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Loureiro, Cotobade, 1905- Santiago de Compostela, 1999

Ao falar de Antón Fraguas percorremos boa parte da historia galega do século XX. Entrou en contacto desde moi novo co 
galeguismo, cando estudou bacharelato en Pontevedra, unha etapa decisiva no rumbo que seguiría. Alí empezou a 
xermolar, como alumno no Instituto Xeral e Técnico, o seu interese pola cultura galega da man de docentes como Antón 
Losada Diéguez, Castelao e Ramón Sobrino Buhigas. Foi, de feito, un dos fundadores, en 1923, da Sociedade de Lingua, 
nada co obxectivo de defender o galego e de elaborar un dicionario. Xa na etapa universitaria en Santiago ingresou, en 
1924, nas Irmandades da Fala e colaborou co Seminario de Estudos Galeos, do que logo sería membro numerario. Nesta 
institución inaugurou en Galicia, baixo a dirección de Ramón Otero Pedrayo, os estudos de xeografía histórica, e abordou 
o Entroido e outros temas sobre a súa terra.

Nestes tempos de mocidade publicou con asiduidade en Nós e A Nosa Terra. Comezaba unha obra, ampla e curiosa, con 
máis de trescentos libros e artigos de revistas, ademais de incontables anacos de xornais, nos que Galicia era o seu motivo 
esencial. Antón Fraguas escribiu sobre xeografía, cunha proposta de comarcalización da que aínda se pode seguir tirando 
proveito; cultivou a historia, deixando biografías de personaxes ilustres como Murguía ou Castelao e a que foi a súa tese 
de doutoramento, sobre o Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela; e fixo tamén achegas á 
arqueoloxía, mais o campo no que quizais máis destacou foi o do estudo da cultura campesiña, e en especial da súa parte 
espiritual. Festas, crenzas, romarías, cantigas, usos e costumes aparecen nos seus ensaios e conferencias.

Tras exercer como profesor auxiliar de Xeografía e Historia na USC, en 1933 incorporouse como docente ao instituto da 
Estrada. Participou nas campañas a favor do Estatuto de autonomía, ao ser secretario xeral do Partido Galeguista, e tras o 
golpe de Estado do 18 de xullo sufriu represión polas súas actitudes galeguistas, e foi separado do seu posto de traballo. 
Por este motivo tivo que dedicarse ao ensino privado, que exerceu nunha academia propia, a Menéndez Pelayo, aberta en 
1938 na rúa Algalia de Abaixo de Santiago.

A partir de 1942, unha vez revisado o seu expediente de depuración, compatibilizou a dirección desta escola coa docencia 
na Facultade de Filosofía e Letras, que reclamara os seus servizos, ata que en 1950 gañou unha praza de catedrático de 
instituto. Ensinou primeiro no Instituto Masculino de Lugo e en 1959 acadou o traslado ao daquela Instituto Feminino 
Rosalía de Castro de Santiago, onde compaxinou o ensino medio co universitario ata a súa xubilación forzosa en 1975.

Compaxinou o ensino coa investigación en  institucións como o Instituto Padre Sarmiento ou a Real Academia Galega, na 
que ingresou en 1956. En 1963 foi nomeado director do Museo Municipal de Santiago en Bonaval e en 1976 participou na 
creación do Museo do Pobo Galego, do que foi director e presidente. Foi tamén, xa na Autonomía, coordinador da sección 
de antropoloxía cultural do Consello da Cultura Galega. Desde estas palestras organizou e colaborou en congresos e 
xuntanzas científicas que serviron de foro de discusión e de posta ao día do universo da etnografía galega. Recibiu, entre 
outras distincións, o Pedrón de Ouro, a Medalla Castelao, o Premio Trasalba, a Medalla ao Mérito Cidadán e Cultural do 
Concello de Santiago, o Premio de Investigación e o Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia, ou o nomeamento 
de cronista xeral de Galicia.

Os seus estudos versaron sobre cultura popular, xeografía, arqueoloxía, historia e arte. Fraguas escribiu varios libros, 
entradas da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, numerosos artigos de divulgación en xornais e revistas, 
colaboracións en publicacións conxuntas con outras personalidades da etnografía galega, recensións, conferencias, 
catálogos de exposicións, pregóns e programas de festas. Destacan as súas seguintes monografías:

Geografía de Galicia (1953)

Historia del Colegio de Fonseca (1956)

Aportacións ó cancioneiro de Cotobade (1985)

Romarías e santuarios (1988)

Do Entroido (1994)

A festa popular en Galicia (1995)
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Do 2 ao 31, na Biblioteca Municipal A. Castelao, terá lugar unha exposición bibliográfica sobre a vida e obra de Antón Fraguas, no 
horario habitual da biblioteca, de luns a venres de 10:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 21:00 h e os sábados de 10:30 h a 13:00 h. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Do 11 ao 29, na Sala de Exposicións Jesús Núñez do  Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar a exposición “25 anos 
vestindo a EMuF”, organizada polo Concello de Betanzos polo aniversario da Escola Municipal de Folclore. Horario de visitas de 10:00 h a 
14:00 h e 18:00 h a 21:00 h os días laborables e de 11:30 h a 14:00 h os sábados.

