vvagarroso,, rrecrreánndose ao ollarr a beleza das súas
prropias rribeirras. O LLadrra,, de augas tépedas que baixa
estarrabonnzanndo enntrre árrborres,, parra mmorrrrerr nno Miño. ... As súas
augas canntarreirras nnonn desaparrecenn: mméstúrrannse coas do Miño
parra darrlles unn pouco mmáis de alegrría. E finnalmmennte o Río
Pequenno. 

A  tribo  ten  catro  ríos

Agora ti: 
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“
3 Imos de pesquisa! Ao río Pequeno, cóntanos MANUEL MARÍA

que os de Outeiro de Rei lle chaman o Regato do Cepelo e a
este regato tenlle dedicado moitos poemas, ensinámosche o come-
zo dun:

Regato do Cepelo: nnaces e mmorrrres
nna mmiña trribo,, brrevve commo
a mmilagrrirra pinnga bo orrballo
que se pousa nno pétalo da rrosa
...

Tamén o río Miño aparece en moitos dos seus versos, ensinámosche
un:

O MIÑO

Déixamme pousarr o mmeu ouvvido durro
sobrre das túas onndas parra senntirr
o teu eterrnno corrazónn de rrío 
e facerr mmiña a turrbadorra mmúsica
que levvas latexanndo nnas enntrrañas.

ou aquel que di:

¡Ouh Pai Miño ferrmmoso 
que pasas rrummorroso
ennchenndo,, co soído do teu cannto,,
este vverrxel porr Deus favvorrecido!

Bota unha ollada na biblioteca do teu centro e busca poemas de
Manuel María dedicados a algún destes ríos. Seguro que atopas

varios!

Escribe aquí un:
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