Do 13 ao 31, exposición dos debuxos participantes no X Concurso de carteis das Letras Galegas no Edificio Arquivo do Antigo Reino 
de Galicia en horario de 10:00 h a 14:00 h e de 18:00 h a 21:00 h os días laborables e de 11:30 h a 14:00 h os sábados. Organiza o Concello 
de Betanzos.

Do 13 ao 31, exposición sobre a vida e obra de Antón Fraguas no Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia en horario de 10:00 h a 
14:00 h e de 18:00 h a 21:00 h os días laborables e de 11:30 h a 14:00 h os sábados. Organiza o Concello de Betanzos e a Secretaría Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Reparto de marcapáxinas conmemorativo do Día das Letras Galegas dedicado a Antón Fraguas nos centros educativos e 
bibliotecas do Concello.

Mércores 1, partindo ás 12:00 h do Centro Cultural San Francisco, terá lugar o “Canto dos maios” por conta de parte do alumnado da 
Escola Municipal de Folclore de Betanzos (EMuF), facendo paradas no Cantón Claudino Pita e no adro de San Domingos. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Ata o 10, aberto prazo de entrega de traballos participantes no IX Concurso de creación literaria das Letras Galegas. Os traballos 
poderán entregarse nas secretarías do CPR Nosa Señora do Carme-Atocha, do IES Francisco Aguiar e do IES As Mariñas, no Servizo de 
Normalización Lingüística do Concello de Betanzos (Oficinas Xerais, edificio Liceo) ou na Biblioteca Municipal Alfonso Castelao. Máis 
información no 981 770 0011 (ext. 2224) ou en normalizacion@betanzos.net. Organiza o Concello de Betanzos.

Ata o 31, terá lugar a campaña “Betanzos. Poesía no comercio” nos comercios betanceiros, de difusión das poesías galegas creadas 
polo alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín. Esta actividade está organizada polo Concello de Betanzos e o Equipo de Dinamización 
e Lingüística do CEIP Francisco Vales Villamarín con motivo do Día Internacional do Libro e do Día das Letras Galegas.

Xoves 2, ás 18:30 h na Sala Azul do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar a presentación da campaña “Poesía no 
comercio” por conta do alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín. Organizan o Concello de Betanzos e o CEIP Francisco Vales 
Villamarín.

Xoves 2, ás 20:00 h na Sala Azul do  Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar a conferencia titulada “O legado dos Irmáns 
García Naveira: coidado, educación e cultura”, por conta de Eduardo José Fuentes Abeledo, Profesor Titular de Universidade no 
Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Universidade de Santiago de Compostela. Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 3, ás 20:00 h no Cine Alfonsetti terá lugar a proxección da película para público adulto "Doghs" (Andrés Goteira, 2017), coa 
presencia de Andrés Goteira, Antonio Durán “Morris”,  Suso López e Laura Doval, dentro da programación Cine no Alfonsetti. Entrada de 
balde ata completar a capacidade. Organiza o Concello de Betanzos.

Sábado 4, ás 20:00 h na Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia, terá lugar a representación 
da obra de teatro “Falar por falar” por conta da compañía Volta e Dálle teatro. Organiza o Concello de Betanzos dentro da Rede Galega 
de Teatros e Auditorios da AGADIC.

Sábado 4, a partir dás 21:00 h na Praza da Constitución desenvolverase, dentro do programa “Do camiño vivido 2019”, a actuación de 
danza contemporánea “Camiño a...” por conta da compañía Serdanza, seguido do cociñeiro Kike Piñeiro con “Saboreando o camiño 
vivido”. En caso de choiva desenvolverase no Edificio Matadoiro. Organizan a Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos.

Domingo 5, ás 18:00 h no Cine Alfonsetti terá lugar a proxección da película para público infantil "Pérez, o ratiño dos teus soños" 
(Juan Pablo Buscarini, 2006), dentro da programación Cine no Alfonsetti. Entrada de balde ata completar a capacidade. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Martes 7, ás 19:00 na Aula de Cultura Xulio Cuns do  Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia, terá lugar a posta en escena do 
espectáculo "A Danza das Letras" por conta da Escola de Danza Danzarte para público familiar. Organiza a Escola de Danza Danzarte 
como gala benéfica a favor da Fundación Cris (Noel).

Mércores 8, desenvolverase o Obradoiro de poesía e escrita creativa “Construíndomos a escrita” por conta da poeta galega Dores 
Tembrás do colectivo Apiario para o alumnado de secundaria do IES As Mariñas. Organiza o Concello de Betanzos.

Xoves 9, en horario escolar terán lugar varios pases do espectáculo “A volta a Galicia en 313 concellos”, por conta do Mago Antón para 
o alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín. Organiza o Concello de Betanzos a través da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Venres 10, en horario escolar terán lugar varios pases do espectáculo “A volta a Galicia en 313 concellos”, por conta do Mago Antón 
para o alumnado do CEIP Francisco Vales Villamarín. Organiza o Concello de Betanzos a través da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Venres 10, na Praza dos Irmáns García Naveira en horario de 19:00 h, 20:00 h e 21:00 h terán lugar varios pases do espectáculo “A volta a 
Galicia en 313 concellos”, por conta do Mago Antón para o público xeral. Organiza o Concello de Betanzos a través da Rede Cultural da 
Deputación da Coruña.

Venres 10, ás 12:00 h na Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns terá lugar unha representación da obra de teatro “Pelos na lingua” en 
horario escolar e para o alumnado de secundaria do IES As Mariñas, o IES Francisco Aguiar e o CPR Nosa Señora do Carme “Atocha”. 
Organiza o Concello de Betanzos a través da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Sábado 11, ás 12:00 h no Salón Azul do edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia, desenvolverase, dentro do programa Sábados 
miúdos, o contacontos para bebés de 12 meses a 4 anos e as familias "O xogo de Nano" por conta de Raquel Queizás. Inscrición previa do 
2 ao 9 de maio en www.betanzos.net. Organiza o Concello de Betanzos.

Sábado 11, ás 19:00 h na Aula de Cultura Xulio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar o acto inaugural da 
exposición “25 anos vestindo a EMuF”, cun desfile de roupa tradicional e a actuación da Agrupación Instrumental da EMuF. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Xoves 16, en horario docente e para o alumnado de educación primaria do CEIP Francisco Vales Villamarín, terán lugar dúas sesións do 
obradoiro titulado "Quen dis que era Antonio Fraguas?" dentro da actividade “Para lingua, a nosa!”, desenvolvido pola compañía 
Xandobela dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Organiza o Concello de Betanzos.

Xoves 16, ao longo da mañá terán lugar tres sesións espectáculo sobre Antón Fraguas de Soledad Felloza “Do teu xardín marabilla” no 
IES As Mariñas, IES Francisco Aguiar e o CPR Nosa Señora do Carme “Atocha”. Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 17, ás 12:00 h na Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns terá lugar a representación teatral  “Puño puñete” da compañía Baobab 
Teatro para público familiar. Organiza o Concello de Betanzos  a través do Programa Lingua a escena da Rede Cultural da Deputación da 
Coruña.

Venres 17, ás 20:30 h terá lugar o XXII Encontro de Bandas de Música coas actuacións de Rosa Cedrón, Paco Lodeiro e Miguel 
Ladrón de Guevara que se desenvolverá na Praza da Constitución (en caso de choiva ou mal tempo trasladarase a Igrexa de Santiago). 
Organiza o Concello de Betanzos.

Mércores 22, en horario docente e para o alumnado de educación primaria do CPR Nosa Señora do Carme-Atocha, terán lugar dúas 
sesións do obradoiro titulado "Quen dis que era Antonio Fraguas?" dentro da actividade “Para lingua, a nosa!”, desenvolvido pola 
compañía Xandobela dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Organiza o Concello de Betanzos.

Mércores 22, en horario docente ao longo de toda a mañá e para o alumnado de educación infantil e primaria do CPR Nosa Señora do 
Carme-Atocha, desenvolveranse actividades da ludoteca itinerante "Eira Xandobeleira" dentro da actividade “Para lingua, a nosa!”, 
desenvolvido pola compañía Xandobela dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Organiza o Concello de Betanzos.

Xoves 23, ás 19:30 h no Salón Azul do edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia, terá lugar o acto de entrega dos premios do  X 
Concurso de carteis das Letras Galegas e do IX Concurso de creación literaria. Organiza o Concello de Betanzos.

Mércores 29, en horario docente e para o alumnado de educación primaria do CEIP Francisco Vales Villamarín, terán lugar tres sesións do 
obradoiro titulado "O sabio mestre" dentro da actividade “Para lingua, a nosa!”, desenvolvido pola compañía Xandobela dentro da Rede 
Cultural da Deputación da Coruña. Organiza o Concello de Betanzos.

Mércores 29, en horario docente ao longo de toda a mañá e para o alumnado de educación infantil do CEIP Francisco Vales Villamarín, 
desenvolveranse actividades da ludoteca itinerante "Eira Xandobeleira" dentro da actividade “Para lingua, a nosa!”, desenvolvida pola 
compañía Xandobela dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 31, ás 20:00 h no Cine Alfonsetti terá lugar a proxección das películas para público adulto "Matria" (Álvaro Gago, 2017) e 
“Revisitando a Antón Fraguas” (Gonzalo E. Veloso, 2019), dentro da programación Cine no Alfonsetti. Entrada de balde ata completar a 
capacidade. Organiza o Concello de Betanzos.

EXPOSICIÓNS E ACTIVIDADES PERMANENTES:

OUTRAS ACTIVIDADES:

As actividades que se enumeran deseguido son as que está programado desenvolver na data de edición desta información, mais poderían sufrir alteracións e cambios varios de última hora.
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